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Obr. 1 Skalní kaple kněze Nefera (foto M. Frouz)

Krásní kněží a tajemná princezna:
tajemství rodinného pohřebiště v jižním Abúsíru
Miroslav Bárta

Mohlo by se zdát, že po mnoha letech významných archeologických objevů v různých částech
české archeologické koncese v Abúsíru pravděpodobnost dalších objevů významně klesne. Přesto
však se i v posledních letech daří dostát tradici a přinášet další objevy s velkým historickým
potenciálem.
Hlavním místem posledních významných objevů, jež
jsou datovány do doby slavné éry abúsírských panovníků
5. dynastie (přibližně 25. a 24. stol. př. Kr.), se stala oblast bezprostředně přiléhající od východu k hrobkám vezíra Kara a jeho synů Intiho, Kara ml., Senedžemiba
a Čentiho (Bárta et al. 2009; Bárta 2009). V těchto místech začala naše expedice pracovat již v roce 2000 a postupně získáváme detailní obraz o rozmanité historii tohoto místa (obr. 2 a 3).
V době panovníka Niuserrea (vládl přibližně 2402–2374
př. Kr.) zde došlo k nebývalé stavební aktivitě a začalo se
rodit velké pohřebiště významných hodnostářů a kněží tehdejšího královského dvora. Jako první vznikla rozlehlá
skalní hrobka vysekaná ve skále kombinovaná s nadzemní
částí ve tvaru mastaby postavené z bloků vápence. Toto

stavební schéma vycházelo ze specifické tradice 4. dynastie, v jejímž průběhu na pohřebišti v Gíze vznikl nový typ
hrobky: jednalo se o syntézu hrobky typu mastaba – lavicovité stavby s kultovními nikami – a podzemní, vesměs
zdobené kaple. Podmínky pro tento specifický typ hrobky
poskytovaly gízské opuštěné lomy, kde se původně lámal
kámen na stavbu královských pyramid a hrobek na pohřebišti. S nástupem 5. dynastie se těžiště vývoje starého
Egypta, a tím pádem i jeho hlavní pohřebiště, vrací zpět
do oblasti Abúsíru a Sakkáry (tehdejší hlavní město Bílé
zdi leželo několik kilometrů na východ od těchto pohřebišť) a s ním se v oblasti objevuje i koncept skalních hrobek. Tyto skalní hrobky se prosazují v Niuserreově době,
což může mít spojitost s tím, že právě tento panovník demonstroval v rámci prestižního slunečního kultu boha Rea

PES X_2013_clanky_17_96_PES 25.9.13 8:10 Stránka 18

18

PES X/2013

K R Á S N Í K N Ě Ž Í A TA J E M N Á P R I N C E Z N A

z politicko-náboženských důvodů svou těsnou spjatost
s panovníky v Gíze (Bárta 2013a; obr. 4). V širší abusírsko-sakkárské oblasti se skalní hrobky (ať už s nadzemní
částí ve formě mastaby či nikoli) objevují na několika místech: v severní Sakkáře poblíž vzestupné cesty panovníka
Venise, západně od Džoserova komplexu (zde se ale jedná
již o hrobky datované do 6. dynastie), a v oblasti Bubasteionu, kočičích katakomb, kde se nalézají rovněž pozůstatky skalních hrobek, a dále v jižní Sakkáře v Tebbet elGéš (6. dynastie) (Bárta 2011a). Nedávné nálezy skalních
hrobek v Abúsíru jsou důležité v tom, že se jedná o vůbec
první doklady skalních hrobek z této lokality.

Niuserre a počátky pohřebiště

Celé pohřebiště zkoumané od roku 2000 bylo založeno
majitelem obrovské skalní hrobky, kterou označujeme jako
AS 31, protože jeho jméno se nám doposud nepodařilo objevit (obr. 5–7). Hrobka se skládá z nadzemní části ve tvaru
mastaby s dvěma kultovními nikami, jež jsou začleněny
do východního průčelí. V půdorysu dosahuje tato stavba
impozantních rozměrů: 41,3 × 17,2 m. Ve skále je pak vytesána vlastní kaple s kultovní nikou. Vchod do nich vedl
z malého otevřeného dvora před hrobkou. Již průčelí
vchodu je koncipováno ojediněle – má tvar nepopsaných
a nezdobených nepravých dveří s centrálním panelem
Obr. 3 Schematický plán
zkoumaného pohřebiště
v jižním Abúsíru
(L. Vařeková)

Obr. 2 Satelitní snímek abúsírské nekropole (DigitalGlobe Corp.,
QuickBird satellite)
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Obr. 4 Niuserreův sluneční chrám
v Abú Ghurábu, architektonické
vyjádření dominantní sluneční
ideologie 5. dynastie
(foto M. Bárta)

Obr. 5 Pohled na zkoumané
pohřebiště od severovýchodu
přes Neferinpuovu hrobku
(foto M. Bárta)

Obr. 6 Vnitřek hrobky AS 31,
doposud největší skalní hrobky
objevené v Abúsíru
(foto M. Bárta)
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Obr. 7 Pohled na začátky výzkumu na počátku 21. století. Záběr ukazuje
složitost stratigrafie a rozlehlost pohřebiště – prostor před vchodem
do AS 31 (foto M. Bárta)

Obr. 8 Neferherptahova hrobka od severu (foto M. Bárta)

K R Á S N Í K N Ě Ž Í A TA J E M N Á P R I N C E Z N A

a překladem, vytesaných z jednoho kusu vápence. Dalším
unikátním rysem této vstupní partie je chodba vedoucí
do nitra hrobky, která je odkloněna silně k jihovýchodu.
Důvod, proč tomu tak bylo, nám zatím uniká. Vlastní
kaple byla velice poničena, a tak jedna z mála charakteristik, které jsou opět značně ojedinělé, jsou její rozměry: délka 19,10 m, šířka 2,25 m a výška 3,50 m. Ohromujících rozměrů dosahuje i serdáb (místnost na ukládání
soch majitele hrobky), který byl 7,50 m dlouhý a 2,14 m
široký.
Jméno majitele této hrobky zatím neznáme, ale z titulů
se zdá být zřejmé, že se jednalo o vysoce postaveného
úředníka u královského dvora. Z jeho fragmentárně dochovaných titulů se dozvídáme, že byl mj. „knězem boha
Chnuma, prvního Domu ochrany“ a „pomocníkem boha
Nemtiho“. Vzhledem k tomu, že mezi touto hrobkou
a proslulou mastabou vysoce postaveného kněze Achetihotepa v Sakkáře (Ziegler et al. 2007) existují mnohé
podobnosti, lze předpokládat, že AS 31 patřila skutečně
vysoce postavenému hodnostáři s velkým vlivem u královského dvora.
Po této první etapě začaly vznikat v bezprostřední blízkosti AS 31 další hrobky. Jejich pořadí není zcela jisté, ale
jednalo se zřejmě o přibližně tento sled: Ptahhotepova
hrobka (AS 36) postavená podobně jako AS 31 v gízském
stylu, která sestávala z nadzemní části ve tvaru mastaby
a skalní kaple (obr. 7), a Neferherptahova hrobka (AS 65),
která k ní přiléhá od jihu. V tomto případě šlo již o klasickou hrobku s velkým otevřeným dvorem, chodbovou kultovní kaplí se dvěma výklenky a nepravými dveřmi a kla-
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Obr. 9 Pohled na hrobku AS 67
(patřila Neferovi/Neferšepesovi)
od jihu – v popředí kaple
o půdorysu písmene L a chodba
ubíhající na sever (foto M. Bárta)

sickými pohřebními šachtami, na jejichž dně byly vstupy
do pohřebních komor (Dulíková – Odler – Havelková 2011)
(obr. 8).

První „Krásný“: Nefer

Velmi významné místo zaujímá hrobka na východním
okraji pohřebiště s označením AS 67 (obr. 9). Jedná se
o kamennou mastabu o půdorysu 20,0 × 6,8 m dochovanou
do úctyhodné výšky bezmála 5 m. V jihovýchodní nadzemní části byla začleněna kaple o půdorysu ve tvaru písmena L s jedněmi nepravými dveřmi, které se objevují
v prostoru Abúsíru a Sakkáry právě v Niuserreově době
(Bárta 2002); jedinou výjimkou z počátku 5. dynastie je
Kaaperova mastaba. Kaple byla bohužel zcela zničena,
a tak jediným, i když velmi zajímavým rozpoznávacím
rysem této části mastaby zůstává dobře dochovaná chodba
dlážděná kamennými bloky a severní kultovní nika. Z povrchu mastaby vedly do podzemí dvě šachty. Jižní pohřební komora se nachází v hloubce 12,4 m a byla přístupná malou spojovací chodbou ze severu. Samotná
komora měří 3,35 × 2,92 m v půdorysu a je 2 m vysoká.
Většinu plochy zaujímá sarkofág o rozměrech 2,24 × 1,03 ×
0,80 m z velmi kvalitního turského vápence s víkem. Celá
komora měla obložené stěny z místního našedlého vápence, které byly na mnoha místech popsány červenými
grafity. Z pohřební výbavy se dochovalo minimum artefaktů: vápencové kanopické nádoby, miniaturní nádobky
a zlomky mědi.
Severní šachta byla hluboká téměř 13 m a vedla do pohřební komory o rozměrech 2,8 × 2,0 × 1,1 m, která se nacházela západně od ní. Namísto sarkofágu zde byla tzv.
sarkofágová jáma, která byla původně přikryta dvěma vápencovými deskami.
Obě pohřební komory byly vykradené a podle některých náznaků je možné se domnívat, že obě pohřební komory byly použity pro pohřeb dvakrát po sobě, a to ještě
v době Staré říše (viz Arias Kytnarová et al. v tomto čísle:

82–96). V obou pohřebních komorách se totiž nalezly
kosterní pozůstatky dvou jedinců. Pokud tomu tak bylo,
šlo by o skutečně unikátní doklad lidského chování v sakrálním kontextu staroříšských hrobek. Tuto hypotézu navíc podporuje analýza keramických souborů z těchto šachet. Podle diachronního rozdělení keramiky do poloviny
5. a poloviny 6. dynastie se skutečně zdá, že zde došlo
k opakovaným pohřbům, které byly doprovázeny keramickými soubory (viz Arias Kytnarová v tomto čísle: 87–90).
Z dochovaných fragmentů reliéfů pocházejících z kaple
a z grafit, jež byla nalezena na stěnách chodby vedoucí do
kaple a v pohřební komoře na dně šachty 1, by mohlo vyplývat, že majitelem hrobky byl hodnostář jménem Nefer.

„Anup je krásný“: Neferinpu

Další v řadě byla Neferinpuova hrobka nacházející se severozápadně od hrobky AS 67. K objevu této rodinné hrobky
a její kaple došlo na jaře roku 2006 (Bárta – Brůna – Hegrlík – Novotný 2010; Bárta 2012). Hrobka samotná měřila
14 × 9 m a ve východní nadzemní části obsahovala dlouhou chodbovou kapli, která původně obsahovala čtyři kultovní niky. V kapli byla na původním místě nalezena
spodní část tzv. nepravých dveří patřících knězi jménem
Neferinpu. V průběhu dalších prací se podařilo nalézt další
části těchto dveří, které tak bylo možno zcela rekonstruovat (obr. 10). Kultovní stéla nesla nápisy, jež obsahovaly
tituly majitele hrobky a jeho jméno. Díky tomu víme, že
byl zaměstnán jako zádušní kněz v abúsírských pyramidových komplexech panovníků Neferirkarea a Niuserrea.
Neferinpu byl rovněž královským důvěrníkem, představeným soudní síně, knězem bohyně spravedlnosti Maat, královským heroldem a knězem slunečního boha Rea ve slunečním chrámu v Abú Ghurábu. Kombinace jeho titulů je
typická pro staroegyptské hodnostáře, kteří mohli zastávat
zároveň kněžské i civilní úřady. Z jeho titulů dále vyplývá,
že se u královského dvora těšil poměrně vysokému postavení.
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Princezna a její „přátelé“

Na podzim roku 2010 došlo k objevu pilířového dvora,
který byl prozkoumán v roce 2012. Ukázalo se, že se jedná
o historicky velmi unikátní situaci, jelikož v jižní části pohřebiště postupně vznikl velký pilířový dvůr věnovaný
kultu (?) princezny Šeretnebtej – královské dcery, pravděpodobně dcery panovníka Niuserrea (Vymazalová – Dulíková 2012a a 2012b; obr. 12).
Jižně od tohoto dvora byly ve skále vytesány celkem
čtyři skalní hrobky, jež obsahovaly kultovní místa pro několik vysoce postavených hodnostářů Staré říše a v několika případech i jejich manželky (hrobky jsou číslovány od
západu k východu jako AS 68 a–d). Svými rozměry tyto
skalní kaple jen nepatrně zaostávají za rozměry prostor
v hrobce AS 31. AS 68a patřila inspektorovi příslušníků
královského paláce Duaptahovi. Sousední hrobka patřila
„vrchnímu soudci královského paláce v obou správních
celcích, představenému obou polí obětin, velkému z deseti
Horního Egypta, tomu, který náleží trůnu, tomu, který pečetí nejlepší obětiny potraviny krále Dolního Egypta“, Šepespuptahovi zvanému Idu. Skalní hrobka AS 68c je zatím
pracovně spojována s hodnostářem Itim, doposud jediným
hodnostářem, kterého můžeme spolehlivě spojit s touto
hrobkou, o níž se zároveň soudí, že by mohla být místem
pohřbu princezny Šeretnebtej. Těsně za vchodem do kaple
se po pravé straně nacházel poškozený serdáb obsahující
soubor unikátních soch v různém stavu zachovalosti
(k hrobkám AS 68a–c více Vymazalová – Dulíková
v tomto čísle a barevná příloha ii–xiii).
Nejvýchodnější z těchto čtyř skalních hrobek (a také
svými rozměry největší) patřila hodnostáři jménem Nefer.

Další „Krásný“: Neferova skalní hrobka (AS 68d)

Obr. 10 Neferinpuovy nepravé dveře po rekonstrukci (foto M. Frouz)

Na západ od Neferinpuovy kultovní kaple se nacházela
ústí celkem šesti šachet. Ty vedly do podzemí hrobky,
k pěti pohřbům. Šachta č. 2 byla jako jediná čistě konstrukční, vybudovaná pro spuštění vápencových sarkofágů
v pohřebních komorách na dně šachty 1.
Neferinpuova pohřební komora, která byla tou nejvýznamnější, byla prozkoumána během listopadu roku 2007,
kdy se ukázalo, že se jedná o komoru v původním stavu,
tzn. že nebyla po svém zapečetění až do příchodu archeo logů nikdy znovu otevřena. Naskytla se nám tedy unikátní
možnost tuto komoru s veškerými nálezy a vlastním neporušeným pohřbem vysokého egyptského hodnostáře
v sarkofágu nejen zachránit před stoupající vlhkostí, ale
i studovat tehdejší pohřební zvyky a obyčeje (obr. 11).

Jméno Nefer (viz Neferinpuova hrobka a hrobka AS 67)
bylo v tomto pohřebišti evidentně velmi oblíbené. Kdyby
bylo přípustné v archeologii spekulovat, skoro by bylo
možné říci, že šlo o fyzicky mimořádně obdařené jedince
či řádně samolibé osoby, možná dokonce obojí…
Do Neferovy kaple se vstupovalo prostřednictvím východozápadně orientované chodby začínající v Šeretnebtejině dvoře. Jižní stěna chodby byla vyzdobena celkem
čtyřmi panely s vázanými sochami, jejichž identifikace
v tuto chvíli není vzhledem k absenci nápisů možná. Nepochybně však přísluší majitelům místních skalních hrobek. Vlastní Neferova skalní kaple měřila pozoruhodných
15,50 × 2,35 × 2,80 m (obr. 1). Bezprostředně za vchodem
se po levé straně nacházel zazděný serdáb – nepřístupná
místnost, ve které se nacházely takřka nepoškozené sochy
majitele hrobky a jeho ženy (obr. 13). Celkem zde byly nalezeny čtyři obdivuhodné plastiky zachycující Nefera dvakrát vestoje, jednou jako písaře s rozvinutým svitkem papyru na klíně a jednou v dvojsoše s jeho manželkou
Neferhathor (barevná příloha xvi–xx).
Vlastní kultovní kaple byla značně poničena již starověkými zloději, ale přesto jakoby zázrakem se v západní
stěně dochovaly jedny nepravé dveře, které shodou okolností patřily právě majiteli hrobky (barevná příloha xiv–xv).
Tato neuvěřitelně dochovaná stéla je vytesaná z jednoho kusu vápence a dodnes si zachovala většinu barev na
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Obr. 11 Pohled do Neferinpuovy
nevykradené pohřební komory
(foto M. Frouz)

Obr. 12 Pohled na jižní část
pohřebiště s kultovním dvorem
princezny Šeretnebtej
(foto M. Bárta)

Obr. 13 Serdáb se sochami kněze
Nefera (foto M. Bárta)
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jednotlivých hieroglyfických značkách. Stéla měří 0,98 m
na šířku a je 2,13 m vysoká, vyzdobená v nízkém reliéfu.
Výzdoba nepravých dveří sestává z centrální scény zachycující Nefera u stolu s obětinami, dále zde nalezneme rozsáhlé hieroglyfické nápisy vztahující se zejména k dvorské
kariéře Nefera, méně pak k jeho ženě. Konečně na spodní
části dveří nalezneme i postavy Nefera v láskyplném objetí
jeho ženy (viz barevná příloha xiv–xv). Sám Nefer vyjmenovává své úřady u dvora, v chrámech a v pohřebištích
takto:
„Představený Obou pokladnic, představený písařů královských dokumentů, představený písařů pracovních oddílů, pomocník písařů pracovních oddílů, představený
Obou sýpek, představený jednotky řemeslníků, ten, který
má na starosti královské záležitosti, kněz (boha) Rea v Neferirkareově slunečním chrámu Setibre, kněz v pyramidovém komplexu panovníka Neferirkarea, ten, který má na
starosti tajemství, písař královských dokumentů“.
Kromě toho texty obsahují i tzv. epiteton, jehož význam
a důležitost tkví v tom, že Nefera nepřímo označuje za úctyhodnou osobu, která si zaslouží život na onom světě. Nefer
je označen jako „zaopatřený svým Pánem“ (tj. králem).
Na stéle se vyskytují i tituly jeho manželky Neferhathory, která byla „tou, která má na starosti královské záležitosti, kněžkou (bohyně) Hathory na všech jejích (kultovních) místech a kněžkou Hathory, Paní sykomory“. Na
rozdíl od svého chotě však disponovala dvěma přídomky – byla totiž „jeho milovanou manželkou“ a „zaopatřenou svým manželem“.
Kromě těchto nepravých dveří se v západní stěně nacházely ještě dvě další stély, ty však byly až na nepatrné
zbytky pravděpodobně odstraněny. Podlaha kaple je narušena celkem čtyřmi pohřebními šachtami, z nichž zatím
mohla být z časových důvodů prozkoumána jen jedna. Ta
zřejmě patřila samotné Neferhathoře. Ústí šachty se nachází na východ od místa, kde stály druhé nepravě dveře.
Šachta byla hluboká celkem 6,5 m a na západ od jejího
dna se nachází pohřební komora, rovněž vykradená již ve
starověku. Komoru téměř zcela vyplňoval vápencový sarkofág obsahující porušený pohřeb asi padesátileté ženy.
V okolí sarkofágu se nacházely smutné zbytky původní
pohřební výbavy – kanopické nádoby, měděné předměty
a dřevěné modely lodí.

Poněkud předčasné závěry

Přestože naše výzkumy na tomto pohřebišti nejsou ani zdaleka ukončeny – zbývá prozkoumat a interpretovat komunikační systém celého mikropohřebiště a zejména zdokumentovat převážnou část pohřebních šachet –, z našich
dosavadních poznatků vyplývá několik historicky významných závěrů. V první řadě je možné konstatovat, že
jde o příklad nového typu pohřebiště. Jeho počátky tkví
v přelomové vládě panovníka Niuserrea, v jejímž průběhu
došlo k podstatné změně politického a sociálního prostředí
doby. Za jeho vlády dochází k zásadnímu prosazování vysokých hodnostářů a postupnému zavádění principu dědičnosti při udělování vysokých i nižších pozic ve státní
administrativě. To vede velmi záhy k tomu, že ve státě začínají mít velké slovo mocné rodiny hodnostářů, které si
ukusují čím dál víc z krajíce státní správy a autonomie.
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Dochází tím k závažnému oslabování moci panovníka
a centrálních úřadů. Za Niuserreovy vlády se prosazuje
kult boha podsvětí Usira. Od tohoto okamžiku se může
každý zesnulý hodnostář, tedy nejen sám panovník, stát po
své fyzické smrti Usirem. Tyto společenské změny měly
za následek i proměnu koncepce architektury a symboliky
staroegyptských hrobek. Tzv. rodinná pohřebiště vysokých
hodnostářů sestávají z hrobek uspořádaných do jednoho
celku, jejichž majitele obvykle spojují těsné rodinné a profesní vazby (vzpomeňme na zmiňovanou dědičnost státních funkcí a úřadů). Tato strategie měla velký smysl – na
tomto i onom světě informovala o tom, že příslušníci dané
rodiny, ať už živí, nebo mrtví, jsou těmi, kteří mají na určitou sféru společenského a politického života zásadní vliv.
S touto neveselou situací se panovník přirozeně snažil
vyrovnat specifickými prostředky. Patřily mezi ně administrativní reformy a posléze i vytváření politických koalic
s mocnými rodinami. Tyto koalice byly posilovány mimo
jiné tak, že za určitých okolností se panovník rozhodl provdat svou dceru za konkrétního vlivného hodnostáře. To
je koneckonců zřejmě i případ Šeretnebtej, i když zatím
nevíme, kdo z mužů v pohřebišti byl jejím vyvoleným,
lépe řečeno vyvoleným tehdejšího panovníka (k mechanis mu kolapsu Staré říše konkrétně i obecně viz Bárta 2008
a 2011b).

Ztracený svět v hlíně a slovo nakonec

V souvislosti s dlouholetými náročnými výzkumy v oblasti
jižního Abúsíru je třeba ocenit spolupráci celého mnohooborového týmu expertů v čele s přírodovědci, kteří se již
léta účastní výzkumů v Egyptě a Súdánu a pomáhají Českému egyptologickému ústavu dosahovat vysokých vědeckých úspěchů, jež byly korunovány zatím posledními
egyptologickými objevy z konce roku 2012. Díky těmto
skutečnostem získal kolektiv ústavu ojedinělé ocenění rektora Univerzity Karlovy, výroční Cenu Bedřicha Hrozného
za tvůrčí počin za rok 2012.
Zejména díky dlouholetému zkoumání přírodovědných
nálezů (brouků, měkkýšů, malých hlodavců, savců, zbytků
rostlin a dřev), geologického vývoje, stratigrafie a sedimentů se ústavu daří nejen zachycovat moderní trendy ve
světové egyptologii, ale přímo je svým způsobem spoluutvářet. To vedlo také k tomu, že současná česká egyptologie se zabývá studiem krajiny, změnou klimatu a interakcí člověka a přírodního prostředí stejně intenzivně jako
historií pyramid a hrobek či čtením staroegyptských textů.
Všechno toto úsilí však směřuje k jednomu cíli: k poznání
lidských osudů a civilizací, které kdysi utvářely dějiny této
planety a přispěly, ať už si to připouštíme či nikoli, i k tomu,
kde dnes stojíme my.
K ohlédnutí za minulou sezónou v Abúsíru patří velký
dík nejen jednotlivým odborníkům pracujícím na dílčích
úkolech v terénu, ale i týmu restaurátorů, jejichž obětavá
práce zásadním způsobem pomohla k úspěšnému završení
expedice.
Konečně jsme velmi zavázáni za obětavou pomoc
i Ing. Ludvíku Hegrlíkovi (fa INSET) a Ing. Dušanu Melzerovi, kteří za velmi nesnadných podmínek dokázali vyprojektovat plán zastřešení objeveného komplexu a významným způsobem se podíleli na jeho realizaci ve značné
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časové nouzi. Návštěva Ing. Hegrlíka v Egyptě za účelem
odhadu statických rizik projektu, jež trvala celkem 11 hodin, zůstane členům expedice dlouho v paměti…
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Abstract:
Handsome priests and an enigmatic princess:
secrets of a family cemetery at Abusir South

Archaeological excavations can very often shed entirely
new light on many so far poorly known aspects of a given
society. This has also been the case in Abusir. More than
a decade ago we launched a new project at Abusir South
focusing on an area east of the complexes of Qar and Inti.
During the course of several seasons many important
tombs were brought to light. Most of them date to the reign
of Niuserre or shortly thereafter. These tombs and their
owners provide important new data on a period when
many significant changes in the society and state took
place. Individuals buried in this area (Neferinpu, Nefer and
princess Sheretnebty to name but a few) show that it was
precisely in this period that influential families started to
usurp more and more privileges of the ruling family. It was
in this period that a steady decline of the Egyptian Old
Kingdom empire starts to manifest itself. At the same time,
individual artifacts were brought to light, among others exquisite stelae and a numerous limestone statuary, which
count among Old Kingdom masterpieces that are illustrative of the high complexity of ancient Egyptian civilization
at this stage of development.
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