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KAMENNÉ NÁDOBY VE STAROVùKÉM EGYPTù A JEJICH V¯ROBA
Petra Vlãková

Egyptské kamenné nádoby stojí na pomezí mezi umûleck˘mi a uÏitkov˘mi
pﬁedmûty.1 Snoubí se v nich ﬁemeslná dovednost, znalost vlastností pouÏit˘ch materiálÛ a umûlecké zpracování celého pﬁedmûtu. Patﬁí k nejobvyklej‰ím pﬁedmûtÛm, které nám po sobû staroegyptská civilizace zanechala.
Umûní v˘roby kamenn˘ch nádob se objevuje na samotném úsvitu egyptsk˘ch dûjin a podle nûkter˘ch egyptologÛ je dokonce star‰í neÏ v˘roba keramiky.
Starovûcí EgypÈané chápali kamenné nádoby ve dvou vzájemnû propojen˘ch v˘znamov˘ch oblastech. V˘znam pﬁikládali jak pouÏitému druhu
horniny nebo nerostu, tak v˘slednému funkãnímu tvaru kamenné nádoby.
Vzájemnû se obû sféry doplÀovaly a tvoﬁily tak jeden celek.
Kámen byl obecnû pouÏívan˘ materiál urãen˘ pro pﬁedmûty se vztahem
k posmrtné ãásti Ïivota, neboÈ jeho nemûnnost a nezniãitelnost stála v ostrém protikladu s pomíjivostí lidské existence. Symbolika pouÏitého druhu
horniny nebo nerostu byla pro starovûké EgypÈany lehce ãitelná, aÈ jiÏ to
bylo v architektuﬁe, nebo pﬁi v˘robû jednotliv˘ch souãástí pohﬁební v˘bavy.2 Egyptsk˘ alabastr/travertin byl spojován s rituální ãistotou.V architektuﬁe se z tohoto dÛvodu pouÏíval jako podlahová krytina obûtních místností.Na druhou stranu bazalt/ãediã pﬁedstavoval zástupn˘ symbol podsvûtí ãi
úrodné pÛdy nilského údolí. Kvarcit pro jeho naãervenalou barvu EgypÈané spojovali se sluncem. PouÏit˘ druh kamene tak ve Staré ﬁí‰i mohl odkazovat na rituální v˘znam a funkci jednotliv˘ch souãástí královského pohﬁebního komplexu.V mlad‰ích obdobích, kdy se jako pﬁevaÏující stavební
materiál prosadil vápenec ãi pískovec, musela b˘t symbolika místností a jejich funkce naznaãena jinak – pﬁedev‰ím nápisy a reliéfy. Ikonografie byla
nûkdy doplnûna o „hmatatelné dÛkazy“ a v tzv. pokladnicích chrámÛ b˘valy uloÏeny soubory surovin, jeÏ pﬁedstavovaly jednotlivé elementy, ze
kter˘ch byl podle pﬁedstav EgypÈanÛ sloÏen svût. Jejich pﬁítomnost v chrámu pak zastupovala pﬁirozen˘ svût, kter˘ tak existoval v souladu s boÏsk˘m svûtem reprezentovan˘m chrámem. RovnûÏ tak byla potvrzena ve1

K problematice kamenn˘ch nádob ve starovûkém Egyptû bohuÏel neexistuje literatura
v ãe‰tinû. Základní informace s dal‰í literaturou: Arnold – Pischikova (1999), Aston (1994),
Bonnet (1928: 9–34), Reisner (1931: 130–201), Reisner (1932: 36–75).
2
Více k symbolice pouÏit˘ch stavebních materiálÛ – Aufrére (1991), Krejãí (1999: 70).
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doucí úloha uctívaného boÏstva chrámu, které v symbolické rovinû vládlo
svûtu zastoupenému jeho jednotliv˘mi souãástmi.
Základní repertoár tvarÛ kamenn˘ch nádob byl odvozen od podoby jak
soudobé keramiky, tak nádob vyrábûn˘ch z kovÛ ãi dal‰ích materiálÛ.3 Od
Obr. 1 Tento soubor
kosmetick˘ch cylindrick˘ch
váz s víãky byl nalezen
v pohﬁební komoﬁe
Inti-Pepiancha v jiÏním
Abúsíru
(foto Kamil Vodûra).

Obr. 2 Tyto tﬁi nádobky v podobû opic s mláìaty jasnû dokládají tvarovou bohatost
kamenn˘ch nádob v dobû 6. dynastie. Podle Arnold – Pischikova (1999: 356, kat. ã. 178 a, b, c).
3

Pﬁíkladem jin˘ch zdrojÛ, z nichÏ v˘roba kamenn˘ch nádob ãerpala svou inspiraci, mÛÏe b˘t
ko‰íkáﬁství ãi nádoby vyrobené z pomíjiv˘ch materiálÛ, jako napﬁ. listÛ palem.
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zdrojÛ inspirace se v˘robci kamenn˘ch nádob nikdy zcela neoprostili a nevytvoﬁili tvarovou ‰kálu, která by byla vlastní pouze kamenn˘m nádobám.
Vrcholu dosáhla v˘roba kamenn˘ch nádob na samotném poãátku Archaického období, bûhem 1. dynastie. Poté, do jisté míry, pomalu zaãala pﬁejímat
funkci kamenn˘ch nádob keramika a tvary se velmi zjednodu‰ily a ustálily.
V dobû Staré ﬁí‰e byly kamenné nádoby vyrábûny pro velmi specifické úãely. PouÏívaly se pﬁedev‰ím v sakrální sféﬁe Ïivota staroegyptské spoleãnosti – jako nádoby na uskladnûní cenn˘ch komodit, napﬁ. olejÛ, dále slouÏily
v oblasti kultu, jak zádu‰ního, tak chrámového.V˘raznû se tak li‰í zpÛsob
jejich vyuÏívání od Predynastického období, kdy byly více vyuÏívány
i v profánní sféﬁe Ïivota spoleãnosti. NejbûÏnûj‰ím tvarem po celou star‰í
polovinu Staré ﬁí‰e zÛstávají tzv. vysoké cylindrické vázy s více ãi ménû kónick˘m tûlem a límcovit˘m okrajem, které se pouÏívaly pro uskladnûní
vzácn˘ch olejÛ a mastí (Obr. 1). Teprve v 6. dynastii prochází v˘roba kamenn˘ch nádob dal‰ím rozvojem a její tvary se opût obohacují (Obr. 2).
Jak v‰ak starovûcí EgypÈané vyrábûli své kamenné nádoby? Existují pro
jejich v˘robu doklady a mÛÏeme zrekonstruovat prÛbûh jednotliv˘ch fází
v˘roby? Na tyto a dal‰í otázky nám poskytuje odpovûì nûkolik vûdních
disciplín.Archeologie je jednou z nich a její podíl je patrnû nejvût‰í. Doplnûní a zpﬁesnûní dílãích informací poskytuje geologie, dûjiny umûní, historie i experimentální archeologie.
Archeologické doklady pro v˘robu kamenn˘ch nádob
Aãkoli z doby Staré ﬁí‰e pochází pomûrnû velké mnoÏství reliéfních vyobrazení, na nichÏ je zachycena v˘roba kamenn˘ch nádob, nedochovalo se mnoho skuteãn˘ch archeologick˘ch dokladÛ. Proces jejich v˘roby je archeologicky doloÏen˘ omezenou skupinou artefaktÛ, které lze v zásadû rozdûlit do
dvou hlavních okruhÛ:
1. vlastní archeologické artefakty dokládající v˘robu kamenn˘ch nádob, tj.
pracovní nástroje a vlastní v˘robky;
2. pracovní prostory, v nichÏ v˘roba probíhala, tj. ﬁemeslnické dílny, pﬁípadnû i lomy na kámen.
Na základû epigrafick˘ch pramenÛ lze zjednodu‰enû konstatovat, Ïe kamenné nádoby byly vyrábûny pomocí rÛzn˘ch druhÛ vrtákÛ.
Lze pﬁedpokládat, Ïe pro vrtání mûkk˘ch materiálÛ byl v pravûkém
a Predynastickém období pouÏíván prost˘ dﬁevûn˘ vrták.Vlastní pracovní
medium pﬁedstavovalo abrazivum (písek nebo tuff), které se pﬁi vrtání zadﬁelo do duÏnaté ãásti dﬁeva, ãímÏ vznikl úãinn˘ nástroj na hloubení. Pro
vrtání tvrd˘ch materiálÛ je existence jednoduchého vrtáku nepﬁímo doloÏena jiÏ od Predynastické doby nálezy provrtan˘ch kamenn˘ch artefaktÛ
(palic/bulav, jejich polotovarÛ a kamenn˘ch nádob), pracovních nástrojÛ
(‰típané kamenné industrie pouÏívané jako vrtací hlavice) i charakteristic221
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Obr. 3 V˘bûr z archeologick˘ch dokladÛ v˘roby kamenn˘ch nádob z lokality Umm esSauván. Podle Hester – Heizer (1981: pﬁíl. xxii, xxiii).
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k˘ch pracovních stop na nádobách (Obr. 3). Z archeologick˘ch v˘zkumÛ
âeského egyptologického ústavu v Neferefreovû zádu‰ním chrámu pochází polotovar peãetního váleãku, kter˘ dokládá nejen zpÛsob vrtání kamenn˘ch pﬁedmûtÛ, ale i fakt, Ïe pravdûpodobnû existovali i vyãlenûní ﬁemeslníci, kteﬁí vyrábûli nebo opravovali ãást vybavení chrámu pﬁímo na
místû.4
Lze rozeznat tﬁi skupiny pracovních stop, které jsou zﬁetelné na vlastních nádobách a které odpovídají i tﬁem základním fázím v˘roby:
1. stopy zanechané po hrubém vysekávání tvaru nádoby z bloku kamene;
2. stopy po vyhlazování vnûj‰ího povrchu nádoby, pﬁiãemÏ nádoby byly
vyhlazovány vertikálnû, od shora dolÛ;
3. stopy po vrtání vnitﬁku nádob, jejichÏ rozdílné tvary svûdãí o pouÏití
rÛzn˘ch typÛ vrtákÛ.
Pﬁedev‰ím podle pracovních stop na nedokonãen˘ch kusech lze usuzovat na tﬁi hlavní druhy vrtákÛ, jeÏ se v Egyptû pouÏívaly, a to zdaleka ne
pouze pﬁi v˘robû kamenn˘ch nádob. Podle svûdectví reliéfÛ z Cejovy mastaby v severní Sakkáﬁe pracovali se spirálov˘m vrtákem i sochaﬁi. Lukem
pohánûn˘ vrták mohli vyuÏívat i v˘robci kamenn˘ch perel. Základní typy
vrtákÛ jsou následující (Obr. 4):
Obr. 4 Tﬁi základní druhy
vrtákÛ pouÏívan˘ch
ve starovûkém Egyptû.
Podle el-Khouli
(1978: pﬁíl. 145).

4

Kromû polotovaru peãetního váleãku bylo v prostoru zádu‰ního chrámu nalezeno i nûkolik
kamenn˘ch závaÏí ke klikovému vrtáku, která odpovídají tvarem závaÏím znám˘m z rÛzn˘ch
reliéfních scén z nekrálovsk˘ch hrobek Staré ﬁí‰e.
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1. rychle rotující spirálovit˘ vrták;
2. obousmûrnû se toãící klikov˘ vrták se dvûma kamenn˘mi závaÏími;
3. vrták s kamennou nebo dﬁevûnou „vrtací ãepicí“, kter˘ mohl b˘t pohánûn lukem.
V archeologick˘ch nálezech ze Staré ﬁí‰e jsou doloÏeny pouze kamenné
„vrtací ãepice“, vrtací hlavice v podobû pazourkov˘ch ú‰tûpÛ (rovnûÏ se
pouÏíval diorit, kﬁemenec/kvarcit a vápenec) a kamenná závaÏí.
Postup pﬁi v˘robû kamenn˘ch nádob byl následující:5 nejprve byl z bloku
vysekán hrub˘ tvar nádoby za pomoci kamenné palice a mûdûného dláta,následnû byl jeho vnûj‰í povrch ohlazen a vybrou‰en tvrd˘m oblázkem.Poté bylo zapoãato s vrtáním vnitﬁního prostoru nádoby klikov˘m vrtákem (popis níÏe).Tento postup je doloÏen od Archaického období. Hﬁídel, rozsocha i klika
byly vyrobeny z jedné, pﬁíhodnû narostlé vûtve stromu. Pﬁedev‰ím pro vrtání
cylindrick˘ch váz se pouÏívaly tzv.„trubkové“ vrtáky,jeÏ místo pazourkov˘ch
hlavic vyuÏívaly mûdûného válce a abraziva. V tomto pﬁípadû nebyl pouÏit
vrták s rozsochou, n˘brÏ hlavice a vlastní hﬁídel byly spojeny jin˘m zpÛsobem, kter˘ umoÏÀoval v˘mûnu spodní, rychle se opotﬁebovávající ãásti. PouÏívání rozdíln˘ch druhÛ vrtákÛ v‰ak bylo pravdûpodobnû ponecháno na ﬁemeslníkovi, neboÈ na nádobách stejného druhu jsou patrné pracovní stopy
typické pro rÛzné nástroje. Pro zv˘‰ení tﬁecího momentu se nevrtalo pouze
jedním smûrem,ale stﬁídavû po- a proti smûru hodinov˘ch ruãiãek.Tento zpÛsob práce vyÏadoval stabilitu nádoby bûhem vrtání,jíÏ bylo dosahováno ukotvením nádoby v podloÏce.V odkryté dílnû v Hierakonpoli byla nalezena pracovní plocha v podobû zv˘‰ené lavice se zahlouben˘mi jamkami (viz níÏe).
Dosud nezodpovûzena zÛstává otázka, zda se jiÏ ve Staré ﬁí‰i pouÏíval pro v˘robu kamenn˘ch nádob vrták pohánûn˘ lukem.Tato metoda je prokázána pro
vrtání kamenn˘ch perel aÏ na reliéfech z Nové ﬁí‰e.
Obr. 5 Reisnerova rekonstrukce postupného
roz‰iﬁování dutého prostoru kamenn˘ch nádob.
Podle el-Khouli (1978: pﬁíl. 145).

5

Obecnû k opracování kamene – Aston – Harrel – Shaw (2000: 5–21), Petrie (1917), Stocks
(2003). K problematice technik vrtání – Rieth (1958), Stocks (1993).
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Na následující fázi, kdy po vyvrtání základní ‰achty a odstranûní v˘vrtku
mûl b˘t vnitﬁní prostor u otevﬁen˘ch tvarÛ postupnû roz‰iﬁován, nepanuje
mezi badateli shoda. Pracovním nástrojem patrnû i nadále zÛstával vrták,
kter˘ byl podle názoru nûkter˘ch badatelÛ drÏen ‰ikmo.Reisner se naopak
domnívá,Ïe k roz‰íﬁení otvoru byly pouÏívány sady hrotÛ a kamenn˘ch vrtn˘ch hlavic, z nichÏ vût‰ina mûla tvar osmiãky. Vrtné hlavice mûly rÛzn˘
prÛmûr, postupnû se vymûÀovaly a tak umoÏÀovaly tvarovat vnitﬁní prostor nádob.Tento názor dnes zastává vût‰ina archeologÛ (Obr. 5).
Na závûr ﬁemeslníci vyhladili vnitﬁní stûny pomocí tvrdého kamene. Nevyjasnûn˘ dosud zÛstává v˘znam „ma‰tûní“ nádob, jehoÏ jedin˘ doklad pochází z v˘zkumÛ âeského egyptologického ústavu v Ptah‰epsesovû mastabû
v Abúsíru (viz níÏe). Pravdûpodobnû ‰lo jiÏ o pﬁípravu nádob na uskladnûní
olejÛ,obdobu procesu „zataÏení“ keramick˘ch dÏbánÛ pﬁed jejich pouÏitím.
Archeologické v˘zkumy staroegyptsk˘ch lomÛ pﬁiná‰ejí nové informace o podobû, uspoﬁádání a fungování tûchto specifick˘ch pracovních prostorÛ.6 Zdá se, Ïe vytûÏen˘ kámen byl ãásteãnû opracováván je‰tû na místû, pﬁed transportem do údolí Nilu. Rozhodující faktory pro opracování
suroviny na místû pﬁedstavovalo budoucí upotﬁebení kamene (souãást monumentální architektury ãi drobného vybavení hrobky), jak daleko byl lom
vzdálen od toku Nilu a jakou povahu mûlo osídlení v jeho okolí (existence
stálého egyptského dohledu, ãi nutnost vypravování vojensk˘ch v˘prav).
V okolí lomu na sádrovec v Umm es-Sauvánu bylo nalezeno mnoho nedokonãen˘ch nádob a zlomkÛ rohovcov˘ch pracovních nástrojÛ dokládajících rozsáhlou v˘robu na místû tûÏby.7 Na druhou stranu bylo v lomech
v Hatnúbu nalezeno minimum takov˘chto dokladÛ.8
O podobû a vybavení dílen na v˘robu kamenn˘ch nádob nemáme dostatek archeologick˘ch dokladÛ.Vysoká kvalita zpracování kamenn˘ch nádob svûdãí o tom, Ïe jejich v˘robci patﬁili do okruhu ﬁemeslníkÛ pracujících pro potﬁeby centrální správy a dvora. Z období Staré ﬁí‰e jsou známy
pouze dva publikované nálezy takov˘ch dílen – v Hierakonpoli a na ostrovû Elefantina.9
6

Shrnující informace o lomech a dolech – Shaw (2001), zde lze dohledat i základní literaturu.
7
Poloha Umm es-Sauván byla objevena Gertrudou Caton-Thompsonovou pﬁi jejím zevrubném prÛzkumu Fajjúmu – viz Aston – Harrel – Shaw (2000:22).Umm es-Sauván je jedin˘m dochovan˘m lomem na sádrovec ze starovûkého Egypta. Nacházel se pﬁi severov˘chodním
okraji Fajjúmské oázy. Lom je datován na pﬁelom 3. a 4. dynastie.
8
Lomy na jemn˘ vápenec (egyptsk˘ alabastr) v Hatnúbu se nachází ve stﬁedním Egyptû, pﬁibliÏnû 65 km jihov˘chodnû od dne‰ní Minje. Podle archeologického materiálu se zdá, Ïe byly
nepﬁetrÏitû vyuÏívány od dob Chufua po ﬁecko-ﬁímské období. Na rozsáhlém území lomÛ bylo sice nalezeno mnoho dokladÛ o tûÏbû kamene, napﬁ. dopravních cest, lomÛ a skalních nápisÛ, av‰ak vlastních polotovarÛ nikoli.
9
Dílna v Hierakonpoli viz Quibell – Green (1902:17–18, pﬁíl. 68); Elefantina viz Arnold –
Pischikova (1999: 123, pozn. 25), Kaiser (1999: 72, 77–80).
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Dílna v Hierakonpoli tvoﬁila souãást ‰ir‰ího komplexu domÛ (Obr. 6).
Vlastní dílna mûla rozmûry 2,6 ¥ 2,1 metrÛ.Vcházelo se do ní krátkou pasáÏí v jiÏním rohu místnosti a v dobû v˘zkumu byla stále je‰tû zachována
úroveÀ pÛvodního kamenného prahu (Obr. 6:1, objekt 4).Ve stﬁedu místnosti byla zahloubena pracovní jáma, která tvoﬁila pÛvodní podlahu dílny,
na níÏ ﬁemeslníci pﬁi v˘robû stáli. Pracovní prostor pak pﬁedstavovala asi
80 cm vysoká „lavice“ vytesaná do podloÏí, do níÏ byly zapu‰tûny jamky
s podloÏkami, jeÏ slouÏily jako pracovní plochy pﬁi vrtání vnitﬁního prostoObr. 6 Rekonstrukce
vzhledu a zjednodu‰en˘
plán dílna na v˘robu
kamenn˘ch nádob
z Hierakonpole.
Podle Quibell – Greene
(1902: obr. 68).

ru kamenn˘ch nádob. PodloÏky byly nalezeny in-situ, jedna byla vyrobena
z dioritu a druhá z rohovce a pod nimi byl písek pouÏívan˘ jako abrazivum.
Podle nálezu zrnotûrky se lze domnívat, Ïe místnost nemûla funkci specializované dílny, ale byla pouÏívána jako obecn˘ v˘robní prostor. Z dílny pocházejí zlomky kamenn˘ch nádob z tvrd˘ch materiálÛ a v ‰ir‰ím okolí byla nalezena dal‰í kamenná závaÏí a ‰típaná industrie svûdãící o intenzitû
v˘roby. Na základû keramiky byl cel˘ komplex rámcovû datován do Staré
ﬁí‰e.
226
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V˘robní komplex na Elefantinû se nacházel ve v˘chodní ãásti správního
stﬁediska leÏícího na tzv. v˘chodním ostrovû (Obr. 7). Po stavebnû-historické stránce pro‰lo toto území dlouhodob˘m a sloÏit˘m urbanistick˘m v˘vojem. V souvislosti s pevností a Archaickou mûstskou aglomerací se zde
rozvíjelo hospodáﬁské a v˘robní zázemí, které datujeme jiÏ do poloviny
2. dynastie. Posléze se ve sledovaném prostoru prolínaly správní, hospodáﬁské i obytné stavby. Pﬁestavba pÛvodnû logistického zázemí na dílensk˘ komplex probûhla na konci 3. ãi poãátku 4. dynastie. Oba komplexy

Obr. 7 Archeologicky známá situace na Elefantinû ve Staré ﬁí‰i a bûhem
Prvního pﬁechodného období. Podle Kaiser (1999: obr. 55). 1. Satetin chrám, 2. pevnost,
3. roz‰íﬁení mûstského osídlení na severov˘chod, 4. palác správce, 5. hráz, 6. pyramida,
7. pohﬁebi‰tû, 8. palác správce, M plocha muzea,V souãasná vesnice.
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vynikaly nejen velkou plo‰nou rozlohou (350 a 600 m2), ale rovnûÏ objemem, provedením a stavebními detaily zakomponovan˘ch budov a lze je
oznaãit za produkty vysoce centralizované správy. Zde vyrábûné v˘robky
pak slouÏily pro uspokojování potﬁeb celého správního centra – nikoli
pouze lokální poptávky. Vlastní dílna na v˘robu kamenn˘ch nádob prodûlala dvû v˘razné pﬁestavby (Obr. 8).Ve star‰í fázi dílna sestávala z prostor B a C. Objekt A slouÏil jako obytn˘ dÛm s prostorovou vazbou na v˘robní okrsek a pravdûpodobnû pﬁedstavoval sídlo správce dílny.V mlad‰í
fázi byla dílna roz‰íﬁena smûrem na západ a zabírala plochu 35 ¥ 50 metrÛ. O archeologick˘ch nálezech pocházejících z prostoru dílny se studie
nezmiÀuje.

Obr. 8 Komplex dílen na v˘robu kamenn˘ch nádob na Elefantinû. Podle Kaiser (1999: obr. 5).

Jak si v‰ak vysvûtlit absenci dílen v oblasti Memfidy, hlavního mûsta starovûkého Egypta? V jejím okolí pﬁece musela zákonitû existovat nejvût‰í
poptávka po kamenn˘ch nádobách, neboÈ se zde koncentrovaly královské
pohﬁební komplexy a chrámové okrsky. Z oblasti hlavního mûsta zatím bohuÏel nemáme jednoznaãné doklady dílen, jaké známe napﬁ. z Hierakonpole nebo Elefantiny. Lze tedy pﬁedpokládat, Ïe alespoÀ nûkteré královské
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dílny vyrábûjící kamenné nádoby byly pravdûpodobnû souãástí ‰ir‰ího
hospodáﬁského a administrativního zázemí pyramidov˘ch komplexÛ, které známe pod oznaãením wabet.10
MoÏnou podobu procesu v˘roby kamenn˘ch nádob dokresluje nález
dﬁevûného modelu tesaﬁské dílny datovan˘ do období rané Stﬁední ﬁí‰e.11
V rámci zde zachycené dílny pracuje i ﬁemeslník, kter˘ vrtá kamennou nádobu zasazenou do bílé podloÏky vyrobené pravdûpodobnû z kamene. Jak
dokazují etnografická pozorování i archeologické nálezy, polotovary nádob byly bûhem vrtání pevnû uchyceny a pohyboval se pouze vrták. Z ikonografického hlediska je propojení tesaﬁské dílny a vrtání kamenné nádoby nestandardním ﬁe‰ením.
Experimentální archeologie 12
Experimentální archeologie nám pomáhá upﬁesnit pﬁedstavy nejen o zpÛsobech v˘roby, ale rovnûÏ o ãasové délce procesu v˘roby kamenn˘ch nádob a spotﬁebû materiálu.V roce 1972 provedli Thomas R. Hester a Robert
F. Heizer velice zajímav˘ etnografick˘ v˘zkum v jedné z moderních manufaktur na v˘robu alabastrov˘ch (pﬁesnûji vápencov˘ch) nádob nacházejících se ve vesnici ·éch Abd el-Kurna na západním bﬁehu Nilu poblíÏ Dér
el-Bahrí.
Dal‰ím badatelem, kter˘ se dlouhodobû vûnuje experimentální archeologii a jejímu vyuÏití v egyptské archeologii, je Denys A. Stocks. Na v˘robu
a upravení povrchu experimentální vápencové nádoby vysoké 11 cm,
o prÛmûru 10 cm bylo potﬁeba 22 hodin. âas potﬁebn˘ na vyvrtání nádob z rÛÏové Ïuly a dioritu byl pﬁibliÏnû 15násobn˘, vrtání dioritové nádoby stejn˘ch rozmûrÛ trvalo 75 hodin. Experimentem byla pozitivnû
prokázána moÏnost pouÏití vrtáku s mûdûnou trubicí pro vrtání tvrd˘ch
materiálÛ.

10

Souãástí takov˘ch hospodáﬁsk˘ch a administrativních komplexÛ byly dílny vyrábûjící nejen
pﬁedmûty pouÏívané v kultu, jako napﬁ. sochy a kamenné nádoby, ale i pracovní nástroje (pazourkové noÏe apod.).Vedle tûchto ﬁemeslnick˘ch dílen patﬁily do komplexu wabet i provozy zaji‰Èující denní potraviny pro dûlníky, jakési logistické zázemí celé stavby pyramidového
komplexu, jeÏ po jeho dokonãení uspokojovaly potﬁeby provozu zádu‰ního kultu. K archeologické podobû ãásti takového zázemí, které se podaﬁilo odkr˘t jihov˘chodnû od gízského
pohﬁebi‰tû, viz Lehner, M. (2000) a
http://www.fas.harvard.edu/~aera/Giza_Pages/Aeragram_Pages/AeragramTofC.html
11
Model pochází z pohﬁební v˘bavy Kaemheseta. Jeho hrobka leÏí západnû od Mererukovy
mastaby. Quibell – Hayter (1927: 40–41, pﬁíl. 24b);Arnold – Pischikova (1999: 124, pozn. 34).
12
K podílu experimentální archeologie na poznání starovûk˘ch technologií v˘roby viz pﬁedev‰ím Stocks (2003) – zde dal‰í literatura. Popis vlastního prÛbûhu experimentu – Stocks
(1993: 601–602).
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Tab. 1.V˘sledky experimentÛ pﬁi v˘robû kamenn˘ch nádob
Materiál

Pomûr spotﬁeby
mûdi: kamene13

Îula
Diorit
Kalcit
Vápenec

1 :3
1 :3
1 : >100
1 : >100

Objem vyvrtaného
materiálu (cm2) za
1 hodinu – pomocí vrtáku
pohánûného lukem
2
2
30
30

Objem vyvrtaného
materiálu (cm2) za
1 hodinu – pomocí
klikového vrtáku
0,4
0,4
6
6

Podle: Stocks (1993: 602,Tab. 1).

Písek pouÏívan˘ jako abrazivum musel b˘t such˘, vrtáním se smíchával
s opracovávan˘m materiálem a rozmûlÀoval se, aÏ získal texturu mouky
a pﬁestal b˘t úãinn˘. Experiment prokázal, Ïe ho posléze lze vyuÏít jako suroviny pro dal‰í v˘robu – pro vrtání kamenn˘ch perel, le‰tûní kamenn˘ch
pﬁedmûtÛ a pﬁípravu pasty pro vznik fajánse a fritu.14
Epigrafické doklady pro v˘robu kamenn˘ch nádob
Jak bylo uvedeno jiÏ na poãátku kapitoly o archeologick˘ch dokladech v˘roby kamenn˘ch nádob, pﬁedstavují reliéfy v nekrálovsk˘ch hrobkách Staré ﬁí‰e jedineãn˘ pramen pro poznání v˘roby kamenn˘ch nádob.15
Tabulka 2 uvádí 18 pﬁíkladÛ v˘skytu tohoto motivu pro období od poãátku Staré do konce Nové ﬁí‰e.Ve v˘zdobném programu hrobek není v˘roba kamenn˘ch nádob ani v jednom pﬁípadû zpracována jako samostatné
téma, vÏdy je spojena s dal‰ími aktivitami do souborn˘ch ﬁemeslnick˘ch
scén. OdráÏí se v pﬁidruÏení jejich v˘roby k dal‰ím umûleck˘m ﬁemeslÛm
realita starovûkého Egypta?
V˘roba kamenn˘ch nádob se vyskytuje pﬁedev‰ím v návaznosti na dal‰í
dvû umûlecká ﬁemesla:
1. na v˘robu kovov˘ch a keramick˘ch nádob;
2. na prostﬁedí sochaﬁsk˘ch ateliérÛ a v˘robu vrtan˘ch kamenn˘ch perel.16
V prvním pﬁípadû se tak dûje na základû podobn˘ch pracovních postupÛ, ve druhém na základû stejného materiálu (pro v˘robu vrtan˘ch ka13

Pomûr pﬁedstavuje úbytek mûdûné vrtací trubice mûﬁen˘ v cm ku hloubce ‰achty jí vyvrtané, rovnûÏ vyjádﬁeno v cm.
14
Landgráfová (2001: 3–11), Stocks (1993: 600–601).
15
Pro obecné poznámky ke znázornûní nádob ve Staré ﬁí‰i viz Balcz (1932–35) a Drenkhahn
(1976: 73–83).
16
K v˘robû kamenn˘ch perel – Drenkhahn (1976: 46–48) a Stocks (1989). ¤emeslníci jsou
zobrazováni pﬁi vrtání perel a jejich le‰tûní. Scény se objevují v hrobkách Staré a Nové ﬁí‰e.
Postup v˘roby se v dobû Nové ﬁí‰e zefektivnil zavedením vrtáku pohánûného lukem a uchycením polotovarÛ perel pomocí sádry na nízkou pracovní podloÏku, pﬁípadnû ‰irokou misku
– napﬁ. scéna z hrobky Nebamona.
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Tab. 2 – Epigrafické doklady v˘roby kamenn˘ch nádob
ã.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Majitel hrobky
Nebemachet
Iymeri
SenedÏemib Inti
Kaemremec
Cej
fragment Káhira
Anchmahor
Mereruka
Ptah‰epses

Lokalita
Gíza
Gíza
Gíza
Sakkára
Sakkára
Sakkára
Sakkára
Sakkára
Abúsír

Datace
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

10

Ibi

Dér el-Gebráwí

OK

11

DÏau

Dér el-Gebráwí

OK

12

Pepianch

Mér

OK

13
14
15
16

Amenemhet
Senbi
Anupemra
Rechmire

Bení Hasan
Mér
Théby
Théby

MK
MK
NK
NK

17

Hapu

Théby

NK

18

Nebamon Ipukej

Théby

NK

Vyobrazená ãinnost
vrtání velké nádoby
zniãeno; hotová nádoba
zniãeno; 1 vrtaná nádoba
1 hlazená nádoba; 2 nádoby
3 vrtané nádoby
nûkolik sekvencí
nûkolik sekvencí
1 miska, 1 dÏbán
Le‰tûní 1 nádoby
1–3 vrtané nádoby;
spodní registr tﬁí hotové
zniãeno; pouze hotové nádoby
pﬁiná‰ení jedné hotové nádoby;
2–5 vrtané nádoby
1 vrtaná nádoba
zniãeno; 1–3 vrtané nádoby
1–2 vrtané nádoby; 3 le‰tûné
1 vrtaná nádoba
zniãeno; 2–3 le‰tûné nádoby;
3 vrtané
1 vrtaná nádoba

Pramen: Drenkhahn (1976: 73–4) a aktualizace informací pro období Staré ﬁí‰e. Vysvûtlivky
pro údaje o datování: OK – Stará ﬁí‰e, MK – Stﬁední ﬁí‰e, NK – Nová ﬁí‰e

menn˘ch perel platí i stejn˘ pracovní postup – vrtání). Pro období Staré ﬁí‰e je typické pﬁedev‰ím spojení s v˘robou kovov˘ch nádob.
Z ikonografického hlediska tak vyboãuje v˘‰e zmínûn˘ dﬁevûn˘ model,
v nûmÏ je ﬁemeslník vyrábûjící kamenné nádoby zakomponován do tesaﬁské dílny.
Na epigrafick˘ch dokladech není zachycen cel˘ proces v˘roby kamenn˘ch nádob, chybí doklady o získávání kamene a distribuci hotov˘ch v˘robkÛ. Aãkoli ve v˘zdobném programu nekrálovsk˘ch hrobek jsou scény
s transportními lodûmi pomûrnû ãast˘m motivem, pouze ve dvou pﬁípadech je znázornûn pﬁevoz neopracovaného kamene.Texty vÏdy uvádí, Ïe se
jednalo o pﬁevoz kamene pro v˘robu architektonick˘ch souãástí hrobky.
Svûdectví se tak omezuje pouze na zkratkovité znázornûní nûkolika fází
vlastní v˘roby. RovnûÏ zÛstává otázkou, do jaké míry lze vyuÏít reliéfÛ pro
zkoumání technologie v˘roby. Badatelé jsou v tomto ohledu spí‰e skeptiãtí. Reliéfy, jak vypl˘vá z jejich funkce, mají ilustrovat v‰e, co bude zemﬁel˘
na onom svûtû potﬁebovat. Musí b˘t „názorné“, aby bylo moÏné jednoznaãnû urãit vyobrazenou ãinnost. K identifikaci slouÏí rovnûÏ hieroglyfické pﬁípisky, které mûly „ãtenáﬁe“, tj. ducha zemﬁelého majitele hrobky, navést v pﬁípadû nejasností. Reliéfy tak zachycovaly pﬁedev‰ím typickou ãást
v˘roby, tj. idealizovanou podobu vrtání, kamenn˘ch nádob.
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Podle epigrafick˘ch pramenÛ se otvory vrtaly do nádob s jiÏ upraven˘m
vnûj‰ím povrchem (Obr. 9). Jako hlavní pracovní nástroj je vÏdy znázornûn
klikov˘ vrták, pﬁi dokonãovacích pracích pak men‰í hladící kameny. Základem klikového vrtáku je vertikální hﬁídel, na jejímÏ dolním konci se nachází rozsocha pro upevnûní hrotu/vrtací hlavice (jedná se o kamenn˘
ú‰tûp, pozdûji o ‰ipku z kovu). Na horním konci pak hﬁídel pﬁechází do
vlastní kliky. Dva kameny pﬁivázané pod nasazením kliky slouÏily pﬁedev‰ím jako zátûÏ, ale nemûly dostateãnou váhu, aby byly pouÏívány jako setrvaãník. Na Obr. 9 je rovnûÏ znázornûn „trubkov˘“ vrták, jehoÏ vertikální
hﬁídel je sloÏena ze dvou k sobû pﬁipevnûn˘ch dílÛ.Tento zpÛsob zjednodu‰oval v˘mûnu opotﬁebované spodní ãásti.

Obr. 9 V˘roba kamenn˘ch nádob, Egyptské muzeum v Káhiﬁe, JE 39866, neznámá hrobka
ze Sakkáry. Podle Arnold – Pischikova (1999: 123, obr. 73).

¤emeslník je obvykle zachycen, jak jednou rukou drÏí kliku a druhou
nádobu, pﬁípadnû si pﬁidrÏuje hﬁídel (v tomto pﬁípadû, je pravdûpodobnû
zachyceno poãáteãní stádium vrtání nádoby). Determinativ urãující klikov˘ vrták
se stal základem pro oznaãení celé profesní skupiny „kameníkÛ“, kteﬁí jsou jinak v textech oznaãováni jako hemeuet.
âást v˘roby kamenn˘ch nádob, která je vykonávána vrtákem, je popisována jako „práce s vrtákem“. Dal‰í aktivitou zachycenou na reliéfech je
vyhlazování a le‰tûní nejen vnûj‰ích, ale i vnitﬁních stûn nádob. Pﬁípisky
oznaãují tuto ãinnost jako „v˘robu nádoby typu XY“ nebo „le‰tûní nádoby typu XY“.
Zcela ojedinûl˘ je pﬁípisek doprovázející po‰kozenou scénu (Obr. 10)
dokonãovací fáze v˘roby kamenn˘ch nádob z Ptah‰epsese, která je identifikována jako „natírání nádoby mastí.“17 Fragment reliéfu, jehoÏ pÛvodní
umístûní ani kontext není znám, má rozmûry 116 ¥ 57 cm. Na reliéfu jsou
zachyceni ãtyﬁi ﬁemeslníci, kteﬁí natírají povrch dvou vysok˘ch ‰tíhl˘ch
váz a ‰iroké mísy. Pﬁípisek ke scénû lze pﬁeloÏit jako „natírání mastí vázy,
která uspokojí.“ Nad scénou jsou znázornûny tﬁi nízké stolky s hotov˘mi
nádobami. Napravo od ﬁemeslnické scény se nachází tﬁi sloupce textu –
17

Vachala (2004: 180, 181).
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psaného zprava doleva –, kter˘ pÛvodnû patﬁil k del‰ímu seznamu titulÛ
a epitet a doplÀoval postavu majitele hrobky. Uvádûn˘ titul „pﬁedstaveného v‰ech královsk˘ch prací“ datuje dobu vzniku bloku do tﬁetího, závûreãného období Ptah‰epsesovy kariéry, kdy zastával tento vysok˘ úﬁad.

Obr. 10 Reliéfní blok z Ptah‰epsesovy mastaby v Abúsíru. Podle:Vachala (2004: 181,
fragment 702).

¤emeslníci vyrábûjící kamenné nádoby jsou v pﬁípiscích oznaãováni jako hemutejeu. Stejn˘ termín je pouÏíván pro oznaãení ‰iroce pojaté profesní skupiny – „ﬁemeslnictva“.Toto obecné kolektivum se objevuje v pramenech – jak v pﬁípiscích reliéfních scén, tak v ãástech autobiografick˘ch
nápisÛ vztahujících se k odmûnám ﬁemeslníkÛ pracujících pro majitele
hrobky. Napﬁ. star‰í stráÏce Nechenu Hetepherachet ve svém Ïivotopisném
nápisu uvádí: „Postavil jsem tuto hrobku ze sv˘ch právoplatn˘ch prostﬁedkÛ. Nikdy jsem nikomu nic nevzal.V‰ichni ﬁemeslníci, kteﬁí ji pro mne stavûli, pracovali a velice za to uctívali boha. Stavûli ji pro mne za chléb, pivo,
látky, masti, jeãmen a ‰paldu ve velkém…“18 Pﬁenos v˘znamu je uskuteãnûn na základû spoleãnû pouÏívaného pracovního nástroje – vrtáku, kter˘
se stal atributem celé profesní skupiny.
Reliéfní scény zobrazující v˘robu jednotliv˘ch souãástí pohﬁební v˘bavy,
vãetnû kamenn˘ch nádob, byly ãasto umísÈovány do bezprostﬁedního okolí obrazu (reliéfnû provedené postavy ãi sochy) zemﬁelého majitele hrobky. Propojení mezi kultovním obrazem hodnostáﬁe a ﬁemeslnick˘mi scénami je takto doloÏeno napﬁ. v Cejovû hrobce v severní Sakkáﬁe, kde se scéna
v˘roby soch a kamenn˘ch nádob nachází poblíÏ prÛzoru do serdabu.

18

Vachala (2000: 27).
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