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ROSTLINNÉ SLOUPY V ABÚSÍRSK¯CH KRÁLOVSK¯CH HROBOV¯CH
KOMPLEXECH
Miroslav Verner

První pyramidov˘ komplex, kter˘ v Abúsíru nechal postavit panovník Sahure na poãátku 5. dynastie, pﬁedstavuje v˘znamn˘ mezník ve v˘voji královské hrobky. Dosud neustálen˘ plán pyramidového komplexu byl stabilizován, jeho jednotlivé souãásti pﬁesnû definovány z hlediska funkce,
proporcí i polohy, byl vyjasnûn charakter v˘zdoby i optimální vyuÏití stavebních materiálÛ. SahureÛv pyramidov˘ komplex se pak nadlouho stal
vzorem pﬁi budování královské hrobky.
Nové uspoﬁádání pyramidového komplexu zavedené Sahureem zahrnovalo také jednu inovaci, která zatím unikala vût‰í pozornosti badatelÛ, a to
rozsáhlé zavedení rÛzn˘ch typÛ rostlinn˘ch sloupÛ do v˘zdoby komplexu.
V tomto trendu pokraãovali i Sahureovi nástupci. Ponecháme-li stranou
DÏoserÛv pyramidov˘ komplex z poãátku 3. dynastie v Sakkáﬁe, bylo to
pﬁedev‰ím královské pohﬁebi‰tû 5. dynastie v Abúsíru, které se stalo dûji‰tûm prvního velkého rozkvûtu sloupÛ v dûjinách staroegyptské pohﬁební
architektury. Zlat˘ vûk sloupÛ v‰ak netrval dlouho a skonãil pomûrnû náhle na konci téÏe, tedy 5. dynastie.
V Sahureovû pyramidovém komplexu byly pouÏity tﬁi typy sloupÛ – palmové (údolní chrám,otevﬁen˘ dvÛr),‰estistvolové papyrusové (vchod do kaple s pûti nikami) a jednoduché cylindrické (údolní chrám a vedlej‰í vchod
do zádu‰ního chrámu).V‰echny byly zhotoveny z ãervené Ïuly. Druh˘ pyramidov˘ komplex, NeferirkareÛv, zÛstal vzhledem k panovníkovû pﬁedãasné
smrti nedostavûn a spû‰nû z nûj dokonãovali pouze zádu‰ní chrám teprve
panovníkovi nástupci Neferefre a zejména Niuserre. V tomto chrámu dost
nestandardního plánu byly pouÏity v˘luãnû ãtyﬁstvolové lotosové sloupy ze
dﬁeva, jÏ byly potaÏené vrstvou ‰tuku a polychromované. NeferirkareÛv nástupce Neferefre zemﬁel krátce po nástupu na trÛn a také jeho zredukovan˘
hrobov˘ komplex, sestávající pouze z nedokonãené pyramidy, zádu‰ního
chrámu a rituálních jatek, dokonãoval jeho nástupce Niuserre.V chrámu byly pouÏity ‰estistvolové papyrusové sloupy z vápence (hlavní vchod), jednoduché cylindrické sloupy ze dﬁeva (otevﬁen˘ dvÛr), ãtyﬁstvolové lotosové
sloupy z vápence (tzv. vnitﬁní vchod) a ‰estistvolové lotosové sloupy ze dﬁeva (sloupová síÀ).V posledním abúsírském pyramidovém komplexu, Niuserreovû, byly pouÏity v˘luãnû ‰estistvolové papyrusové sloupy z ãervené Ïuly.
I kdyÏ nejde o královsk˘ pyramidov˘ komplex, v pﬁehledu abúsírsk˘ch
staveb se sloupy by nemûla chybût velkolepá hrobka Niuserreova zetû ve152
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zíra Ptah‰epsese. Byl to právû Ptah‰epses, kdo ve funkci ﬁeditele v‰ech královsk˘ch stavebních prací ﬁídil dokonãování pyramidov˘ch komplexÛ Niuserrea, do urãité míry i Neferirkarea a Neferefrea a nûkter˘ch hrobek královen. Nepﬁekvapuje nás proto, Ïe se v Ptah‰epsesovû hrobce setkáváme
nejen s ‰estistvolov˘mi lotosov˘mi sloupy z vápence, ale dokonce s nejstar‰ím dokladem osmistvolov˘ch lotosov˘ch sloupÛ z vápence. Poslednû
jmenované sloupy napodobovaly svazek osmi lotosov˘ch stvolÛ s poupaty
tvoﬁícími hlavici. Svazek stvolÛ byl pod hlavicí ovázán pûti prstenci stylizovaného provazu.
Niuserreovi nástupci DÏedkare a Venis (MenkauhorÛv pyramidov˘ komplex se dosud nepodaﬁilo identifikovat) opustili Abúsír a své hrobky si nechali vybudovat v Sakkáﬁe. Jejich komplexy byly posledními, v nichÏ byly
je‰tû ve velké míﬁe pouÏity sloupy, v obou pﬁípadech palmové z ãervené
Ïuly, ve v˘zdobû pouÏity. Jen v zádu‰ním chrámu pyramidového komplexu
DÏedkareovy manÏelky ‰lo o ‰estistvolové papyrusové sloupy z vápence.
S v˘jimkou standardního sloupu v tzv. ãtvercové pﬁedsíni (antichambre
carrée) se panovníci následující 6. dynastie vrátili ve v˘zdobû sv˘ch hrobov˘ch komplexÛ k pouÏití pilíﬁÛ, které byly charakteristické pro 4. dynastii.
BliÏ‰í zkoumání provedené Dieterem Arnoldem v‰ak ukázalo, Ïe je více
rostlinn˘ch sloupÛ ze Staré ﬁí‰e, neÏ kolik jich pÛvodnû bylo v pyramidov˘ch komplexech té doby. Je tedy zﬁejmé, Ïe se tyto sloupy nevyskytovaly
pouze ve v˘zdobû královsk˘ch hrobov˘ch komplexÛ, ale i v dal‰ích stavbách Staré ﬁí‰e, které dosud nebyly objeveny – chrámech bohÛ, královsk˘ch residencích aj.
První velk˘ rozkvût sloupÛ v královské hrobové architektuﬁe tedy skonãil tak náhle, jak zaãal, po zhruba pÛldruhém století. Je pozoruhodné, Ïe od
samého poãátku ‰lo o plnû vyvinuté typy sloupÛ, které se bûhem doby Staré ﬁí‰e v zásadû nemûnily. Je rovnûÏ zajímavé, Ïe se vedle jednoduchého cylindrického sloupu pouÏívaly pouze tﬁi typy rostlinn˘ch sloupÛ – palmové,
papyrusové a lotosové. Proã pouze tyto tﬁi rostliny?
Zatím nejstar‰í doklad palmového sloupu pochází z Gízy, av‰ak nikoli
jako souãást architektury. Setkáváme se s ním na Chufuovû pohﬁební lodi,
jejíÏ kabinu podpírají právû tyto sloupky ze dﬁeva. Z téÏe doby pochází nosítka královny Hetepheres II., jejichÏ dﬁevûná, zlatem zdobená madla mají
tvar palmového sloupku. V obou pﬁípadech hlavici pﬁedstavuje palmová
koruna sestávající z devíti vûtví, coÏ je zvlá‰tní, neboÈ devítiúhelník neumoÏÀuje stereometricky plynul˘ pﬁechod ke kvadratickému ãi hranolovitému abaku. Jak dokládají palmové sloupy z Abúsíru i z pozdûj‰ích staveb,
tento tvar hlavice se nemûnil.
Primát palmového sloupu pouÏitého v architektuﬁe tak pravdûpodobnû
má zlomek sloupu z ãervené Ïuly z DÏedefreova zádu‰ního chrámu v Abú
Ravá‰i z poloviny 4. dynastie. Dal‰í sloup tohoto typu, kter˘ byl objeven
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v klá‰teﬁe Nahija, asi pochází z údolního chrámu DÏedefreova komplexu.
Pokud tomu tak opravdu je, mÛÏe mít v˘skyt uveden˘ch sloupÛ právû
v DÏedkareovû pyramidovém komplexu hlub‰í v˘znam: tento panovník,
ponecháme-li opût stranou komplex DÏoserovy pyramidy, by nebyl pouze
prvním, kdo zavedl rostlinné sloupy do v˘zdoby svého hrobového komplexu,ale také jako první zaãlenil do své královské titulatury oznaãení „syn
ReÛv“, kter˘m se jednoznaãnû pﬁihlásil ke sluneãnímu kultu.
Jak jiÏ bylo v˘‰e zmínûno, pﬁedstavují nejstar‰í známé doklady palmov˘ch sloupÛ plnû vyvinuté typy, tvarovû i proporãnû vyváÏené, coÏ pﬁedpokládá urãitou pﬁedcházející evoluci a otevírá také otázku prototypu. Je dﬁík
palmového sloupu stylizovan˘m kmenem,k nûmuÏ byly pﬁivázány palmové
vûtve, jak pﬁedpokládal H. Ricke? Nebo byl odvozen z otepi palmov˘ch vûtví, jejichÏ ﬁapíky byly pÛvodnû omazány hlínou, která po vyschnutí otep
zpevnila, jak soudil W. M. F. Petrie? L. Borchardt ve své prÛkopnické práci
o egyptsk˘ch rostlinn˘ch sloupech pÛvod palmového sloupu nezkoumal,
pouze vyjádﬁil údiv nad prstencem stylizovaného provazu pod hlavicí, kter˘ mu pﬁipadal nelogick˘, neboÈ sloup netvoﬁil svazek palem.
PÛvod palmového sloupu v‰ak mohl b˘t mnohem prost‰í. Mohlo jít
o stylizovanou palmu, jejíÏ ‰iroce rozevﬁená koruna byla ovinut˘m provazem a tak opticky zredukována, coÏ ve stylizované podobû dodalo hlavici
sloupu esteticky i proporãnû vyváÏen˘ tvar a rovnûÏ zdání vût‰í stability.
Palma datlová byla v Egyptû hojnû roz‰íﬁen˘m stromem, jak dokládají jiÏ
nejstar‰í nálezy datlov˘ch pecek na neolitick˘ch sídli‰tích. Poskytovala stavební materiál, ale i osvûÏující stín a lahodné ovoce. Nepﬁekvapuje proto,
Ïe se záhy stala posvátn˘m stromem i symbolem dlouhovûkosti, plodnosti,
sladkosti a míru. Byla symbolick˘m stromem Horního Egypta. Ze v‰ech v˘znamÛ palmy pak k zavedení palmov˘ch sloupÛ do v˘zdoby královsk˘ch
hrobov˘ch komplexÛ pﬁispûl zejména její vztah jak ke sluneãnímu, tak
i k pohﬁebnímu kultu.
Vztah palmy ke sluneãnímu kultu byl dávného data, jak dokládají jiÏ nejstar‰í egyptské náboÏenské písemné památky, Texty pyramid. V nich se
o „palmovém dﬁevû“ v˘slovnû mluví jako o potravû sluneãního boha Rea.
K tomuto vztahu pﬁispívala i skuteãnost, Ïe ‰iroce rozevﬁená, stín poskytující koruna palmy sv˘mi vûtvemi a listy pﬁipomínala slunce a jeho paprsky.
Vztah k zádu‰nímu kultu pak souvisel s plodností a mírem,jichÏ byla palma rovnûÏ symbolem. Palmové háje, doloÏené na rÛzn˘ch místech Egypta,
jak˘mi bylo Buto, Achmím, Dendera aj., byly povaÏovány za ctihodná, posvátná místa. Nepﬁekvapuje tedy, Ïe ve stínu palem leÏely v˘znamné hﬁbitovy vãetnû toho, na nûmÏ mûli b˘t pohﬁbeni nejstar‰í dolnoegypt‰tí vládci v Buto.
Nejstar‰í znám˘ doklad lotosového sloupu pﬁedstavuje mal˘ model ze
slonoviny objeven˘ Z.Y. Saadem v jedné z hrobek z 1. dynastie v Heluánu.
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Model pochází pravdûpodobnû z nábytku, kter˘ byl souãástí pohﬁební v˘bavy.Typologicky jde o dost neobvykl˘ sloup napovídající, Ïe se v dobû jeho vzniku teprve hledaly optimální proporce i tvar. Sloupek tvoﬁí svazek
osmi lotosov˘ch rostlin, uspoﬁádan˘ch tak, Ïe jedna je uprostﬁed a zb˘vající ji obklopují. Hlavici tvoﬁí napÛl rozevﬁená poupata. Svazek je pod hlavicí ovázán stylizovan˘m provazem. Po více neÏ pÛl tisíciletí byl lotosov˘
sloup, tentokrát ‰estistvolov˘ a ze dﬁeva, pouÏit v jiÏ zmínûn˘ch zádu‰ních
chrámech Neferirkarea a Neferefrea v Abúsíru. Poté opût na dlouhou dobu
zmizel z pohﬁební architektury, aby se znovu objevil ve Stﬁední ﬁí‰i.
Ze starého Egypta jsou známy dva druhy lotosu, modr˘ a bíl˘. âastûji je
znázorÀován modr˘ lotos, kter˘ poutal pozornost EgypÈanÛ tím, Ïe se jeho
kvût na vodní hladinû ráno otevíral a veãer zase zavíral. Lotos se tak stal
symbolem regenerace, vzkﬁí‰ení a vûãného Ïivota.
Se zatím prvním dokladem papyrusového sloupu se setkáváme jiÏ
v DÏoserovû pyramidovém komplexu z poãátku 3. dynastie, v Sakkáﬁe.Tﬁi,
tehdy je‰tû vázané papyrusové sloupy zde zdobily prÛãelí tzv. Severního
paláce. Sloupy velmi realisticky napodobovaly papyrusovou rostlinu s ‰iroce rozevﬁen˘m kvûtem a stonkem,kter˘ mûl ve vodorovném ﬁezu tvar konvexního trojúhelníku. Po dlouhé pﬁestávce se v ponûkud jiné podobû papyrusov˘ sloup znovu objevil v abúsírsk˘ch pyramidov˘ch komplexech.
Papyrus tvoﬁil odedávna dominantní souãást Ïivotního prostﬁedí star˘ch
EgypÈanÛ. Papyrusové hou‰tiny pokr˘valy nilské bﬁehy i rozlehlé plochy
nilské delty. Nepﬁekvapuje tedy, Ïe se papyrus stal nejen symbolem Dolního Egypta, ale zároveÀ i hojnosti a neustálé regenerace a svûÏesti, papyrusová hou‰tina pak místem zrození Ïivota.
Typy sloupÛ, s nimiÏ se v pyramidov˘ch komplexech v Abúsíru setkáváme, doplÀuje jednoduch˘ sloup cylindrického aÏ mírnû kónického dﬁíku
bez hlavice, zakonãen˘ je pﬁímo abakem. Napodoboval stylizovan˘ kmen
blíÏe neurãeného stromu. Kusy takov˘ch kmenÛ, které podpíraly jednoduchou stﬁechu z vûtví nebo rohoÏí, známe jiÏ z predynastické doby. Nejstar‰ím dokladem tohoto typu sloupu z kamene mÛÏe b˘t patka z ãervené Ïuly nalezená v Chasechemvejovû ohradû v Hierakonpoli. Dﬁevûné sloupy
tohoto typu byly pouÏity napﬁ. v Menkaureovû údolním chrámu ze 4. dynastie v Gíze, vápencové pak v zádu‰ním chrámu královny Neferhetepes
v Sakkáﬁe.
Typologická rozmanitost rostlinn˘ch sloupÛ a náboÏenské v˘znamy pﬁipisované rostlinám,které sloupy napodobují,kladou ﬁadu otázek t˘kajících
se funkce sloupÛ v královsk˘ch hrobov˘ch komplexech. Jak˘ v˘znam
v nich mûly obecnû? Byly nûjaké dÛvody k uÏití specifického typu sloupu
v urãitém hrobovém komplexu, pﬁípadnû v nûkteré jeho ãásti? Mûl napﬁ.
otevﬁen˘ dvÛr s palmov˘mi sloupy v Sahureovû zádu‰ním chrámu jin˘ náboÏensk˘ v˘znam neÏ podobn˘ dvÛr s papyrusov˘mi sloupy v Niuserreo155
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vû nebo lotosov˘mi sloupy v Neferirkareovû zádu‰ním chrámu? Proã se
rostlinné sloupy objevily v pyramidov˘ch komplexech tak rozsáhle a náhle
právû na poãátku 5. dynastie v Abúsíru? A proã tak náhle koncem téÏe dynastie zase zmizely? Bylo by moÏné klást dal‰í otázky, jejichÏ zodpovûzení
v‰ak je, kromû nûkolika obecn˘ch postulátÛ a námûtÛ k úvahám, mimo rámec tohoto krátkého sdûlení.
Sloupy mûly v egyptsk˘ch chrámech,vãetnû tûch,které byly souãástí pyramidov˘ch komplexÛ, nejen funkãní a v˘zdobnou funkci. I kdyÏ funkãní
a estetická kriteria byla dÛleÏitá, architektura staroegyptsk˘ch chrámÛ odráÏela rovnûÏ skuteãnost, Ïe chrám byl sídlem boÏsk˘ch sil a prÛseãíkem
sloÏit˘ch náboÏensk˘ch pﬁedstav. Chrám byl v zásadû chápán jako imago
mundi, obraz svûta, a v rámci této koncepce je také tﬁeba úlohu sloupÛ
v chrámech chápat. Napﬁ. ti, kdo se na ãlunu blíÏili k pﬁístavní rampû
Niuserreova pyramidového komplexu, byli s materializací této koncepce
konfrontováni jiÏ pﬁi vstupu do údolního chrámu: dlaÏba z ãerného ãediãe
symbolizovala úrodnou egyptskou ãernozem, z níÏ vyrÛstaly sloupy jako
stylizované papyrusové rostliny podpírající nebesa – mohutné ploché
stropní bloky zdobené na spodní stranû Ïlut˘mi hvûzdami na modrém pozadí. Vstupní síÀ údolního chrámu tedy neumoÏÀovala pouze pﬁístup do
pyramidového komplexu, pﬁedstavovala zároveÀ vstup do podsvûtní residence faraona – boha, kter˘ i po smrti Ïije na zemi a vládne lidu svého ãasu. Sloupy mûly v celé kompozici komplexní v˘znam: podpíraly nebesa,
spojovaly zemi s nebem a stabilizovaly cel˘ vesmír, ãímÏ z chrámu ãinily
místo, kde „se svût, podsvûtí i nebesa st˘kají“.
Náhlé a rozsáhlé uÏití sloupÛ v pyramidov˘ch komplexech na poãátku
Staré ﬁí‰e bylo stejnû pozoruhodné, jako jejich náhlé zmizení na konci téÏe dynastie. Je zﬁejmé, Ïe tento dvojí posun nebyl podmínûn ani zmûnou
funkce jednotliv˘ch ãástí stavby, ani pouze esteticky motivovan˘m rozhodnutím.·lo o zásadní zmûnu stylu, kterou velmi v˘stiÏnû charakterizoval
napﬁ. W. Wolf tûmito slovy: „Vstupem z Chafreova do Sahureova chrámu
vstupujeme do jiného svûta. Jde o zmûnu pólu – strnulost se mûní v Ïivost,
ponurost v pestrost barev… VÛdãí motiv stavebního umûní Staré ﬁí‰e vychází ze sloupu odvozeného z pﬁírody a odsouvá stranou krystalicky stereometrick˘ pilíﬁ … Na rozdíl od pilíﬁe sloup pﬁedstavuje návrat k pﬁírodû
a odhaluje hlub‰í v˘znam celé zmûny stylu: odklon od abstraktního k hmatatelnému, od my‰lení k nazírání, od memfidské k heliopolské teologii …“.
Se slovy W.Wolfa nelze neÏ souhlasit. Zb˘vá pouze dodat, Ïe to byl blahodárn˘, Ïivotodárn˘ vliv slunce, kter˘ umoÏÀoval pestrost a regeneraci pﬁírody a Ïivota.
Soudû podle dokladÛ z reliéfní v˘zdoby v hrobkách Staré ﬁí‰e i nûkter˘ch archeologick˘ch nálezÛ, byly rostlinné typy sloupÛ dÛleÏit˘m stavebním elementem zejména v obytn˘ch stavbách vládnoucí elity, které byly
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s ohledem na klimatické podmínky Egypta budovány z lehk˘ch rostlinn˘ch materiálÛ a su‰en˘ch cihel. RÛzné typy sloupÛ nepochybnû zdobily
také královské paláce a residence, o nichÏ se pﬁíleÏitostnû dovídáme z písemn˘ch pramenÛ. Îádn˘ z tûchto královsk˘ch palácÛ z doby Staré ﬁí‰e se
v‰ak dosud nepodaﬁilo objevit a prozkoumat.Tato skuteãnost je politováníhodná, neboÈ lze pﬁedpokládat, Ïe právû v tûchto palácích by bylo moÏné
objevit cenné doklady o v˘voji rÛzn˘ch typÛ sloupÛ. Nûkteré archeologické nálezy naznaãují, Ïe residence králÛ 5. dynastie leÏely pravdûpodobnû
nedaleko od jejich pyramidov˘ch komplexÛ v Abúsíru. Dá se dokonce
pﬁedpokládat, Ïe k zaloÏení tûchto residencí do‰lo souãasnû se zaloÏením
nové královské nekropole v Abúsíru, coÏ mohlo stavitelÛm poskytnout pﬁíleÏitost k radikální zmûnû umûleckého stylu a zároveÀ také pﬁenést v˘zdobné prvky z královsk˘ch svûtsk˘ch palácÛ do pyramidov˘ch komplexÛ, jejich residencí na onom svûtû.
Rozsáhlé zavedení rÛzn˘ch typÛ rostlinn˘ch sloupÛ do královské pohﬁební architektury na poãátku 5. dynastie je tak dal‰ím, zatím ne dostateãnû docenûn˘m dokladem vrcholícího sluneãního kultu v té dobû. Jistû
nebylo náhodou, Ïe se rozkvût sloupÛ v pyramidov˘ch komplexech 5. dynastie ãasovû shodoval s krátk˘m obdobím budování sluneãních chrámÛ
coby nedílné souãásti královského zádu‰ního kultu. Nebylo rovnûÏ náhodou, Ïe sloupy z pyramidov˘ch komplexÛ zmizely nedlouho po vybudování posledního sluneãního chrámu, v dobû, kdy se v pohﬁebních formulích
v hrobkách zaãalo objevovat jméno vládce mrtv˘ch boha Usira a kdy jeho
kult zaãal odsouvat stranou kult sluneãního boha Rea. Z architektury pyramidov˘ch komplexÛ pozdní Staré ﬁí‰e v‰ak nezmizely v‰echny projevy sluneãního kultu, ostatnû tvar pyramidy je toho nejviditelnûj‰ím dokladem.Ve
shodû se staroegyptsk˘m zpÛsobem my‰lení spolu rÛzné náboÏenské
pﬁedstavy nadále koexistovaly, pouze v ponûkud jiném uspoﬁádání.
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