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SVùT PRO SOCHY EGYPTSKÉHO PANOVNÍKA
Fragmenty fajánsov˘ch v˘plní ze zádu‰ního chrámu krále Neferefrea
Renata Landgráfová

V letech 1982 a 1984 objevili ãe‰tí egyptologové v prostoru zádu‰ního
chrámu krále 5. dynastie Neferefrea v Abúsíru kolem 2000 fragmentÛ fajánsov˘ch v˘plní. Bly‰tivû tyrkysová barva tûchto kﬁehk˘ch pﬁedmûtÛ budila od poãátku pozornost, av‰ak jelikoÏ se jednalo o první nález svého
druhu, byla jeho interpretace znaãnû obtíÏná.
Nûkolik paralelních nálezÛ pﬁesto existuje, v mnoha aspektech se v‰ak
li‰í. Nejstar‰í je hrobová v˘bava královny Hetepheres II., matky slavného
krále Chufua (Reisner 1955), která obsahovala nûkolik vykládan˘ch kusÛ
nábytku, jako nosítka, baldach˘n a rÛzné skﬁíÀky. Poãet zde nalezen˘ch v˘plní je v‰ak mnohem niÏ‰í a jejich motivy mnohem chud‰í neÏ v pﬁípadû
Neferefrea.V˘plnû na posteli královny Hetepheres se omezují na rostlinn˘
motiv, kter˘ se stﬁídá se stylizovan˘mi sokolími pery, na skﬁíÀkách se objevuje její titulatura, zobrazení sokola a jednou také panovník Snofru, její
manÏel, sedící na trÛnu.
Druh˘m alespoÀ ãásteãnû analogick˘m nálezem je objev ãtyﬁ dﬁevûn˘ch
ceremoniálních nádob hes v tzv. pokladnicích zádu‰ního chrámu krále Neferirkarea. Na poãátku 20. století je zde objevil Ludwig Borchardt (Borchardt 1909).Tyto dﬁevûné nádoby byly bohatû vykládány fajánsov˘mi v˘plnûmi napodobujícími sokolí pera. Jedna z nich nesla po obvodu také
jméno a tituly Neferirkarea. I v tomto pﬁípadû je nález mnohem ménû rozsáhl˘ neÏ soubor v˘plní z chrámu krále Neferefrea, navíc tvar a motivy vût‰iny z nich neodpovídají tomu, Ïe by mohly zdobit nádoby – v˘plnû jsou
rovné (na nádobách konkávní ãi konvexní) a motivy jsou znaãnû rozmanité a ãasto figurální (zatímco motivy na nádobách se omezují na hieroglyfick˘ nápis se jménem a tituly majitele a tzv. „pera“). Je v‰ak pravdûpodobné, Ïe alespoÀ nûkolik podobn˘ch ceremoniálních nádob v Neferefreovû
zádu‰ním komplexu bylo.
Poslední paralelní nález tvoﬁí fajánsové fragmenty ze zádu‰ního komplexu královny Chentkaus v Abúsíru (Landgráfová 2004). Jedná se o pﬁibliÏnû sto zlomkÛ, z nichÏ vût‰ina byla nalezena v roce 1980, rovnûÏ ãesk˘mi egyptology. Tyto dva soubory nálezÛ, z chrámu krále Neferefrea
a královny Chentkaus, je tedy nutno posuzovat spoleãnû.
Archeologická situace nám k vysvûtlení funkce tûchto v˘plní pﬁíli‰ nenapoví, jelikoÏ v pﬁípadû Neferefrea byla vût‰ina fragmentÛ objevena v odpadních vrstvách skladních prostor chrámu, kam se pravdûpodobnû do49
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staly pozdûji, kdy byly buì ony samy, ãi pﬁedmûty, jeÏ zdobily, odloÏeny ãi
zahozeny.V chrámu královny Chentkaus byly v˘plnû nalezeny rozpt˘lené
po celém jeho prostoru, rovnûÏ pravdûpodobnû v dÛsledku ãetného pﬁená‰ení pﬁedmûtÛ, jeÏ pÛvodnû zdobily.
Existují v‰ak epigrafické doklady, jeÏ nám mohou pomoci pochopit v˘znam tûchto v˘plní v zádu‰ním chrámu. Dva fragmenty z papyrového archivu královny Chentkaus II. zmiÀují naa (skﬁíÀky) pro sochy. Fragment
28B zmiÀuje naos se sochou, jehoÏ veﬁeje jsou z importovaného dﬁeva zdobeného postavami. Jistá souãást naa je popisována jako vykládaná lazuritem. Fragment 28D zmiÀuje v˘zdobu naa: postavy, jeÏ jej zdobí, jsou z lazuritu a elektra (Posener-Kriéger 1995).
Lazurit je polodrahokam tmavomodré barvy, EgypÈané v‰ak velmi ãasto
naz˘vali slovem chesebedÏ (lazurit) rovnûÏ egyptskou fajáns. Navíc papyry
z archivu krále Neferirkarea rovnûÏ zmiÀují pﬁedmûty vykládané lazuritem
a elektrem (Posener-Kriéger 1976), nalezeny v‰ak byly dﬁevûné nádoby,
zdobené fajánsí a pozlacenou bílou pastou, a nûkolik dal‰ích fajánsov˘ch
v˘plní, jeÏ k nádobám patﬁit nemohly. Zdá se tedy velmi pravdûpodobné,
Ïe papyry z chrámu královny Chentkaus popisují dﬁevûné skﬁíÀky vykládané fajánsov˘mi v˘plnûmi. Podle svûdectví papyrÛ bylo v zádu‰ním chrámu královny Chentkaus nejménû 14 soch.
Z fajánsov˘ch v˘plní nalezen˘ch v zádu‰ním chrámu královny Chentkaus II. je moÏno rekonstruovat její titulaturu (vãetnû neobvyklého titulu
„matka dvou králÛ Horního a Dolního Egypta“) (Landgráfová 2000) a rosetu z kvûtin podobn˘ch motivu, jenÏ zdobí lÛÏko královny Hetepheres. Podobná roseta se nachází na reliéfu na vzestupné cestû krále Sahurea, kde,
podle Borchardta, zdobí naos (Borchardt 1913, Bl. 44 dole).
V tomto kontextu jsou zajímavé rovnûÏ motivy, s nimiÏ se setkáváme na
fajánsov˘ch v˘plních krále Neferefrea. MÛÏeme totiÏ ﬁíci, Ïe se jedná
o zjednodu‰enou verzi motivÛ reliéfní v˘zdoby zádu‰ních chrámÛ panovníkÛ Staré ﬁí‰e.
V˘zdoba zádu‰ních chrámÛ panovníkÛ Staré ﬁí‰e byla striktnû funkãního charakteru. KaÏdá scéna mûla svÛj v˘znam pro posmrtn˘ Ïivot krále ãi
pro jeho roli udrÏovatele svûtového ﬁádu. Motivy tohoto v˘zdobného programu mÛÏeme rozdûlit do následujících kategorií (pﬁehled jednotliv˘ch
scén vyskytujících se v zádu‰ních chrámech panovníkÛ Staré ﬁí‰e viz
Stockfisch 2003; argumenty pro funkãní klasifikaci reliéfní v˘zdoby viz
Landgráfová 2004b):
i. identifikace panovníka: jména a tituly panovníka, zobrazení panovníka s královsk˘mi atributy, panovník na trÛnu, panovník pﬁi „inspekci“;
ii. pﬁijetí panovníka boÏstvy: scény kojení panovníka bohyní (která mu
tak dodává sílu a zároveÀ je symbolicky znázornûna jako jeho matka), pﬁedávání Ïivota, objetí;
50

S V ù T P R O S O C H Y E G Y P T S K É H O PA N O V N Í K A

iii. legitimizace panovníka: scéna korunovace a oãisty pﬁi korunovaci
za asistence boÏstev, panovník provázen boÏstvy, svátek Sed;
iv. panovník jako záruka ﬁádu: panovník pﬁi rituálním bûhu, panovník
obûtující boÏstvÛm, panovník pﬁi náv‰tûvû kaplí boÏstev, scéna sjednocení
Obou zemí;
iv.a. apotropaické scény: zabíjení a roz‰lapávání nepﬁátel, lovecké scény;
v. zaji‰tûní posmrtného Ïivota panovníka: procesí boÏstev, personifikací, men‰ích boÏstev a nosiãÛ obûtin.
Dochovaná reliéfní v˘zdoba zádu‰ních chrámÛ Staré ﬁí‰e je natolik fragmentární, Ïe bohuÏel nemÛÏeme ﬁíci, zda se skuteãnû v kaÏdém z nich nacházela alespoÀ jedna scéna z kaÏdé této kategorie.Scény z fajánsov˘ch v˘plní krále Neferefrea se v‰ak s tímto ponûkud idealizovan˘m schématem
znaãnû shodují:
i. identifikace panovníka: kompletní Neferefreova jména a titulatura,
Neferefre s královsk˘mi atributy pod ochranou boÏstev Horního a Dolního
Egypta;
ii. pﬁijetí panovníka boÏstvy: blíÏe bohuÏel neurãitelné scény Neferefrea v kontaktu s Ïensk˘mi i muÏsk˘mi boÏstvy;
iii. legitimizace panovníka: scéna korunovace a oãisty pﬁi korunovaci za
asistence Hora a Sutecha,zjednodu‰ené scény svátku Sed – Neferefre na trÛnu
v plá‰ti svátku Sed, Neferefre pﬁi rituálním bûhu s pﬁedmûtem mekes v ruce;
iv. panovník jako záruka ﬁádu: Neferefre pﬁi rituálním bûhu,scéna sjednocení Obou zemí;
iv.a. apotropaické scény: nejsou doloÏeny;
v. zaji‰tûní posmrtného Ïivota panovníka: procesí boÏstev a tzv. nilsk˘ch bÛÏkÛ.
Nacházíme zde panovníka s jeho kompletní titulaturou, ochranná a dal‰í boÏstva, korunovaci a oãistu panovníka (tyto rituály provádûjí bohové
Hor a Sutech jako bohové Horního a Dolního Egypta), ãi panovníka sedícího na trÛnu pﬁed bohyní (její totoÏnost neznáme, jedná se v‰ak pravdûpodobnû o jednu z boÏsk˘ch matek panovníka, Hathor, Bastet ãi Nebthet).
Zajímavé jsou fragmenty se scénami z královského jubilea sed. Oproti rozsáhl˘m scénám znázorÀujícím detailní prÛbûh oslav svátku, jak se s nimi
setkáváme na stûnách zádu‰ních ãi sluneãních chrámÛ Staré ﬁí‰e, obsahují
fajánsové v˘plnû jen zkratkovité, av‰ak o to charakteristiãtûj‰í scény.Vidíme panovníka sedícího na trÛnu v typickém plá‰ti svátku sed, ãi panovníka pﬁi rituálním bûhu (úãelem tohoto bûhu bylo rituální obnovení sil
egyptského vládce). V˘plnû obsahují podobnû zkratkovitou verzi v‰ech
funkãnû dÛleÏit˘ch scén reliéfní v˘zdoby zádu‰ních chrámÛ Staré ﬁí‰e.
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V‰ech kromû jediné – apotropaické funkce,jiÏ obvykle zaji‰Èovaly scény lovu a zabíjení nepﬁátel. Je v‰ak moÏné, Ïe tuto funkci v Neferefreovû chrámu plnily dﬁevûné so‰ky zajatcÛ, jeÏ zde byly nalezeny (Verner 1985).
NeferefreÛv chrám byl dokonãen aÏ po jeho smrti – a to z vût‰í ãásti
z nepálen˘ch cihel. Jeho zdi byly omítnuty, av‰ak kromû náznaku malované geometrické v˘zdoby (ãerven˘ch a modr˘ch ãar) (v˘kopové deníky)
nemáme Ïádné doklady o reliéfní ãi malované v˘zdobû jeho zdí. Chybûl
zde tedy jeden velmi dÛleÏit˘ prvek zaruãující panovníkovi neru‰enou existenci na Onom svûtû a také zachování ﬁádu egyptského svûta. Reliéfní
scény se doplÀovaly se sochami panovníka, dá se ﬁíci, Ïe v zádu‰ním chrámu tvoﬁily reliéfy kontext pro sochy. Lze si tedy pﬁedstavit, Ïe v Neferefreovû cihlovém chrámu nahrazovaly chybûjící reliéfy scény sloÏené z fajánsov˘ch v˘plní a zdobící naa, v nichÏ sochy stály.
NeferefreÛv chrám dostavûl jeho bratr Niuserre.Niuserre ov‰em mûl mnohem tûÏ‰í úkol – pﬁed ním nestaãili svÛj chrám dostavût jeho otec Neferirkare,jeho matka Chentkaus II.a jeho bratr Neferefre.Spoleãnû se sv˘m vlastním zádu‰ním chrámem tak musel Niuserre postavit celkem ãtyﬁi zádu‰ní
chrámy. Lze si pﬁedstavit, Ïe byl nucen sáhnout k levnûj‰ím, dostupnûj‰ím
a rychlej‰ím stavebním materiálÛm.V‰echny chrámy kromû svého vlastního
tak dostavûl ze su‰en˘ch cihel. Mohl v‰ak pﬁipravit ãleny své rodiny o tak
cennou v˘bavu na Onen svût, jakou byly scény, jeÏ obvykle zdobily stûny
chrámÛ? Ve fajánsí zdoben˘ch naích nalezl snadnou náhradu,symbolick˘ v˘znam bly‰tivû modré fajánse navíc je‰tû zvy‰oval funkãnost tûchto scén.
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