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Obr. 1 Dvůr princezny Šeretnebtej (foto M. Frouz)

Výzkum hrobového komplexu princezny
Šeretnebtej v jižním Abúsíru
Hana Vymazalová – Veronika Dulíková

Po několikaměsíční letní přestávce pokračoval náš tým1 ve výzkumu dvora královské dcery Šeretnebtej, který byl zahájen již na jaře. Tehdy odkrytý zahloubený dvůr se čtyřmi pilíři, jež nesly
tituly a jméno princezny, vyvolával množství otázek (Vymazalová – Dulíková 2012). Zároveň
však samotný dvůr, dvě přilehlé skalní hrobky a neobvyklý nález dvoumetrového naosu s vázanou
sochou vzbuzovaly naději, že zbývající části hrobového komplexu by mohly přinést ještě další
zajímavé objevy. Po pečlivé letní přípravě tedy podzimní práce mohly začít a jejich výsledkem
je jeden z největších objevů týmu Českého egyptologického ústavu za poslední desetiletí.
Během několika týdnů byly odkryty zbývající součásti
hrobového komplexu, tedy chodba v jihovýchodním
rohu dvora a dvě skalní hrobky vytesané v její jižní
stěně. Tyto hrobky dostaly označení AS 68c a AS 68d
a nacházejí se východně od hrobek AS 68a (jejímž majitelem byl inspektor příslušníků královského paláce
Duaptah) a AS 68b (patřící vrchnímu soudci královského
paláce Šepespuptahovi) přístupných z jižní stěny dvora,
jež byly prozkoumány již na jaře. Hrobka AS 68c bude
popsána v tomto článku, zatímco Neferově hrobce
(AS 68d) se věnuje příspěvek předchozí (viz Bárta
v tomto čísle: 22–24). Kromě chodby a skalních hrobek

jsme rovněž prozkoumali většinu pohřebních šachet, jež
se nacházely v otevřeném dvoře (Vymazalová – Dulíková
2012: 15).

Pohřební šachty v podlaze princeznina dvora

Během jarní části sezóny bylo v podlaze dvora nalezeno
jedenáct pohřebních šachet a dvanáctá šachta se objevila
pod zásypem v jihozápadním rohu dvora až během podzimu (obr. 2). Podle dokladů se zdá, že šachty vytesané ve
dvoře byly pozdější než skalní hrobky a předpokládáme,
že v nich byli pohřbeni snad další příbuzní majitelů skal-
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ních hrobek nebo jejich služebníci. Šachty zde mohly být
hloubeny postupně během mnoha let.
Šachty 1 a 3 vyhloubené v severní části dvora dosahovaly hloubky 4 m a pohřební komory vytesané na jejich
dně spolu měly sousedit. Zřejmě již během stavby se však
stěna mezi komorami zhroutila a dělníci tuto chybu napravili tím, že zde z kamenů a cihel postavili příčku. Obě komory byly vykradené již ve starověku a pohřeb, který byl
asi původně uložen v jedné z nich, zloději pohodili na
zásyp ve druhé místnosti poté, co prolomili horní část
příčky.
Šachta 7 měla ze všech šachet ve dvoře největší ústí, jež
měřilo 2,06 × 2,10 m, a proto jsme očekávali, že na jejím
dně najdeme velkou pohřební komoru a snad i sarkofág.
Zásyp obsahoval zajímavé keramické nálezy a zvířecí
kosti, jež nasvědčovaly kultovní činnosti. V hloubce 5 m
se šachta zmenšila na 1,6 × 1,5 m a zásyp nečekaně změnil
svou strukturu i povahu. Místo suti byla tato část šachty
zasypána jen fragmenty jílu zcela bez keramických příměsí
i jiných nálezů. Jílové stěny šachty byly v této hloubce prosáklé spodní vodou a nebezpečně se nad hlavami našich
dělníků drolily, takže jsme byli nuceni prací v šachtě zanechat. Je možné, že tato šachta nikdy nebyla použita k pohřbu, nebo že naopak obsahuje nevyloupenou komoru, jež
by však dnes asi byla zaplněna vodou.
Šachta 9 ve vstupu do Šepespuptahovy hrobky sahala
do hloubky 6,5 m a na jejím dně byla vytesána malá nika.
Zásyp obsahoval zbytky zloději rozmetaného pohřbu a keramických fragmentů.
Nejméně dvě šachty byly k pohřbu připraveny až
v době, kdy byl dvůr již částečně zasypán a nejméně jeden
z architrávů původně držících stopní desky nad pilíři ležel
spadlý na zemi. Majitelé těchto dvou šachet si v západní
stěně dvora připravili dvě malé niky a kolem šachet vy-
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tvořili hliněnou podlážku jako svůj vlastní kultovní prostor
(obr. 3). Hliněná podlážka se nacházela o 30 cm výše než
původní podlaha dvora, kterou v té době již pokrýval
zásyp písku a jemné suti. Šachta 4 dosahovala hloubky
10 m a na jejím dně jsme nalezli pohřební komůrku se
zbytky dřevěné rakve a poničeného pohřbu. Šachta byla
vykradena v průběhu 6. dynastie zřejmě brzy po pohřbu
a zloději do ní shodili malé nepravé dveře jistého Chaje
(více viz Dulíková v tomto čísle: 65–69), nepopsaný oltář
a také polovinu Duaptahova překladu vylomeného ze
vstupu do jeho hrobky (AS 68a, viz také Vymazalová –
Dulíková 2012: 15). Vedlejší šachta 12 dosud nebyla prozkoumána. Je možné, že v jedné ze dvou nik nad těmito
dvěma šachtami byly původně umístěny Chajovy nepravé
dveře (viz Dulíková v tomto čísle: 67).
Zhruba ve stejné době mohly být vyhloubeny šachty 5,
10 a 11, jejichž ústí byla obestavěna zídkami do výše přibližně 30 cm. Šachta 5 dosahovala hloubky pouze 3,6 m
a na jejím dně byly uloženy pozůstatky čtyř jedinců.
Šachta 10 byla prozkoumána do hloubky 7 m, avšak její
stěny se začaly drolit vlivem vysoké vlhkosti, jež narušila
jílové podloží, a proto zde musely být práce ukončeny.
V šachtě 11 byly na dně v hloubce 4 m nalezeny roztroušené kosti patřící muži. Ostatní šachty ve dvoře, nesoucí
značení 6 a 8, dosud nebyly prozkoumány.

Chodba

Chodba vybíhající ze dvora k východu byla 9,4 m dlouhá
a její šířka se postupně zužovala od 1,7 m v západní části
až po 1,35 m na východním konci. Chodba byla zcela zaplněna suťovým zásypem, ve kterém jsme rozlišili několik
postupně usazovaných vrstev, jež se skláněly od jihu k severu. Zásyp chodby sem tedy spadal hlavně z jihu, ze směru
Obr. 2 Plán podlahy dvora
s pohřebními šachtami
(H. Vymazalová)
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Obr. 3 Jihozápadní část dvora
s dvěma nikami v západní stěně
a malým kultovním místem
zřejmě z doby 6. dynastie. Jedna
z nik mohla původně obsahovat
Chajovy nepravé dveře, jež byly
nalezeny v zásypu šachty 4
(foto M. Frouz)

typického převážně pro jarní egyptské chamasíny (písečné
bouře). Nelze však vyloučit, že zásyp chodby (a dvora) byl
i výsledkem záměrné lidské činnosti, zahloubený prostor
totiž mohl být cíleně zasypáván odpadem z okolních hrobek. Zásyp chodby obsahoval velké množství keramických
úlomků a je zajímavé, že ve východní části chodby jich
bylo nalezeno mnohem méně než v západní části.
Horní vrstva zásypu chodby obsahovala hlavně písek
a vápencové bloky, jež postupně spadaly ze severní stěny
struktury AS 69, postavené nad jižní stěnou chodby. Tato
struktura nebyla dosud prozkoumána, a nelze tedy určit,
zda měla nějaký vztah k chodbě a skalním hrobkám pod
ní, nebo zda šlo o zcela nezávislou hrobku (viz Vymazalová – Megahed v tomto čísle: 78–81).
Východní a severní stěnu chodby původně tvořily zdi
z vápencových bloků narovnaných před skalní stěnou.
Jižní stěna byla ponechána bez obložení, stejně jako tomu
bylo ve dvoře. Přes vápencové obložení východní a severní stěny byl však o něco později přistavěn půl metru
silný cihlový plášť, který je zcela zakrýval. Tato úprava
souvisela s hrobkou AS 67, která se nachází nad severní
stěnou chodby (viz dále).
Cihlový plášť vlivem času a povětrnostních vlivů na některých místech poněkud opadal, měli jsme tudíž možnost
prozkoumat jemně opracované vápencové kvádry a přesnost, s jakou do sebe zapadaly. Zároveň se na severozápadním nároží chodby v důsledku poškození pláště objevilo několik hieratických nápisů, z nichž jeden zní
„[představený] písařů pracovní skupiny Neferšepes“.
Totéž jméno s tímtéž titulem bylo nalezeno na hieratických
nápisech uvnitř pohřební komory majitele hrobky AS 67.
Tato zjevná souvislost nejen potvrzuje přibližně stejné stáří
hrobky AS 67 a komplexu AS 68, jež obě pocházejí
z 5. dynastie, ale i jejich stavební spojitost. Hrobka AS 67
zaujímá výhodnější pozici a je o něco starší, pročež komplex AS 68 již respektuje její plán na pohřebišti a přístupovou cestu vede podél ní. Na druhou stranu cihlový plášť,
který byl v chodbě AS 68 přidán až po dokončení jejích

stěn a také po dokončení přístupového schodiště (Vymazalová – Dulíková 2012), souvisí s cihlovým pláštěm obklopujícím stěny hrobky AS 67, který podpírá.
Jižní stěna chodby zůstala neobložená a navazuje na
jižní stěnu dvora, s níž tvoří jedno dlouhé skalní průčelí. V tomto průčelí najdeme vstupy do čtyř skalních
hrobek, z nichž dvě hrobky ve dvoře byly prozkoumány v jarní části sezóny, zatímco dvě další přístupné
z chodby jsme mohli prozkoumat až během podzimu.
Obě hrobky ve dvoře patřily hodnostářům z 5. dynastie
a byly vyloupeny už ve starověku, následně zasypány
sutí a v určitém okamžiku obě zaplaveny během prudkých dešťů (Vymazalová – Dulíková 2012: 14). Z původního vybavení se dochoval jen pohřeb Šepespuptaha
(120c/AS68b/2012), majitele hrobky AS 68b, který byl
uložen v pohřební komoře přístupné schodištěm z kaple.
Pohřební šachty v obou skalních hrobkách dosud nebyly
prozkoumány.
Kolem vstupů do hrobek byly v jižní stěně chodby rozmístěny vápencové naosy s vázanými sochami. První naos
se sochou muže (40/AS68/2012) byl objeven v závěru
jarní části sezóny v jihovýchodním rohu dvora a u západního okraje chodby (Vymazalová – Dulíková 2012: 16),
podzimní práce odhalily další tři naosy se sochami umístěné v chodbě přímo vedle vstupů do hrobek. Druhý naos
(140/AS68/2012) byl nalezen vedle vstupu do hrobky
AS 68c a obsahoval vázanou sochu muže a jeho malého
syna (obr. 4). Předpokládáme, že tento naos byl vztyčen
majitelem hrobky AS 68c. Další dva naosy se sochami
(141 a 158/AS68/2012) se nacházejí po stranách vstupu
do hrobky AS 68d ve východní části chodby a nejspíše
zobrazovaly její majitele. Oba tyto naosy mají menší rozměry než dva předcházející, avšak jsou lépe vypracovány.
Obsahují po třech vázaných sochách zachycujících ženu
a dva muže (obr. 5).
Nelze vyloučit, že se ve dvoře a v chodbě původně nacházely ještě další podobné sochy, ačkoli po nich dodnes
nezůstaly žádné stopy. Za pozornost také stojí, že v roce
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Zásyp hrobky tvořila suť tmavě hnědého písku smíchaného s úštěpy vápence a fragmenty keramiky. Po odstranění zásypu jsme mohli obdivovat pravidelný prostor
kaple, jejíž stěny byly původně pokryty hnědou omítkou.
Západní skalní stěna byla obložena vápencovým zdivem
se třemi nikami, v nichž se původně nacházely nepravé
dveře zemřelých. Jelikož nejjižnější nika je neobvykle široká, ve srovnání se zbývajícími dvěma nikami více než
dvojnásobně, je velmi pravděpodobné, že v hrobce byly
původně umístěny čtvery nepravé dveře. Ty byly vyrobeny pravděpodobně z bílého vápence a krásně zdobeny,
ale dodnes se dochovalo jen několik jejich fragmentů.
Můžeme na nich rozlišit dva typy nápisů – jedny dveře
byly velmi detailně vypracované a nesly zahloubený,
velmi přesně tesaný reliéf, zatímco další fragmenty pocházejí z jiných dveří se zahloubeným reliéfem poněkud
hrubšího provedení. Předpokládáme, že lépe vypracované
dveře patřily majiteli hrobky, zatímco druhé dveře jeho
manželce (viz níže).
Asi 5 m za vstupem do hrobky se nacházela zeď postavená napříč kaplí, která byla zjevně dílem starověkých vykradačů hrobek. Byla postavena v době, kdy již zádušní
kult v kapli upadl a hrobka byla poničena a nejspíš i částečně zasypána. Na stavbu této zdi totiž kromě větších
úlomků vápence posloužilo i několik fragmentů nepravých
dveří s reliéfní výzdobou. Účelem zlodějské zdi bylo zadržovat zásyp v prostoru za vstupem, aby se nedostával

Obr. 4 Naos č. 140/AS68/2012 nalezený v západní části chodby u vstupu
do hrobky AS 68c (foto M. Frouz)

2000 byly o něco západněji v hrobce Intiho pocházející
z 6. dynastie nalezeny vázané sochy Meriherišefa
(Vlčková 2003: 187; Bárta – Voděra 2002: 1, 33). I když
byly vytesány o desítky let později a jejich forma není
zdaleka tak vypracovaná a jemná jako u našich soch,
nelze nepomyslet, že Meriherišef pro svá díla našel inspiraci ve vázaných sochách z hrobového komplexu
princezny Šeretnebtej. V podlaze chodby byly vyhloubeny nejméně dvě pohřební šachty, zjevně pozdější
než skalní hrobky. Tyto šachty na svůj průzkum teprve
čekají.

Skalní hrobka AS 68c

Hrobka AS 68c byla přístupná ze západní části chodby.
Vstup byl původně částečně obložen kamennými deskami,
aby měl pravidelný tvar, avšak většina z těchto bloků již
byla dávno ztracena či odnesena. Za vstupem se otevírá
rozlehlá skalní kaple pravoúhlého půdorysu, 17 m dlouhá,
3 m široká a 2,5 m vysoká (obr. 6). Zásyp suti v okamžiku
nálezu dosahoval téměř ke stropu a až daleko uvnitř se kuželovitě svažoval. Během prvního průzkumu nás překvapil
netopýr, který v hrobce v tu chvíli přespával a který asi
o pár dnů dříve podcenil naše bezpečnostní opatření, když
jsme čerstvě nalezený vstup zazdívali. Naše práce v hrobce
ztěžoval špatný stav části stropu, z níž se po několik dnů
odlamovaly kusy skály.

Obr. 5 Naos č. 141/AS68/2012 ve východní části chodby vedle vstupu
do hrobky AS 68d (foto M. Frouz)
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Obr. 6 Plán hrobky AS 68c (dole) a její řez s průmětem západní stěny (H. Vymazalová)

dále. Vykradači tak hlouběji uvnitř hrobky nerušeně vyloupili nejméně dvě pohřební šachty, jež jsme našli téměř
vyprázdněné a jejichž původní zásyp byl vyházen na podlaze na jižním konci kaple. Do doby než budou šachty prozkoumány, se můžeme pouze dohadovat, jakou kořist si
odsud odnesli.
Kromě pohřebních šachet, kterých je v podlaze kaple
vytesáno celkem šest, hrobka obsahovala ještě serdáb –
místnost určenou k uložení soch zemřelých majitelů. Ser dáb byl vytesán v severozápadním rohu kaple a tvořila jej
místnost o rozloze 1,7 × 1,2 m, vysoká 1,9 m, která byla
původně zcela uzavřena zdí z vápencových bloků omítnutých stejně jako ostatní stěny kaple. Jeden z bloků vykradači hrobek odstranili, aby se dostali k obsahu serdábu.
Podařilo se jim vytáhnout ven několik soch, které rozbili
a jejichž části jsme nalezli poházené v různých částech
dvora a chodby. Sochy tedy zjevně nepatřily k oblíbeným
předmětům, jež by si zloději odnesli domů a zpeněžili. Je
však otázkou, zda sochy rozbíjeli pro zábavu, nebo ze strachu z pomsty majitelů hrobky, jejichž duše se mohly podle
staroegyptských představ do soch vtělit. I navzdory neblahé činnosti vykradačů jsme v serdábu našli další sochy
(215/AS68c/2012), z nichž některé byly zcela neporušené.
Skrývaly se pod zásypem suti, který byl velmi kompaktní,
a překrývala jej vrstva zaschlého bahna svědčící o tom, že
i tato hrobka byla ve starověku zaplavena. Stejná vrstva
bahna překrývala i zásyp v kapli a odpovídá dokladům
z ostatních okolních hrobek. Prudký déšť sem pronikl
zjevně až po vykradení a opětovném zasypání serdábu
a kaple, tedy zřejmě v závěru Staré říše. Se stejným jevem
se můžeme setkat i jinde na memfidských pohřebištích.
Podle nálezů ze sousední Sakkáry se doklady o prudkých
lijácích obvykle datují do druhé poloviny vlády Pepiho II.
Tehdy přicházely časté a silné deště, během nichž se tvořily proudy vody smíšené s bahnem, pískem a kameny, za-

plavující otevřené hrobky a šachty (viz např. Trzciński –
Kuraszkiewicz – Welc 2010: 203–206; Kuraszkiewicz
2011: 530, 533).
Mezi sochami nalezenými v serdábu (obr. 7 a barevná
příloha ii–xiii) jsou velice zajímavé dvě dvojsochy. Největší nalezenou plastikou je dvojsocha zachycující sedící
dvojici. Jde o muže v bílé suknici s kučeravou parukou
a ženu v dlouhém přiléhavém šatu s ramínky, jež muže
pravou (velmi dlouhou) paží objímá kolem pasu. Pod parukou, která jí spadá přes ramena, jsou vidět její vlastní
vlasy. S největší pravděpodobností jde o sochu majitelů
hrobky (barevná příloha iii–iv).
Další dvojsocha nalezená v serdábu zobrazuje muže
v typické nakročené pozici a ženu stojící vedle něho s rukama svěšenýma podél těla. Její paruka s několika
vrstvami kadeří dosahuje sotva k ramenům a pod ní na čele
vykukují přirozené kudrny, které sochař vyvedl velmi
jemně a do nejmenších detailů. Obě postavy zachycují
osoby velmi mladého věku (barevná příloha iv–v). Není
však zcela jasné, zda jde o stejný manželský pár jako na
první zmíněné soše. Není zcela neobvyklé, že by byli majitelé zachyceni v různých fázích života, tedy jako mladý
pár a jako zralí manželé. Nemůžeme však vyloučit ani
možnost, že tato socha zachycuje jinou dvojici, například
děti majitelů.
Serdáb obsahoval nejméně další dvě dvojsochy, které však
vykradači hrobů z místnosti vytáhli a rozbili. Obě tyto sochy
zachycovaly dva muže, snad otce a syna nebo jednoho muže
a jeho ka nebo snad dokonce jednoho muže v mladém a starším věku. Sedící socha byla rozbita na více než 20 kousků,
avšak díky péči egyptských restaurátorů se ji podařilo téměř
celou zrekonstruovat (barevná příloha vi–vii). Druhá dvojsocha zachycovala oba muže kráčející, v krátkých suknicích
a s krátkými parukami (barevná příloha ix). Některé části
této sochy se dosud nepodařilo nalézt.
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Dvě sochy v serdábu zachycovaly sedícího hodnostáře,
jednou s parukou po ramena, podruhé s krátkou kudrnatou
parukou, v typické pozici vsedě s rukama na kolenou
a složeným kusem látky v jedné ruce (barevná příloha viii,
x–xi). Menší z obou sošek nesla hieroglyfický nápis vyrytý
na pravé straně podstavce: „představený pracovních skupin Iti“. Jelikož ostatní sochy byly zcela nepopsané, jména
jejich majitelů neznáme. Není tedy možné s jistotou potvrdit, zda Iti byl hlavním majitelem hrobky, nebo jen jedním ze zde pohřbených členů rodiny.
Výjimečně krásná je soška sedící ženy s dítětem, kterou
se podařilo sestavit z několika fragmentů (barevná příloha
xii–xiii). Žena má paruku sahající k ramenům a je oděna
do dlouhého bílého šatu. U levé nohy stojí její malý synek,
který je zobrazen zcela nahý a s loknou dětství spadající
na pravé rameno. Jeho postava se nápadně podobá vázané
soše syna umístěné vedle muže v naosu 140/AS68/2012
u vstupu do hrobky. Malé fragmenty ženských paží naznačují, že v serdábu se původně nacházela ještě nejméně
jedna ženská socha, jež se však bohužel nedochovala.
Kromě vápencových polychromovaných soch zde majitelé
původně uložili také sochy vyrobené ze dřeva. Ty se však
již dávno rozpadly a ze zbylých částí není možné rekonstruovat jejich původní podobu.
V serdábu byly kromě soch nalezeny také lidské kosti
patřící muži v dospělém věku (214a/AS68c/2012), jež
sem mohly být odhozeny vykradači hrobek z jedné ze šachet po jejím vyrabování, nebo mohlo jít o pozdější pohřeb vsunutý do chráněného prostoru vykradeného
a znovu zasypaného serdábu. Jeden lidský pohřeb byl uložen také přímo ve vstupu do hrobky, hlavou k severu
(202a/AS68c/2012). Byl umístěn podél východní stěny
vchodu a z druhé strany obklopen kameny. Původně jej
asi zakrývaly desky nebo rov z písku. Není známo, zda
byl tento zemřelý v nějakém vztahu k majitelům hrobky,
jeho kosti však prozrazují, že jde o dospělého muže, jenž
vedl pohnutý život plný násilí (viz Havelková v tomto
čísle: 49–50).
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Kde hledat pohřeb královské dcery?

Během jarní sezóny, kdy byl objeven dvůr s pilíři princezny Šeretnebtej, jsme si kladli otázku, kde hledat její pohřeb. Šachty v podlaze dvora sice představovaly možné
místo pohřbu (jedna z nich měla světlost více než 2 × 2 m!),
avšak ve dvoře se nenašly žádné stopy po kultovním místě
s nepravými dveřmi, ani žádný vstup do kaple. Bylo však
nalezeno několik malých fragmentů nepravých dveří princezny, jež musely být původně někde umístěny, aby mohl
probíhat její zádušní kult. Jelikož jižní Abúsír byl ve Staré
říši místem pro pohřbívání osob nekrálovského původu,
zdála se nám nejpravděpodobnější možnost, že králova
dcera byla manželkou jednoho z hodnostářů, kteří si zde
nechali vytesat skalní hrobky, a že tedy byla pohřbena
v jedné z nich (Vymazalová – Dulíková 2012: 17). Dvůr
se tak zdál být součástí hrobového komplexu několika majitelů, kteří si vlastní status chtěli vylepšit tím, že ve vstupním dvoře zmínili pouze titul a jméno ženy královské krve,
jež se zřejmě přivdala do jejich rodiny. Kdyby byla princezna pohřbena ve své vlastní hrobce samostatně, nebyla
by nejspíš součástí hrobového komplexu nekrálovských
hodnostářů.
Podzimní expedici jsme proto zahájili s velkým očekáváním a skutečně se nám podařilo najít důležité indicie,
které naši původní teorii, zdá se, potvrzují. V zásypu
chodby a hrobky AS 68c jsme objevili několik dalších
fragmentů nepravých dveří princezny Šeretnebtej, které
pravděpodobně rozbili vykradači hrobů a poházeli je
kolem v chodbě a ve dvoře. Dva fragmenty dokonce zlodějům posloužily jako stavební materiál při budování
zídky uvnitř hrobky AS 68c poté, co byla opuštěna (viz
výše). Všechny dosud nalezené fragmenty princezniných
nepravých dveří jsme objevili uvnitř této hrobky a v její
blízkosti v chodbě a v rohu dvora; žádný se však nenašel
v ostatních třech hrobkách. Místa nálezu fragmentů tedy
naznačují, že právě v této skalní kapli probíhal princeznin
kult a zde také byla nejspíše pohřbena.
Obr. 7 Sochy nalezené v serdábu
při přípravě na fotografování
(foto M. Frouz)
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Obr. 8 Skalní kaple hrobky AS 68c
(foto M. Frouz)

Bližší zkoumání všech čtyř hrobek v tomto komplexu
navíc ukázalo, že hrobka AS 68c je z nich nejprostornější
a nejlépe opracovaná, působí nejmajestátněji a nejpropracovaněji (obr. 8). Sochy nalezené v serdábu této hrobky
sice nebyly tak veliké jako sochy z Neferovy hrobky (viz
Bárta v tomto čísle: 22–24 a barevná příloha xvi–xx), avšak
bylo jich mnohem více a nejméně jedna z nich zachycovala
ženu s dítětem bez mužského doprovodu. Tyto sochy můžeme řadit mezi vrcholná díla sochařství Staré říše.
Nepřímé doklady tedy naznačují, že pohřeb královské
dcery Šeretnebtej najdeme v jedné z šachet v hrobce AS 68c.
Šachty jsou vyhloubeny podél východní stěny kaple naproti
nikám pro nepravé dveře, jedna šachta byla později vyhloubena u západní stěny přímo před serdábem. Nejjižnější
šachta podle tradice náležela majiteli hrobky a hned druhá
šachta by měla patřit jeho manželce. Zde mohl být před
4500 lety uložen pohřeb princezny Šeretnebtej. Ostatní
šachty asi patřily členům jejich rodiny, tedy nejspíše jejich
dětem a snad i jejich manželkám/ům a popř. vnoučatům.
Dosud není zcela zřejmé, zda Iti, zachycený na nejmenší
sošce nalezené v serdábu, byl majitelem hrobky a princezniným manželem, nebo jedním z ostatních pohřbených.
Majitele a jeho syna mohla zobrazovat vázaná socha
v naosu umístěném u vstupu do hrobky.
Šachty jsme dosud neměli možnost prozkoumat. Dojde na
ně až v některé z dalších archeologických sezón, kdy budeme
moci vstoupit do pohřebních komor, prozkoumat zbytky pohřebních výbav a také antropologický materiál, jenž prozradí
pohlaví majitelů a umožní i případné srovnání s tělesnými
pozůstatky dalších královských dcer z Abúsíru, které byly
pohřbeny přibližně ve stejné době na královském pohřebišti
o několik kilometrů severněji u abúsírských pyramid (Verner
– Callender 2002). Doufáme, že nálezy z šachet napomohou
potvrdit či vyvrátit hypotézu o místě princeznina pohřbu.

Šeretnebtej, dcera krále Niuserrea

Výsledky podzimních prací v komplexu princezny Šeretnebtej rovněž přinesly možnou odpověď i na další naši

otázku, totiž čí byla dcerou. Nápisy na pilířích v otevřeném dvoře naznačovaly, že Šeretnebtej byla skutečně dcerou egyptského panovníka, nikoli jen titulární princeznou,
a že nápisy byly vytesány až po smrti jejího otce (Vymazalová – Dulíková 2012: 13–14). Podle nalezených dokladů se zdá, že hrobový komplex byl vybudován za
vlády Džedkarea v 5. dynastii. Který panovník dal princezně život, však nebylo možné s jistotou určit, i když
„horkým kandidátem“ se zdál být Niuserre (Vymazalová – Dulíková 2012: 16).
Odpověď jsme našli na výše zmíněných fragmentech nepravých dveří, jež byly poházeny ve dvoře, v chodbě
a v hrobce AS 68c. Ačkoli byly nepravé dveře rozlámány na
mnoho kousků, podařilo se fragmenty poskládat k sobě, a rekonstruovat tak část výzdoby a nápisů (obr. 9). Centrální
panel nepravých dveří nesl typickou scénu zachycující zemřelou sedící u obětního stolu, pod ním následoval překlad
s jejím jménem a sloupce textu uvádějící její tituly. Zrekonstruovaný pravý sloupec textu obsahuje titul „královská
dcera z jeho vlastního těla (náležející) pyramidovému komplexu Trvalá jsou místa Niuserreova, Šeretnebtej“. Pod titulem je vytesána postava princezny v dlouhém úzkém šatu
a s dlouhou parukou, jak voní k lotosovému květu, jenž symbolizuje obnovu a nový život po smrti (barevná příloha i).
Tento titul, který spojuje Šeretnebtej se zádušním komplexem panovníka Niuserrea, je zcela jedinečný. Podobné
tituly známe z pozdější doby, například Hemetre byla podobně spojena s Venisovým pyramidovým komplexem
a další princezny pak s komplexy Tetiho, Pepiho I. a II.
(Jones 2000: 819–822). Rovněž královny a královské matky
mohly mít tituly v podobném stylu (Jones 2000: 597–599;
428–430), které svědčí o tom, že měly hospodářský prospěch ze zádušních statků, jež jejich královský otec, manžel
či syn vyhradil pro svůj vlastní zádušní kult (Fischer 1964:
123; Málek 1980: 237–238; Kuhlmann 1982: 223–235).
Podle nově nalezených dokladů se tedy zdá, že Šeretnebtej byla skutečně dcerou krále Niuserrea, který vládl
Egyptu v polovině 5. dynastie. Niuserre, jenž nastoupil na
trůn velmi mladý po předčasné smrti svého staršího bratra
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Abstract:
Excavation of the tomb complex of princess
Sheretnebty at Abusir South

The archaeological excavation of the tomb complex of
princess Sheretnebty, discovered in the non-royal necropolis of Abusir South in the spring season of 2012, continued in the fall season of same year, which is when the remaining parts of the tomb complex were unearthed, i.e.
a corridor in the south-east corner of the courtyard and two
rock-cut tombs (AS 68c and AS 68d) hewn in the south
wall of the corridor. By the tomb entrances in the corridor,
four limestone naoi with engaged statues were placed;
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these uninscribed statues probably depicted the owners of
these rock-cut tombs.
In the courtyard, twelve shafts were uncovered, dug into
the bedrock ground, of which nine have been explored up
to now (their depth ranges from 3.6 to 10.0 m). Very soft
tafl bedrock combined with high humidity prevented us
from finishing the exploration of some of the shafts (shafts
nos. 7 and 11). In other shafts, however, burial niches or
chambers were reached, containing the remains of human
burials (shafts nos. 1, 3, 4, 5, 9, 10).
The chapel of the rock-cut tomb AS 68c has a rectangular plan (17 × 3 m). Its west wall was uneven and cased
with grey limestone blocks; all four walls were covered in
brown plaster. The tomb seems to have contained a minimum of three – but probably four – large size false doors,
and fragments from two different false-doors were actually
discovered inside the tomb, including small fragments
with very finely carved inscriptions, and fragments with
rougher relief bearing a part of the name and titles of Sheretnebty. The inscription mentions a title of the princess,

‘king’s daughter of his body [belonging] to the pyramid
complex Enduring are the places of Niuserre’, which indicates that this king was the princess’s father.
In the serdab of the rock-cut tomb AS 68c at least ten,
probably even more, statues were placed. Most of the preserved statues were made of limestone, are of high quality
craftsmanship and bear more or less preserved polychromy. Other statues were made of wood but are preserved only in small fragments. Only one of the statues has
an inscription, identifying its owner as ‘overseer of the
gang Iti’.
Tomb AS 68c was probably the burial place of princess
Sheretnebty. We can furthermore presume that the king’s
daughter Sheretnebty was married to the tomb-owner of
AS 68c, to whom the fragments of a very fine false-door
must have belonged, and the future exploration of the burials shafts in this tomb will hopefully provide further evidence confirming this hypothesis. It is not clear, however,
whether Sheretnebty’s husband was the man called Iti
known from the inscribed statue from the tomb’s serdab.

i

Podoba princezny Šeretnebtej vonící k lotosovému květu na fragmentu jejích nepravých dveří (foto M. Frouz)

ii

Skupina vápencových soch ze serdábu hrobky AS 68c. Další sochy se dochovaly ve fragmentech (foto M. Frouz)

iii

Socha zachycující manželský pár, nejspíše majitele hrobky s manželkou, ze serdábu hrobky AS 68c (foto M. Frouz)

iv

Detail sochy manželského páru (foto M. Frouz)

Detail dvojsochy mladého páru (foto M. Frouz)

Detail ženské postavy. Socha by mohla zachycovat podobu
Šeretnebtej (foto M. Frouz)

Detail ženské postavy z dvojsochy mladého páru. Pravděpodobně
rovněž zachycuje podobu Šeretnebtej (foto M. Frouz)

v

Socha mladého páru, muže a ženy vestoje, ze serdábu hrobky AS 68c (foto M. Frouz)

vi

Detail dvojsochy zachycující dva muže s krátkými parukami a knírkem (foto M. Frouz)

vii

Dvojsocha sedících mužů ze serdábu hrobky AS 68c se našla rozlámaná na více než dvacet fragmentů (foto M. Frouz)

viii

Socha sedícího hodnostáře ze serdábu hrobky AS 68c (foto M. Frouz)

ix

Fragmenty dvojsochy ze serdábu hrobky AS 68c zachycující dva kráčející muže (foto M. Frouz)

Detail plisovaných suknic mužské dvojsochy (foto M. Frouz)

x

Socha ze serdábu hrobky AS 68c představující sedícího hodnostáře Itiho (foto M. Frouz)

xi

Detaily Itiho sochy (foto M. Frouz)

xii

Detail postavy chlapce stojícího vedle své matky (foto M. Frouz)

xiii

Socha zobrazující ženu s malým chlapcem ze serdábu hrobky AS 68c. Mohlo by jít o Šeretnebtej se synkem (foto M. Frouz)

xiv

Nepravé dveře hodnostáře Nefera nalezené in situ v jeho skalní kapli AS 68d (foto M. Frouz)

xv

Detaily nápisů a vyobrazení majitele s manželkou z Neferových nepravých dveří (foto M. Frouz)

xvi

Skupina soch nalezených v serdábu Neferovy hrobky AS 68d. Snímek zachycuje jejich pozici v serdábu (foto M. Frouz)

Reisové Talál (vlevo) a Ahmad se sochami z Neferova serdábu (foto M. Frouz)

xvii

Detaily Neferovy sochy (č. 1) zachycující jej s krátkou parukou a plisovanou suknicí (foto M. Frouz)

Detaily Neferovy sochy (č. 2) s rovnou parukou po ramena a plisovanou suknicí (foto M. Frouz)

xviii

Detail Neferovy sochy v pozici písaře, jehož ruka jako by dosud psala obětní formuli na svitek papyru (foto M. Frouz)

Neferova „písařská“ socha shora (foto M. Frouz)

xix

Neferova socha zachycující jej coby písaře, tedy člověka vzdělaného a váženého (foto M. Frouz)

xx

Dvojsocha zachycující Nefera s jeho manželkou Neferhathorou, nalezená v serdábu jeho hrobky (foto M. Frouz)

