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PUBLIKACE ZLOMKÒ RELIÉFÒ Z PTAH·EPSESOVY MASTABY V ABÚSÍRU
Bﬁetislav Vachala

Ptah‰epsesova mastaba v Abúsíru z poloviny 5. dynastie, systematicky
zkoumaná a zpracovávaná âesk˘m egyptologick˘m ústavem UK a âesk˘m
národním egyptologick˘m centrem jiÏ od roku 1960, patﬁí mezi nejv˘znamnûj‰í a nejvût‰í nekrálovské hrobky Staré ﬁí‰e. Zvlá‰tní místo mezi
16 000 nálezy z této hrobky zaujímá rozsáhl˘ soubor zlomkÛ reliéfové v˘zdoby. Jejich souãasné zpracování pﬁedstavuje druhou etapu projektu prezentace reliéfové v˘zdoby Ptah‰epsesovy hrobky. Pﬁedcházela jí publikace
reliéfÛ in situ a v budoucnu by mûlo následovat vyhodnocení reliéfové v˘zdoby jako celku a pokus o doplnûní neúpln˘ch scén a urãení jejich pÛvodního umístûní.
Publikace zahrnuje 563 fragmentÛ,od drobn˘ch zlomkÛ aÏ po velké bloky. I kdyÏ se bûhem jejich studia mnohdy podaﬁilo urãit k sobû patﬁící
zlomky, jsou vÏdy uvádûny pouze pod prvním, tedy nálezov˘m ãíslem (expedice), zatímco v závorce následuje ãíslo registraãní (podle tzv. registraãní knihy egyptského Nejvy‰‰ího v˘boru památek,uloÏené v sakkárském inspektorátu). U kaÏdého fragmentu jsou pﬁitom uvedeny následující údaje:
dokumentace, místo nálezu, rozmûry, barvy, popis a literatura.
Pokud jde o dokumentaci, odkaz je vÏdy na pﬁíslu‰n˘ v˘kopov˘ deník
(jeho ãíslo s rokem nálezu) uloÏen˘ v archívu âeského egyptologického
ústavu UK v Praze. Autory dokumentace ve v˘kopov˘ch denících byli
egyptologové – ãlenové expedic do Abúsíru, vût‰inou v‰ak Zbynûk Îába,
jenÏ je vedl v letech 1960–1970. Místo nálezu je potom dáno ãíslem pﬁíslu‰né místnosti a vrstvy.V souãasné dobû jsou v‰echny fragmenty uloÏeny
v terénním skladu Nejvy‰‰ího v˘robu památek v Abúsíru.
Podle identifikovaného tématu reliéfové v˘zdoby a nápisÛ jsou zpracované fragmenty rozdûleny do 25 tématick˘ch kategorií:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Ptah‰epses
Ptah‰epsesÛv biografick˘ nápis
rodina Ptah‰epsese
úﬁedníci a knûÏí
Ptah‰epses na inspekci v nosítkách
zemûdûlství
chov dobytka
ﬁeznictví
pou‰tní zvíﬁata
vázání papyrové loìky

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
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lov a zpracování ryb
lodi
papyrová hou‰tina
ptactvo
tesaﬁství, dﬁevûn˘ nábytek
hrnãíﬁství, v˘roba kamenn˘ch nádob
pﬁíprava potravin
v˘mûna zboÏí na trhu
deskové hry
transport sochy zemﬁelého

P U B L I K AC E Z L O M K Ò R E L I É F Ò Z P TA H · E P S E S OV Y M A S TA B Y V A B Ú S Í R U
XXI. pﬁiná‰ení obûtin
XXII. obûtiny
XXIII. seznam jídel a nápojÛ

XXIV. procesí zádu‰ních statkÛ
XXV. neurãené a problematické scény
a nápisy.

Velk˘ poãet tématick˘ch kategorií zastoupen˘ch na fragmentech reliéfÛ
svûdãí, pﬁirozenû spoleãnû s reliéfy dochovan˘ch in situ, o znaãné rozmanitosti okruhu scén z kaÏdodenního Ïivota dávn˘ch EgypÈanÛ, které kdysi
zdobily stûny Ptah‰epsesovy hrobky.
Spolehlivé orientaci a pﬁehlednosti slouÏí seznamy tématick˘ch kategorií a v‰ech zlomkÛ. Cenné údaje získané z nápisÛ na fragmentech (jména
osob, tituly a epiteta, jméno zvíﬁete, názvy domén, název lodi) jsou pﬁehlednû uvedeny za obûma seznamy v podobû rejstﬁíkÛ.
Klíãovou souãástí textu jsou pﬁekresy v‰ech fragmentÛ, které vznikaly
na základû dobov˘ch ãernobíl˘ch negativÛ, jejichÏ kvalita byla velmi promûnlivá. Mnohé byly témûﬁ nezﬁetelné. Fotografie byly totiÏ poﬁizovány na
ménû kvalitní materiály v 60. letech minulého století, a mnohdy tak mohly
b˘t jedin˘m moÏn˘m pouÏiteln˘ch vodítkem Îábovy v˘kopové deníky.
Snímky byly navíc poﬁizovány v rÛzném mûﬁítku a z rÛzn˘ch pohledov˘ch
stran. Fotografická dokumentace fragmentÛ je proto pﬁipojena v neúplné
podobû. Velkou nev˘hodou autora bylo, Ïe nikdy nemûl moÏnost spatﬁit
zpracovávan˘ materiál.V rámci dan˘ch moÏnosti se nicménû snaÏil odvést
maximum.
Jako uÏiteãné se mi jevilo zvlá‰È uvést jednak pouÏitou a citovanou literaturu, jednak úplnou bibliografii o majiteli hrobky, jeho mastabû a o nálezech z ní.
Publikace vychází s podporou Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR (projekt LN00A064, „âeské národní egyptologické centrum“).
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