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L O W E R N U B I A : R E V I S I T I N G M E M O R I E S O F T H E PA S T

Depozit balzamovaãÛ patﬁící k hrobce Menechibnekona je
dostateãnû velk˘, dá se ﬁíci dosud nejvût‰í, kter˘ patﬁí jedné
soukromé osobû, navíc unikl ﬁádûní zlodûjÛ, a je tedy úplnû neporu‰en˘, s dosud nejkompletnûj‰ími údaji spojen˘mi s technickou stránkou balzamování. Je snadné si ov‰em pﬁedstavit,
jak Ïalostnû by dopadl, kdyby ruch na pohﬁebi‰ti byl Ïivûj‰í
a kdyby ho v ﬁecko-ﬁímské dobû objevily komunity lidí pohﬁbívající své mrtvé do star‰ích pohﬁebních struktur. Îádné papyry
s texty, které se ãetly v prÛbûhu jednotliv˘ch etap balzamovaní, se dosud nena‰ly, a ani je není moÏné oãekávat v poslední zb˘vající chodbû, která se pravdûpodobnû – jako nejzaz‰í
v celém systému chodeb – plnila první a mûla by obsahovat
materiál ze samého zaãátku balzamovaní tûla Menechibnekona, uloÏen˘ do zhruba sta amfor: zbytky natronu, plátna, pryskyﬁice, snad nûjaké nástroje, nádoby. Zkouman˘ depozit má
v‰echny pﬁedpoklady zcela zásadní mûrou roz‰íﬁit na‰e souãasné vûdomosti o jednotliv˘ch etapách balzamování: kdy se
co a eventuálnû v jakém mnoÏství pouÏívalo. S touto stránkou
egyptského kultu mrtv˘ch jsme byli totiÏ dosud, kdyÏ pomineme pomûrnû ﬁídké a stereotypnû se opakující vyobrazení na
stûnách hrobek a nemnoho fragmentÛ papyrÛ, informováni
hlavnû z mnohem pozdûj‰ích antick˘ch zdrojÛ (Hérodota
a Diodóra Sicilského), které pﬁesnû neodpovídají a v podstatû
nemÛÏou odpovídat skuteãnosti, protoÏe proces balzamování
pro‰el velmi dlouh˘m v˘vojem (Eaton-Kraus 2008: 288–293;
Smoláriková 2006: 261–270), v jehoÏ prÛbûhu ani jednotlivé
etapy balzamování nezÛstaly beze zmûn. Po dokonãení v˘zkumu a dÛkladném zpracovaní v‰ech údajÛ nám tak budou
moci samotní EgypÈané podat nejzasvûcenûj‰í a nespornû
nejobjektivnûj‰í informace pocházející pﬁímo z jedné balzamovací dílny, která mumifikovala se v‰í egyptskou dÛkladností tûla v˘znamn˘ch a bohat˘ch lidí své doby.
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Lower Nubia: Revisiting Memories of the Past,
Envisaging Perspectives for the Future
21.–24. bﬁezna 2009, Muzeum Núbie v Asuánu, Egypt
Lenka Suková
Ve dnech 21.–24. bﬁezna 2009 se v Muzeu Núbie v Asuánu uskuteãnila konference Lower Nubia: Revisiting
Memories of the Past, Envisaging Perspectives for the Future. Konferenci poﬁádala káhirská kanceláﬁ UNESCO
ve spolupráci s Ministerstvem kultury Egypta (Nejvy‰‰í radou pro památky a Úﬁadem pro záchranu památek
Núbie) a Ministerstvem kultury, mládeÏe a tûlov˘chovy Súdánské republiky (Národní korporací pro památky
a muzea Súdánu) u pﬁíleÏitosti 50. v˘roãí oficiální Ïádosti egyptské a súdánské vlády o pomoc pﬁi záchranû památek starobylé Núbie, jeÏ mûly b˘t zatopeny vodami budované Vysoké pﬁehrady u Asuánu.
Konference byla rozdûlena do ãtyﬁ sekcí. V první sekci, nazvané „Ohlédnutí za núbijskou kampaní, perspektivy pro budoucnost“, zaznûly pﬁíspûvky organizátorÛ, úãastníkÛ a pamûtníkÛ záchranné akce v Núbii v 60. letech 20. století.
Druhá sekce, nazvaná „Núbijské nehmotné kulturní dûdictví“,
vûnovala pozornost svébytné núbijské kultuﬁe, tradicím a jazyku a snahám o jejich uchování a pﬁedev‰ím dal‰í rozvoj.
Diskuse se dotkla i pﬁipravovaného opûtovného pﬁemístûní
alespoÀ ãásti núbijské populace, vysídlené z Dolní Núbie

v 60. letech 20. století kvÛli jejímu zatopení, zpût do nûkter˘ch regionÛ pﬁi bﬁezích souãasného Násirova jezera. Sekce
„âinnosti navazující na núbijskou záchrannou akci“ se zamûﬁila na otázky adekvátního spravování a prezentace v˘sledkÛ
záchranné akce nej‰ir‰í veﬁejnosti v existujících i novû vznikajících muzeích na území Egypta a Súdánu, uchovávání
a zpracování poﬁízené dokumentace a dal‰ího vûdeckého
zpracování získan˘ch vûdeck˘ch poznatkÛ. Sekce „Souãasné aktivity a projekty v oblasti“ poskytla pﬁehled v˘zkumÛ,
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které probíhají pﬁedev‰ím v egyptské Núbii v souãasné dobû.
Bûhem konference se pﬁítomní odborníci úãastnili panelov˘ch diskusí zamûﬁen˘ch na hmotné a nehmotné kulturní dûdictví, krajinu a pﬁírodní prostﬁedí Núbie. V men‰ích pracovních skupinách se hovoﬁilo o v˘‰e uveden˘ch oddílech
pﬁipravované Asuánské deklarace UNESCO o Núbii. Pﬁipomínky, návrhy a doporuãení úãastníkÛ konference budou zapracovány do koneãné verze uvedené deklarace.
V prÛbûhu konference byla v Muzeu Núbie v Asuánu slavnostnû zahájena fotografická v˘stava „Abú Simbel: lidé
a technologie“ dokumentující práce pﬁi pﬁemísÈování chrámÛ
Ramesse II. v Abú Simbelu a v˘stava „Núbijsk˘ exodus“
sestavená z fotografií egyptského fotografa Husejna Fathího,
kter˘ zachycuje Ïivot ve staré Núbii a vysídlování desítek
tisíc NúbijcÛ do tzv. Nové Núbie.

âeskou republiku na konferenci zastupoval prof. Miroslav
Verner, kter˘ pﬁednesl pﬁíspûvek o archeologick˘ch, epigrafick˘ch a dokumentaãních úkolech b˘valého âeskoslovenského egyptologického ústavu UK v Núbii, a prof. EvÏen
Strouhal, kter˘ shrnul antropologické bádání v rámci v˘‰e
uveden˘ch úkolÛ a pﬁedstavil v˘sledky ãeskoslovenskoegyptského antropologického projektu v tzv. Nové Núbii. Podrobnûj‰í informace o úkolech âeskoslovenského egyptologického ústavu UK v Núbii mohli (nejen) úãastníci konference
získat pﬁi prohlídce v˘stavy Saving the Monuments of Nubia:
The Czech Participation in the International Campaign to
Save the Monuments in Nubia, kterou pro Muzeum Núbie
v Asuánu pﬁipravil âesk˘ egyptologick˘ ústav FF UK a která
je v uvedeném muzeu ke zhlédnutí od listopadu 2007.

Iymeriho hrobka a okolní mastaby v jihov˘chodním Abúsíru
Hana Vymazalová – Filip Coppens1
V jihov˘chodní ãásti pohﬁebi‰tû v Abúsíru, v nízko poloÏeném místû lemujícím jednu z pﬁístupov˘ch cest od abúsírského rybníku, jenÏ ve starovûku tvoﬁil vstupní bránu nekropole, odhalily archeologické vykopávky v posledních nûkolika letech skupinu mastab ze Staré ﬁí‰e. V˘zkum v tûchto místech zapoãal pod vedením Miroslava Bárty na podzim roku 2005 a bûhem tﬁí krátk˘ch sezon zde bylo prozkoumáno celkem pût men‰ích hrobek. Nacházejí
se na úpatí svahu sbíhajícího od západu k v˘chodu od velk˘ch cihlov˘ch mastab Hetepiho (AS 20) a neznámého
majitele (AS 33, Bárta 2006; 2010) a pozdûj‰ích hrobek Kaapera (AS 1) a Iteje (AS 10) (obr. 1; Bárta 2001; 2002a).
Jak napovídalo jiÏ samotné umístûní tûchto hrobek v nízko
poloÏené ãásti pohﬁebi‰tû, daleko od prominentních vyv˘‰en˘ch míst, majitelé tûchto hrobek nepatﬁili k nejv˘‰e postaven˘m hodnostáﬁÛm ve státû. Nebyli to v‰ak nikterak nev˘-

znamní lidé. Samotné hrobové struktury, materiál pouÏit˘ na
jejich stavbu i nûkolik dochovan˘ch intaktních pohﬁbÛ napovídaly, Ïe tato ãást nekropole byla vyhrazena zhruba stﬁední
úﬁednické vrstvû. Identitu vût‰iny majitelÛ bohuÏel neznáme,

