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Obr. 1 Při výzkumu Senedžemibovy hrobky v jižním Abúsíru v roce 2001 (foto K. Voděra)

Reis Ahmad
Miroslav Verner
Vzpomínku na reise Ahmada el-Kerétího nemohu začít jinak než vzpomínkou na jeho otce, reise Abdoa el-Kerétího, jemuž byl Ahmad svou podobou i povahou velmi podobný. Reis Abdo byl předákem dělníků na československých archeologických výzkumech v Egyptě od jejich počátku, od první výpravy do Núbie v roce 1960 v rámci
mezinárodní záchranné akce UNESCO, která souvisela se stavbou Vysoké přehrady u Asuánu. Pocházel z Horního
Egypta, z vesničky u Kuftu, a byl jedním z bratří, kteří všichni působili jako reisové, předáci dělníků, na archeologických vykopávkách na různých místech Egypta: v Gíze, Sakkáře, Abydu a Karnaku. Reis Abdo byl štíhlý,
klidný, velmi inteligentní a na první pohled budil v ostatních přirozený respekt. Dokonale znal a také ovládal
prostředí, v němž se pohyboval, ať už šlo o poušť a archeologické výzkumy nebo dělníky, kteří na výzkumech
pracovali. Reisi Abdovi vděčí Český (dříve Československý) egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy za mnohé, zejména za pomoc v kritické době po smrti prof. Zbyňka Žáby a při následném úsilí znovu obnovit zrušený ústav a pokračovat v archeologickém výzkumu v Abúsíru. Uvedu jen jeden malý příklad: Ve 2. polovině 70. let minulého století poskytl reis Abdo našemu týmu, finančně nedostatečně zajištěnému a navíc „zaskočenému“ objevem hrobky princezny Chekeretnebtej a množstvím vzácných předmětů z její pohřební výbavy,
bez úpisu bezúročnou půjčku na dokončení výzkumu s příslibem její splátky v následujícím roce, pokud se náš
tým bude moct do Egypta vrátit a ve výzkumu pokračovat.
Dva ze synů reise Abdoa, Talál a Ahmad, se rozhodli pro
práci na archeologických výzkumech a postupně se z nich
stali nejrespektovanější předáci dělníků na celé memfidské nekropoli. Po předčasné smrti svého otce Abdoa se
nejdříve Talál a později Ahmad stali předáky dělníků na

našich výzkumech v Abúsíru, což vzhledem k jejich mládí
a nezkušenosti představovalo pro náš tým určitá rizika.
Vždyť ještě v roce 1976 při výzkumu hrobky princezny
Chekeretnebtej s námi Talál pracoval jako pomocník,
jehož pracovní náplní bylo podávat tesařovi nástroje
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Obr. 2 Ahmadův otec reis Abdo
v pohřební komoře princezny
Chekeretnebtej (foto M. Zemina)

a vytahovat a narovnávat zkřivené hřebíky, zatímco v roce
1978 už nahradil otce a stal se předákem řídícím několik
desítek dělníků na zahajovaném výzkumu pyramidového
komplexu královské matky Chentkaus II. Pro nás to ale
byla příležitosti splatit morální dluh jejich otci a důvěra,
kterou náš tým do synů reise Abdoa vložil, se mu v budoucnosti bohatě zúročila.
Talál a Ahmad se od sebe lišili nejen vzhledem, ale zejména svými povahami. Poněkud robustnější Talál si autoritu mezi dělníky zjednával razantně a přímočaře a dokázal si ji i užívat, mladší Ahmad vždy stál poněkud stranou
a v bratrově stínu. Svou autoritu nejen v našem týmu, ale
i mezi archeology a dělníky na celé memfidské nekropoli
si subtilnější a mírnější Ahmad získával zejména svou dokonalou orientací v prostředí archeologického výzkumu
a svým mimořádným citem pro práci s archeologickými
artefakty. Velmi rychle se Talál i Ahmad, spolu se svým
strýcem reisem Mitálem, stali nepostradatelnými odborníky všech archeologických týmů pracujících na memfidské nekropoli, když bylo třeba řešit občas velmi nebezpečné situace, kdy hrozily závaly nebo zřícení
mnohatunových kamenných bloků. Vzpomínek na spolupráci s reisem Ahmadem je celá řada. Zmíním zde alespoň některé, jež snad přiblíží jeho osobnost těm, kteří se
s ním nesetkali.
Na přelomu 70. a 80. let minulého století se našemu
týmu podařilo v Abúsíru objevit pyramidový komplex do té
doby málo známého krále 5. dynastie Raneferefa, syna

krále Neferirkarea a už zmíněné Chentkaus II. Při výzkumu
komplexu sehrál Ahmad naprosto nezastupitelnou roli. Šťastnou shodou okolností se zádušní chrám komplexu dochoval v relativně málo poškozeném stavu, a to zejména
díky tomu, že byl po nečekané smrti mladého krále spěšně
postaven ze sušených cihel a nikoli z kamene, který v pozdějších dobách přitahoval pozornost zlodějů tohoto stavebního materiálu.
V pískem zavátých rozvalinách chrámu se podařilo objevit množství předmětů z původního inventáře i dokladů
vztahujících se k životu kněží, kteří se nakonec v chrámu
zabydleli. Když odkryv jednotlivých místností chrámu sestoupil na úroveň blízko podlahy, přišel čas reise Ahmada.
Klekl si a se štětečkem a špachtličkou v ruce začal pečlivě
zkoumat nadpodlažní vrstvy a vybírat z nich jednu za druhou hliněné pečeti s texty, které nám pak umožnily velmi
přesně rekonstruovat chronologii chrámu. A nejen pečeti,
ale i mnohé další artefakty, jako zlomky fajánsových a fritových tabulek, střepy nádob s nápisy, keramiku, kamenné
nádoby, nástroje aj. Zvláštní shodou okolností bylo jeho
úsilí korunováno – často těsně před koncem pracovní doby
– nálezem z nejcennějších: královských soch či jejich
zlomků. Tak i díky Ahmadovi se našemu týmu podařilo najít
zatím největší soubor královských soch z 5. dynastie, dnes
jednu z ozdob Egyptského muzea v Káhiře. Vždy když se
pak blížil konec pracovní doby, přišel reis Ahmad ke mně,
usmíval se, významně zamrkal a poznamenal: „Tak co,
bude zase socha?“
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Zcela klíčovou úlohu sehrál Ahmad při objevu a záchraně zbytků velmi cenných papyrů z archivu Raneferefova chrámu, které se spolu s podobnými papyry nalezenými koncem 19. století v nedalekém Neferirkareově
zádušním chrámu staly jedinečným zdrojem informací
o ekonomice a organizaci královských zádušních kultů ve
Staré říši. Zlomky papyrů křehkých jako pavučina, často
slepených hlínou a pískem, se nacházely zpravidla v odpadních vrstvách na několika místech chrámu; nejvíce jich
bylo v rozvalinách skladištních komor. Stáli jsme někdy
spolu s prof. Posenerovou-Kriégerovou, zpracovatelkou Neferirkareova archivu a v té době šťastnou shodou okolností
ředitelkou Francouzského ústavu orientální archeologie
v Káhiře, napjatí a nervózní u vědomí hodnoty papyrů i rizika jejich zničení při odkryvu a sledovali Ahmada, jak s klidem hráče pokeru opatrně a soustředěně odlupoval a vyzvedával papyry a ukládal je do krabic od bot. Práci mu
komplikovalo počasí, které právě v té době bylo dost větrné
a deštivé, krabic s papyry ale přibývalo. Když se později
Ahmad přicházel podívat do našeho terénního skladu, kde
prof. Posenerová-Kriégerová v oblaku dýmu z cigarety dávala přednost čištění a zasklívání abúsírských papyrů před
řízením svého ústavu, oči mu zářily spokojeností a hrdostí.
Má druhá vzpomínka na Ahmada je spojena s výzkumem šachtového hrobového komplexu Vedžahorresneta,
jedné z nejvýznamnějších osobností Egypta konce sajské
doby a počátku 1. perské nadvlády (zhruba 1. poloviny
6. století př. Kr.). Vedžahorresnetův pohnutý život byl už
dříve znám z biografického nápisu na jeho soše ve sbírkách Vatikánských muzeí a na jeho základě se mnozí domnívali, že zemřel ve službách perského krále a byl pochován někde v Persii. Objev Vedžahorresnetovy hrobky
v Abúsíru byl proto velkým překvapením a nemenším překvapením pro nás byla i hrobka samotná. Šlo o velký, velmi
důmyslně postavený šachtový komplex, který měl zlodějům zabránit v jeho vyloupení. Centrální, asi 15 m hlubokou
šachtu, na jejímž dně byla pohřební komora, obklopovaly
na všech čtyřech stranách další, vzájemně velkými otvory
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Obr. 3 Společně v Abúsíru v druhé polovině 70. let (foto M. Zemina)

propojené šachty vyplněné jemným pískem. Při odkrývání
vstupu do pohřební komory přes jednu z postranních šachet nastala kritická situace, kdy bylo třeba uzavřít klenbu,
kterou prokopali zloději, a zabránit tak pronikání písku do
přístupové chodby ke komoře. Ahmad se tohoto riskantního úkolu bez váhání ujal a zajištěný lanem se spustil do
zčásti vyprázdněné, hrozivě vyhlížející šachty, aby hluboko
mezi dvěma svahy písku zakryl poškozené místo několika
prkny. Když položil poslední prkno, jeden ze svahů se
náhle uvolnil a Ahmad byl vmžiku po kolena zasypaný

Obr. 4 Diskuze o archeologické
situaci v oáze el-Hajez
(foto M. Frouz)
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pískem a neschopný pohybu. Díky lanu se ho podařilo
rychle vytáhnout, ještě než se vzápětí sesunula další lavina písku, která by ho zcela zavalila. My všichni nahoře
jsme byli rozčilením a napětím bez dechu, jen Ahmad byl
ledově klidný, odvázal si lano a poznamenal: „Můžeme pokračovat v práci.“ Nebyl hazardér, jen byl své práci zcela
oddaný a neváhal pro ni podstoupit více než ostatní. Podobně odvážně a přitom uvážlivě si počínal i při nebezpečném otevírání Iufaaova obřího sarkofágu i při mnoha jiných
příležitostech.
Z velkého množství dalších vzpomínek na Ahmada bych
rád zmínil ještě tu, která se týká výzkumu v oáze el-Hajez
v Západní poušti. Ahmad, který dosud při práci v Abúsíru
stál ve stínu svého staršího bratra Talála, se v Hajezu sám
stal předákem dělníků, jelikož Talál nechtěl snášet útrapy
práce ve vzdálené oáze. Ahmadova proměna nás všechny
překvapila. Nejenže dokázal perfektně zorganizovat výběr,
přesun a ubytování vybraných dělníků z Abúsíru do Hajezu, ale doslova se zde rozzářil pohodou a spokojeností.
Jeho autorita mezi dělníky byla nezpochybnitelná. Na rozdíl od Talála s nimi však při práci dokázal navázat neformální vztah, občas i žertovat, a tím v konečném důsledku
zvýšit pracovní výkon. V podvečer, po práci a návratu do
hotýlku Bišmo v nedaleké větší oáze Bahríja, s ostatními
po večeři zasedl k vodní dýmce, s kvetoucími oleandry za
zády a nebem plným hvězd nad hlavou, a neodmítl ani na-

Obr. 5 Při průzkumu v oáze el-Hajez (foto M. Frouz)

REIS AHMAD

bízený doutník, ba výjimečně ani skleničku whisky, jakkoli
byl zbožný muslim. Procházet se s ním po poušti, sledovat
jeho vnímání tohoto krásného a zároveň nebezpečného
prostředí, poslouchat jeho poznámky a postřehy týkající
se archeologických situací a nálezů mě vracelo ve vzpomínkách k jeho otci Abdovi. Tolik si byli podobní.
Naposledy jsem se s Ahmadem setkal na podzim 2012
v jižním Abúsíru, kde byl hlavním předákem dělníků na výzkumu skalních hrobek. Práce tu probíhaly v poněkud
vzrušené atmosféře, která mi připomínala doby výzkumu
Raneferefova zádušního chrámu. Začaly se totiž objevovat sochy majitelů skalních hrobek (viz barevná příloha),
vysokých úředníků známých v některých případech
z abúsírských papyrových archivů. Dokonce mnoho soch.
A Ahmad byl opět ve svém živlu. Ale ne tak docela, často
mu nebylo dobře, stěžoval si na zdravotní obtíže a byl stále
hubenější. Když jsem se s ním před odletem v jeho domě
loučil, měl ještě o starost navíc – svůj dům, na který si bohužel dělal nárok jeho bratr Talál. Loučili jsme se ve víře,
že vše se nakonec v dobré obrátí, ale osud tomu chtěl, bohužel, jinak.
Ahmade, drahý příteli, mír s Tebou, budeš nám chybět.
Ale kdo ví, možná Tvé ba v podobě ptáčka, jak si duši a životní sílu představovali staří Egypťané, bude české egyptology nadále provázet při jejich práci ve stínu abúsírských
pyramid.
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