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Muzeum Núbie v Asuánu (foto K. Vodûra)

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,
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Obr. 1 Vrstevnicová mapa sledovaného v˘seku pohﬁebi‰tû v jiÏním Abúsíru
(V. BrÛna), kde jsou vyznaãeny hrobky Kaapera (1), Iteje (2), Hetepiho (3)
a neznámého majitele (4). Zkoumaná skupina hrobek (5) leÏí pod
v˘znamnûj‰ími a vût‰ími hrobkami na úpatí kopce svaÏujícího se od západu

Obr. 3 Nepravé dveﬁe v jiÏní sloÏené nice Iymeriho hrobky
s hieroglyfick˘m nápisem na bubnu a pﬁekladu dveﬁí jmenujícím majitele
hrobky a jeho tituly (foto F. Coppens)

neboÈ epigrafické doklady se na‰ly pouze v jedné z prozkouman˘ch hrobek.
Nedostatek epigrafick˘ch dokladÛ sice ztíÏil identifikaci
majitelÛ mastab, av‰ak historii v˘voje této ãásti pohﬁebi‰tû
mÛÏeme rekonstruovat na základû peãlivé archeologické
anal˘zy a rozboru fragmentÛ keramiky, jeÏ se dochovaly ve
velikém mnoÏství a je moÏné je celkem pﬁesnû datovat. Velk˘m pﬁínosem bylo také zoologické vyhodnocení znaãného
mnoÏství zvíﬁecích kostí deponovan˘ch v nûkolika místech
sledované lokality.

boval, Ïe prozkoumání této ãásti pohﬁebi‰tû pomÛÏe odhalit
historick˘ v˘voj nekropole ve stínu velk˘ch hrobek vysoce
postaven˘ch egyptsk˘ch velmoÏÛ.
Mastaba AS 34 patﬁila hodnostáﬁi Iymerimu a je jedinou
identifikovanou mastabou ze v‰ech pûti hrobek zkouman˘ch v této ãásti pohﬁebi‰tû. Mnoho indicií naznaãuje, Ïe
s nejvût‰í pravdûpodobností pocházela z 5. dynastie (asi
2510–2365 pﬁ. n. l.), tedy z doby, kdy se egypt‰tí panovníci
nechávali pohﬁbít na druhém bﬁehu abúsírského rybníku na
královském pohﬁebi‰ti v Abúsíru nebo o pár kilometrÛ jiÏnûji
v Sakkáﬁe (Verner 1997).
Mastaba má pravideln˘ pÛdorys o rozmûrech 10,9 ¥ 8,1 m
a byla zbudována plá‰Èovou metodou. Vnûj‰í stûny hrobky
jsou postaveny z pravideln˘ch blokÛ vápence spojen˘ch narÛÏovûlou maltou, zatímco vnitﬁní prostor mastaby vyplÀuje
suÈ z vápencov˘ch úlomkÛ a písku. Stavitelé chytﬁe vyuÏili
svaÏující se skalní podloÏí, a západní ãást hrobky tak má základy v˘‰e neÏ v˘chodní prÛãelí.
V˘chodní stûna se dochovala do v˘‰e 1,8 m a v souladu
s tradicí Staré ﬁí‰e obsahovala dvû niky. Severní nika byla
jednoduchá, postavená z hrub˘ch a nepravideln˘ch blokÛ
vápence a mûla podlahu z udusané hlíny. Oproti tomu jiÏní
nika byla sloÏená a pﬁedstavovala nepravé dveﬁe z peãlivû
opracovan˘ch vápencov˘ch blokÛ, pÛvodnû obílen˘ch. Nika
dosahovala celkové ‰íﬁky 1,75 cm a maximální hloubky
0,75 cm. V podlaze, jeÏ leÏela o 28 cm níÏe neÏ podlaha severní niky, se nacházela mûlká prohlubeÀ slouÏící k úlitbám
a rituálnímu om˘vání bûhem obûtování zemﬁelému. Nepravé
dveﬁe nesly na pﬁekladu a válci struãn˘ hieroglyfick˘ nápis
v jemnû zahloubeném reliéfu, zatímco zbytek dveﬁí zÛstal nezdoben, pravdûpodobnû kvÛli neoãekávané smrti majitele
(obr. 3). Nápisy zmiÀují jméno majitele Iymeriho a také jeho
tituly, jeÏ dosud nejsou pﬁíli‰ srozumitelné.
Prostor pﬁed v˘chodní stûnou hrobky AS 34 ohraniãovala
severojiÏnû probíhající cihlová zeì, která moÏná tvoﬁí západní stûnu dal‰í hrobky. Z jihu byl prostor uzavﬁen pﬁíãkou, díky
níÏ vznikl pﬁed nikami jak˘si nezastﬁe‰en˘ dvorek, ‰irok˘ témûﬁ 2 m. Ten byl velmi pﬁíhodn˘ pro kultovní aktivity pozÛstal˘ch pﬁíbuzn˘ch, kteﬁí mûli pravidelnû docházet na pohﬁebi‰tû a starat se o du‰i zemﬁelého Iymeriho, aby tak mohl dál
spokojenû, nasycen a napit, Ïít v zásvûtí. Iymeriho du‰e procházela neprav˘mi dveﬁmi zpût na tento svût a hodovala na
obûtinách spoãívajících na oltáﬁi.

Iymeriho hrobka (AS 34)
Jako první byla v roce 2005 objevena kamenná mastaba nevelk˘ch rozmûrÛ AS 34, která leÏela asi 20 m v˘chodnû na
úpatí svahu, pod velkou cihlovou mastabou neznámého majitele (AS 33; Bárta 2006). Na první pohled to byla hrobka
kamenná a jiÏ zbûÏné ohledání místa naznaãovalo, Ïe byla
pozdûj‰í neÏ AS 33. Pﬁed zaãátkem v˘zkumu si tedy t˘m sli-

Obr. 2 Schematick˘ plán pûti prozkouman˘ch hrobek (H. Vymazalová)
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K severní stûnû Iymeriho hrobky pﬁiléhaly dal‰í cihlové
struktury, které nebyly z ãasov˘ch dÛvodÛ podrobnû prozkoumány. Pravdûpodobnû jde o pozÛstatky dal‰ích hrobek,
postaven˘ch z cihel svûtle hnûdé barvy.
Západní stûna mastaby utrpûla bûhem uplynul˘ch tisíciletí
nejvût‰í újmu. Její jiÏní ãást zcela rozebrali zlodûji jiÏ ve starovûku, kdyÏ se snaÏili proniknout do ‰achet ukr˘vajících pohﬁby.
Z kamenného plá‰tû hrobky lupiãi odstranili nûkolik ﬁad blokÛ
a dále se prokopávali suÈovou v˘plní mastaby. V podstatû pﬁi
tom jen sledovali svaÏující se skalní podloÏí, které je navedlo aÏ
k okraji ‰achet. Západnû od západní stûny mastaby probíhala
severojiÏní zeì z velmi tmav˘ch nepálen˘ch cihel. Pravdûpodobnû mûla bránit úplnému zasypání této ãásti hrobky pískem
pﬁiná‰en˘m ze západního svahu pﬁi píseãn˘ch bouﬁích, ãast˘ch
zejména v jarním období. Tato zeì byla vybudována zhruba
v dobû, kdy se mastaba dostavovala.
I kdyÏ byla jiÏní ãást západní stûny velmi poniãena, nûkteré z blokÛ okolo zlodûjského tunelu nesly pÛvodní stavební
hieratické nápisy a dal‰í nápis byl nalezen i na jiÏní stûnû u jihozápadního rohu mastaby. Jde o cenné epigrafické doklady,
jeÏ ve starovûku slouÏily bûhem stavby hrobky stavitelÛm,
av‰ak dnes jsou pro nás neoceniteln˘m zdrojem informací
o administrativní struktuﬁe staroegyptské spoleãnosti a nûkdy
i o historick˘ch událostech doby. V na‰em pﬁípadû tyto nápisy zmiÀují opakovanû jméno a titul majitele Iymeriho (obr. 4).
Titul objevující se v hieratick˘ch stavebních nápisech na západní a jiÏní stûnû není shodn˘ s tituly vytesan˘mi do neprav˘ch dveﬁí. Tato pozoruhodná nesrovnalost nám pﬁibliÏuje
kariérní postup majitele. Iymeriho tituly jsou vesmûs jedineãné a dosud nebyla v dokladech ze Staré ﬁí‰e nalezena Ïádná
jejich paralela (Vymazalová in Bárta 2010).
JiÏní stûna hrobky velmi názornû dokládá, jak se pﬁi stavbû mastaby vyuÏívalo svaÏujícího se skalního podloÏí. Západní ãást hrobky leÏela o 80 cm v˘‰e neÏ v˘chodní prÛãelí,
ãímÏ se stavba nadzemní ãásti zlevnila i zrychlila. V prostﬁední ãásti jiÏní stûny k ní tûsnû pﬁiléhala dal‰í mastaba
men‰ích rozmûrÛ, která nese oznaãení AS 35 a budeme se jí
vûnovat níÏe.
Podzemní ãást Iymeriho hrobky tvoﬁily dvû ‰achty vytesané do skalního podloÏí a tafly. ·achta 1 se nacházela bezprostﬁednû západnû od jiÏní niky s neprav˘mi dveﬁmi a mûla
svûtlost 1,4 ¥ 1,4 m. Do hloubky 3,65 m byla obloÏena nasucho kladen˘mi, dobﬁe opracovan˘mi bloky vápence. Pod nimi
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se mírnû roz‰íﬁila ke v‰em stranám. V hloubce 13 m na‰i dûlníci dosáhli horního okraje vstupu do pohﬁební komory, jeÏ se
nacházela severnû od ‰achty. V tomto vzru‰ujícím okamÏiku
v‰ak zaãala z taflov˘ch stûn ‰achty silnû prosakovat spodní
voda a bezpeãnost lidí pracujících hluboko pod zemí byla
ohroÏena. Po zralé úvaze tedy bylo nutné práce zastavit
a navzdory silné touze vstoupit do pohﬁební komory a najít
tam Iymeriho pozÛstatky jsme museli ponechat podzemí neprozkoumané.
Druhá pohﬁební ‰achta se v hrobkách ze Staré ﬁí‰e zpravidla nacházela v severní ãásti hrobky za severní nikou.
V na‰em pﬁípadû v‰ak ‰achta 2 sousedila od západu s ‰achtou 1. Byla o trochu ‰ir‰í a v horní ãásti byla obezdûna nasucho kladen˘mi bloky vápence, jeÏ byly pomûrnû malé
a nepravidelnû opracované. V hloubce asi 5 m byla v zásypu ‰achty objevena lebka velkého b˘ka a metr nad dnem
v 9 m byla v jiÏní stûnû ‰achty vytesána mûlká nika vyplnûná kameny. Na samotném dnû ‰achty leÏelo v zásypu jemného písku velké mnoÏství kostiãek mal˘ch ÏivoãichÛ. Podle
zoologického rozboru ‰lo o rÛzné druhy hlodavcÛ, velké
i malé bûlozubky, Ïáby a drobné ptáky. Tento neobvykl˘ depozit byl nahromadûn zﬁejmû sovami, které hnízdily v nice
‰achty a plivaly pod sebe v˘vrÏky s nestráven˘mi zbytky své
koﬁisti, jiÏ kdysi ve starovûku lovily na okraji nilského údolí.
Podobné soubory s drobn˘mi obratlovci nám mohou mnohé
prozradit o okolním Ïivotním prostﬁedí (SÛvová 2009; SÛvová in Bárta 2009a, 39–41).

Bezejmenná hrobka (AS 35)
JiÏ brzy po objevení Iymeriho hrobky se ukázalo, Ïe tato kamenná mastaba rozhodnû nestojí osamocenû. K její jiÏní stûnû tûsnû pﬁiléhala dal‰í pravoúhlá mastaba men‰ích rozmûrÛ, oznaãená jako AS 35, která byla jakoby vsunuta na volné
místo vymezené nûkolika star‰ími strukturami (AS 34, AS 50,
AS 52, viz níÏe). Je dokonce zﬁejmé, Ïe pﬁi stavbû hrobky
AS 35 stavitelé nûjaké star‰í struktury odstranili (viz níÏe).
Majitel této hrobky není znám, av‰ak velmi pravdûpodobnû
to byl nûkter˘ z Iymeriho pﬁíbuzn˘ch, snad z dal‰í generace
jeho rodiny, kter˘ si touÏebnû pﬁál b˘t pohﬁben ihned v sousedství. Nadzemní ãást mastaby mûﬁila asi 5,7 ¥ 4,35 m a byla postavena plá‰Èovou metodou stejnû jako Iymeriho hrobka. Vnûj‰í stûny tvoﬁily dobﬁe opracované vápencové bloky,

Obr. 4 Hieratické nápisy zanechané staviteli uvádûjí jméno a titul majitele hrobky Iymeriho. Nápisy v pravé ãásti snímku jsou otoãeny naleÏato, coÏ
potvrzuje, Ïe byly zapsány pﬁed tím, neÏ se kamenné bloky uloÏily do hrobky (foto F. Coppens)
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zatímco vnitﬁek mastaby vyplÀovala suÈ z vápencov˘ch úlomkÛ, zlomkÛ keramiky a písku.
V˘chodní stûna hrobky byla vybudována 60 cm od zadní
stûny cihlové mastaby AS 50 (viz níÏe). Chodba, která tak
vznikla mezi obûma hrobkami, pﬁíhodnû chránila kultovní
niky ve v˘chodním prÛãelí hrobky AS 35. Severní nika byla
nevelká a zcela jednoduchá (30 ¥ 30 cm), jiÏní nika byla sloÏená a pﬁedstavovala nepravé dveﬁe urãené majiteli hrobky
(105 ¥ 55 cm). V nikách se nedochovaly Ïádné zbytky v˘zdoby ani nápisÛ.
Severní a jiÏní stûna mastaby AS 35 pﬁiléhaly k okolním
stavbám (obr. 2). Západní stûna se dochovala do v˘‰e 1,30 m
a západnû od ní probíhal v nepravidelném severojiÏním smûru schod ve skalním podloÏí. Na úpatí západní stûny byly
v podloÏí vytesány tﬁi nevelké ‰achty, jeÏ byly nade v‰e pochyby star‰í neÏ hrobka a pocházely ze struktury, která na
tomto místû stála ve star‰ích dobách a byla bûhem stavby
kamenné mastaby odstranûna (AS 53). Dvû severnûj‰í ‰achty byly objeveny intaktní. ·achta 1 dosahovala hloubky
4 m a její v˘plÀ obsahovala velké mnoÏství keramick˘ch nádob. Pohﬁební komÛrka vytesaná západnû od ‰achty byla dosud uzavﬁena cihlovou zazdívkou a uvnitﬁ se nacházel intaktní pohﬁeb na levém boku hlavou k severu a s pokrãen˘ma
nohama, pﬁekryt˘ rohoÏí. ·achta 2 byla pouze 1,5 m hluboká
a na jejím dnû leÏel ve stejné poloze pohﬁeb pﬁekryt˘ nûkolika
vrstvami velk˘ch nepálen˘ch cihel svûtlé barvy. U obou pohﬁbÛ se na‰ly zbytky látkov˘ch rubá‰Û a pryskyﬁice, jeÏ dokládají jednoduchou úpravu tûla pﬁed pohﬁbem. ·achta 3 byla jiÏ
ve starovûku vyloupena. Na jejím dnû v hloubce 1,9 m byla
vytesána pohﬁební komÛrka v západní stûnû. Hrubû opracované stûny lemovaly cihlové zídky a komÛrka byla také pÛvodnû uzavﬁena cihlovou zazdívkou. Uvnitﬁ se na‰ly zbytky
pohﬁbu.
Podzemí kamenné mastaby AS 35 bylo pﬁístupné jedinou
‰achtou o svûtlosti 1,25 ¥ 1,25 m. Do hloubky 1,3 m byla obloÏena mal˘mi nepravideln˘mi kusy vápence. Pod nimi pokraãovalo obloÏení stûn o dal‰ích 1,25 m z tmav˘ch nepálen˘ch cihel, v nichÏ jsou vydﬁené r˘hy po lanech pouÏívan˘ch
k vyná‰ení stavební sutû pﬁi dokonãování pohﬁební komory.
V zásypu ‰achty v hloubce 5,5–6,5 m dûlníci na‰li pozÛstatky pohﬁebních obûtin pro majitele hrobky, které zahrnovaly
kosti skotu (vãetnû dvou úpln˘ch lebek) pocházející ze zvíﬁat
rÛzného stáﬁí.
Na dnû ‰achty v hloubce 7,9 m vedla z jiÏní stûny ‰achty
krátká pﬁístupová chodbiãka do pohﬁební komory. Vstup byl
pÛvodnû uzavﬁen nasucho kladen˘mi bloky vápence, jeÏ
v‰ak nezabránily starovûk˘m zlodûjÛm proniknout do podzemí a zmocnit se cenností z pohﬁební v˘bavy. Pohﬁební komora mûla celkem pravideln˘ pravoúhl˘ tvar (2,1 ¥ 2,1 ¥ 1,1 m)
a podél v˘chodní stûny v ní byla vytesána prohlubeÀ, která
pÛvodnû obsahovala pohﬁeb a byla pﬁekryta tﬁemi vápencov˘mi deskami spojen˘mi bílou maltou. Jednu z desek v‰ak
odsunuli vykradaãi hrobÛ a zbytky pohﬁbu, kter˘ velmi poniãili ve snaze dostat se k cennostem, pohodili v jihozápadním
rohu komory.

Ostatní mastaby na úpatí svahu
(AS 50, 51, 52)
Jak pokraãoval archeologick˘ v˘zkum obou kamenn˘ch
mastab, narazil t˘m na dal‰í hrobky rozbíhající se ve v‰ech
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smûrech do ‰ir‰ího okolí. Tato skuteãnost nebyla nijak pﬁekvapivá, protoÏe pohﬁebi‰tû v jiÏním Abúsíru se pouÏívalo
k pohﬁbívání zemﬁel˘ch obyvatel v˘znamn˘ch starobyl˘ch
egyptsk˘ch metropolí InebuhedÏ a Mennoferu po nûkolik tisíc
let. Prozkoumat v‰echny hrobky skr˘vající se pod pískem
pou‰tû není moÏné, t˘m proto vybral k podrobnému v˘zkumu
nûkolik hrobek, které pﬁímo sousedily s na‰imi kamenn˘mi
mastabami. Byly oznaãeny jako AS 50, AS 51 a AS 52.
Tyto mastaby byly vesmûs postaveny z cihel. Nejv˘chodnûj‰í zkoumaná hrobka nese oznaãení AS 50. Její majitel je
neznám˘, av‰ak úctyhodné rozmûry 18,75 ¥ 11,5 m naznaãují, Ïe mohlo jít o pomûrnû v˘znamnou osobnost. Nadzemní ãást hrobky se dochovala do v˘‰e nejménû 1,8 m (v jiÏní
ãásti) a byla postavena z nepálen˘ch cihel svûtle hnûdé
barvy.
V˘chodní ãást mastaby obsahovala úzkou chodbovou kapli a v západní ãásti bylo zji‰tûno ‰est pravidelnû rozmístûn˘ch ‰achet vedoucích do podzemí. Hrobka byla v jiÏní ãásti
naru‰ena, takÏe prÛbûh jiÏní stûny ani pﬁesná délka hrobky
nemohly b˘t zdokumentovány. Vnitﬁní prostory hrobky ani její
podzemí nebyly zatím zkoumány. ZpÛsob stavby, poloha
hrobky i zachycené archeologické situace naznaãují, Ïe
hrobka AS 50 pochází snad ze 4. dynastie. V pozdûj‰í dobû
byla v severov˘chodním rohu naru‰ena zdí z tmavû ‰ed˘ch
cihel, která probíhá smûrem od severozápadu k jihov˘chodu
skrze toto malé pohﬁebi‰tû.
Západnû od této velké mastaby na v˘‰e poloÏeném místû
svahu se nachází hrobka s oznaãením AS 52. Jejího majitele
se nám rovnûÏ nepodaﬁilo zjistit, hrobka se navíc dochovala
jen z velmi malé ãásti. Nadzemní ãást z nepálen˘ch cihel tmavû ‰edé barvy je dnes témûﬁ celá zniãena a její rozmûry se odhadují asi na 9 ¥ 8 m. Cihlové pozÛstatky v jihov˘chodní ãásti
hrobky naznaãují, Ïe nûkolik ﬁad cihel pÛvodnû vyrovnávalo
v˘chodní a jiÏní okraj svaÏujícího se skalnatého podloÏí. K této cihlové v˘plni potom byla na v˘chodní stranû pﬁistavûna
120 cm ‰iroká v˘chodní stûna hrobky, pÛvodnû zdobená sloÏen˘mi nikami. Západní a severní okraj hrobky nebylo moÏné
na podloÏní skále rozeznat.
Podzemní ãást hrobky byla vytesána ve skalnatém podloÏí,
a tedy se dochovala lépe. Podzemí tvoﬁilo osm nepravidelnû
rozmístûn˘ch ‰achet, jeÏ byly pomûrnû hrubû vytesány do rÛzné hloubky (obr. 2). Jedna z nich zÛstala nedokonãena a byla
hluboká pouh˘ch 60 cm (‰achta 6). Ostatní ‰achty dosahovaly hloubky mezi asi 2,3 a 7 m. Na jejich dnû byly vytesány pohﬁební komÛrky, jeÏ mohly ústit ze ‰achet na rÛzné strany a jejichÏ vchod byl zpravidla uzavﬁen cihlovou vyzdívkou.
V ‰achtû 1 se komÛrka nacházela v˘chodnû a mûla pravideln˘ obdélníkov˘ pÛdorys. Ve v˘chodní polovinû komÛrky
byla v podlaze vytesána obdélná prohlubeÀ, v níÏ jsme objevili zbytky pohﬁbu. V ‰achtách 2 aÏ 5 byly komÛrky umístûny
západnû od ‰achty. KomÛrka v ‰achtû 2 nebyla dokonãena,
ale obsahovala zbytky pohﬁbu. KomÛrka v ‰achtû 3 obsahovala obdélnou prohlubeÀ podél západní stûny, av‰ak Ïádné
zbytky pohﬁbu zde nalezeny nebyly. Ani ‰achty 4 a 5 neobsahovaly nálezy – kromû fragmentÛ keramiky uvízl˘ch v zásypu
‰achty. ·achty 7 a 8 byly vzájemnû propojeny. ·achta 7 byla
vytesána první a vedla z ní pohﬁební komÛrka jiÏním smûrem. Její zadní stûna se v‰ak nûjakou dobu po pohﬁbu zhroutila pﬁi hloubení ‰achty 8, a tak se z komÛrky stala spojovací
chodba mezi obûma ‰achtami. ·achta 8 pokraãovala pod tuto úroveÀ a byla posléze opu‰tûna v hloubce asi 5 m. Ve v˘-
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Obr. 5 Neporu‰en˘ pohﬁeb z ‰achty 2 v hrobce AS 51 leÏel v celkem
pohodlné poloze ve v˘klenku v západní stûnû ‰achty. Z kostí je patrné,
Ïe se Ïena tû‰ila celkem dobrému zdraví a za svého Ïivota tûlesnû
nestrádala (foto L. Varadzin)

plni ‰achty 7 se na‰lo velké mnoÏství sekundárnû umístûn˘ch zvíﬁecích kostí (viz níÏe).
V˘chodnû od hrobky AS 52, bezprostﬁednû pﬁed jejím v˘chodním nikovan˘m prÛãelím, byla o nûco pozdûji (nûkdy
v prÛbûhu 5. dynastie) pﬁipojena struktura AS 51 z nepálen˘ch cihel stﬁednû hnûdé barvy. Zdá se, Ïe mohla tvoﬁit jakési roz‰íﬁení star‰í západní mastaby, moÏná pﬁistavûné dal‰í
generací z rodiny pÛvodních majitelÛ. Mûﬁila asi 9,85 m na
délku a byla 3,7 m ‰iroká. Mezi v˘chodním prÛãelím hrobky
AS 51 a západní stûnou hrobky AS 50 byl ponechána
1,5 m ‰iroká chodba pohodlnû dovolující kultovní aktivity
pﬁed hrobkou.
V˘chodní stûna hrobky AS 51 byla zdobena nikováním,
pﬁiãemÏ sloÏené niky se zde nepravidelnû stﬁídaly s nikami
jednoduch˘mi. Niky byly malé a fasáda i vnitﬁek nik byly pÛvodnû omítnuty, stejnû jako prudce se svaÏující podloÏní skála, jeÏ spadá k v˘chodu tûsnû pﬁed v˘chodní stûnou hrobky.
Díky ní stojí mastaba AS 51 o 90 cm v˘‰e neÏ AS 50.
V˘chodní polovinou mastaby probíhala úzká chodbová kaple. Západnû od ní se nacházely tﬁi ‰achty vytesané do podloÏní skály a tafly (obr. 2). ·achty 1 a 2 v severozápadní ãásti hrobky skr˘valy pohﬁební niky v západní stûnû v hloubce
2,35, respektive 1,4 m, které byly uzavﬁeny cihlov˘mi zazdívkami. Zatímco pohﬁeb z ‰achty 1 byl ve starovûku vyloupen
a zcela zniãen, nika v ‰achtû 2 byla objevena nedotãená
a obsahovala intaktní pohﬁeb Ïeny (35–40 let) v dﬁevûné
schránce. Tento jedineãn˘ nález nám pomûrnû jasnû pﬁiblíÏil
podmínky, za jak˘ch si mohli privilegovaní hodnostáﬁi egyptského státu dovolit pohﬁbívat své zemﬁelé. Aãkoliv dﬁevo rakve se jiÏ zcela rozpadlo, otisky schránky na boãních vy‰tukovan˘ch stûnách niky prozradily, Ïe ‰lo o jemnû nikovanou
a barevnû natﬁenou ãtverhrannou rakev. Kromû nûkolika keramick˘ch stﬁepÛ jsme Ïádné dal‰í souãásti pohﬁební v˘bavy
nena‰li. Tûlo bylo v rakvi hlavou k severu, po rozpadnutí rakve se uvolnilo do pomûrnû pohodlné pozice s pokrãen˘ma
nohama a rukama sloÏen˘ma v klínû. Pﬁi dokumentaci pohﬁbu se zdálo, Ïe mrtvá pouze spí, a v t˘mu se pro ni ujalo
oznaãení „‰ípková RÛÏenka“ (obr. 5).
JiÏnûji poloÏená ‰achta 3 byla celá vyplnûna ohromn˘m
mnoÏstvím zvíﬁecích kostí, které sem byly uloÏeny sekundárnû (viz níÏe). V západní stûnû ‰achty v hloubce 3,2 m byla
vytesána obdélná pohﬁební komÛrka, pÛvodnû uzavﬁená
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cihlovou zazdívkou, za níÏ se na‰ly zbytky lidského pohﬁbu.
Severozápadní roh komÛrky se vlivem ãasu propadl, a vytvoﬁilo se tak malé okénko do komÛrky na dnû ‰achty 1 hrobky
AS 52, jeÏ sousedila tûsnû ze severozápadu.
V této podobû byla hrobka AS 51 dokonãena a po nûjakou
dobu pouÏívána, o desítky let pozdûji v‰ak byla v severní
ãásti roz‰íﬁena. Severní konec chodbové kaple byl opatﬁen
pﬁíãn˘mi zídkami a v podlaze byly vytesány dvû ‰achty,
z nichÏ jedna byla v asi 2 m hloubky opu‰tûna nedokonãená
a druhá obsahovala v hloubce 2,5 m pohﬁební niku, ve které
se nedochovaly Ïádné nálezy. S tûmito sekundárními ‰achtami souviselo také zesílení v˘chodní stûny zaji‰Èující vût‰í stabilitu stûn nov˘ch ‰achet. Bylo vytvoﬁeno ze suti obsahující
vápencové úlomky a znaãné mnoÏství keramick˘ch stﬁepÛ
a v˘chodní prÛãelí bylo obloÏeno nepﬁíli‰ ‰irok˘mi vápencov˘mi deskami. Novû vzniklé v˘chodní prÛãelí navazovalo na
v˘chodní stûnu hrobky AS 35 a leÏelo o 70 cm v˘‰e neÏ pÛvodní v˘chodní stûna této cihlové mastaby. Není zﬁejmé, zda
pﬁístavbu provedli po nûkolika generacích pﬁíbuzní majitelÛ
pÛvodní cihlové hrobky AS 51, nebo snad dal‰í generace
z rodiny majitele kamenné mastaby AS 35. Mohlo také jít

Obr. 6 Plán pohﬁebi‰È v Abúsíru a Sakkáﬁe. 1 – pyramidy králÛ 5. dynastie
v Abúsíru, 2 – abúsírsk˘ rybník, kter˘ byl pﬁístupovou cestou na
pohﬁebi‰tû, 3 – Iseum, pohﬁebi‰tû posvátn˘ch krav, 4 – Serapeum,
pohﬁebi‰tû posvátn˘ch b˘kÛ, 5 – Anubeion, pohﬁebi‰tû posvátn˘ch
‰akalÛ, 6 – Bubasteion, pohﬁebi‰tû posvátn˘ch koãek, 7 – NecerichetÛv
pyramidov˘ komplex s nejstar‰í StupÀovitou pyramidou. ·ipka vyznaãuje
lokalitu na‰ich v˘zkumÛ v jiÏním Abúsíru na dohled od Isea.
Pﬁeru‰ovanou ãarou jsou zachyceny procesní cesty, jeÏ umoÏÀovaly
pﬁístup ke katakombám a chrámÛm z rÛzn˘ch stran
(H. Vymazalová)
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o aktivity úpln˘ch cizincÛ, kteﬁí si na tomto malém kousku
pohﬁebi‰tû vyhlédli pﬁíhodné místo pro vlastní jednoduché
pohﬁební ‰achty. Toto napínavé tajemství se nám prozatím
nepodaﬁilo objasnit.

Aktivity v Pozdní dobû a dal‰í ‰achty
Skupina hrobek, které byly prozkoumány v jihov˘chodní ãásti pohﬁebi‰tû v Abúsíru bûhem nûkolika krátk˘ch sezon
archeologick˘ch vykopávek, struãnû ilustruje v˘voj pohﬁebních aktivit bûhem nûkolika staletí Staré ﬁí‰e. Mezi star‰í
hrobky byly o nûkolik desítek ãi stovek let pozdûji vsunuty
dal‰í mastaby. Ani v pozdûj‰ích obdobích v‰ak aktivity v této
oblasti neustaly. Jak uÏ tomu b˘vá u kaÏdého archeologického v˘zkumu, star‰í struktury b˘vají pﬁekryty vrstvami z Pozdní a ¤ecko-ﬁímské doby, ãasto ukr˘vajícími mnoÏství sekundárních prost˘ch pohﬁbÛ a dal‰í nálezy. Stejnû tomu bylo také
v na‰em pﬁípadû.
Bûhem prvního tisíciletí se v severní Sakkáﬁe rozmohly
zvíﬁecí kulty a posvátná zvíﬁata se pohﬁbívala po stovkách
a tisících v katakombách na pohﬁebi‰ti. Serapeum s pohﬁby
posvátn˘ch b˘kÛ ÁpidÛ i Iseum vyhrazené posvátn˘m kravám (jejich matkám) jsou jiÏ odborníkÛm i veﬁejnosti dobﬁe
známy a s na‰ím pohﬁebi‰tûm v podstatû sousedí (obr. 6).
âasté jsou v‰ak také jednotlivé pohﬁby mumifikovan˘ch zvíﬁat ãi hromadné pohﬁby velkého mnoÏství zvíﬁecích kostí.
Pﬁi na‰em v˘zkumu se podobné nálezy podaﬁilo zdokumentovat v ‰achtû 7 hrobky AS 52 a v ‰achtû 3 hrobky
AS 51. Obû tyto ‰achty byly zcela vyplnûny zvíﬁecími kostmi, které pocházely témûﬁ v˘hradnû z hovûzího dobytka,
bylo zde v‰ak pﬁimícháno také pár kostí ovcí ãi koz a jedna
kost z husy. Datace tûchto nálezÛ i jejich historická interpretace jsou velice obtíÏné. Zdá se ov‰em, Ïe jde o celkem
bûÏn˘ místní zvyk, neboÈ podobné depozity byly objeveny
také v dal‰ích hrobkách v jiÏním Abúsíru (napﬁ. AS 33, Bárta 2010).
Kromû depozitÛ zvíﬁecích kostí jsme bûhem v˘zkumu nalezli také neporu‰enou mumii robustního b˘ka a nûkolik sekundárních lidsk˘ch pohﬁbÛ uloÏen˘ch v její blízkosti. Sekundární pohﬁby leÏely v nûkolika vrstvách nad sebou a byly
velice zniãené. Kromû lidsk˘ch kostí a fragmentÛ dﬁeva
z jednoduch˘ch rakví obsahovaly také napﬁ. tûla nûkolika
drav˘ch ptákÛ dochovaná i s peﬁím a zﬁejmû mumifikovaná.
Samotná mumie b˘ka byla uloÏena podél schodu ve skalním podloÏí západnû od mastaby AS 35 (obr. 7). LeÏela hlavou k severu a její zadní ãást a prav˘ bok byly chránûny
malou cihlovou zídkou. B˘k leÏel na bﬁi‰e s nohama skrãen˘ma pod sebou, zabalen˘ v látce a v palmov˘ch listech.
Jeho tmavû nazrzlá srst dosud drÏela na zbytcích mûkk˘ch
tkání a rohy se py‰nû tyãily nad ochrannou zídku, na kostech byly rovnûÏ patrny stopy po tmavé balzamovací pryskyﬁici. Na‰e zku‰ená zooloÏka si pﬁi zkoumání tohoto nálezu mimo jiné pov‰imla, Ïe kosti nohou byly symetricky
pﬁeházeny (SÛvová 2009; SÛvová in Bárta 2010). Zdá se,
Ïe ne‰lo o nedbalost mumifikátorÛ, n˘brÏ o rituální zámûr,
jemuÏ dosud zcela nerozumíme. Zvíﬁe bylo dospûlé, ale
mladé (asi ãtyﬁleté), velmi statné a robustnûj‰í neÏ ãeské
druhy dobytka (155 cm v kohoutku) a podle patologick˘ch
nálezÛ na kostech silnû vykrmené.

Obr. 7 Pohﬁeb b˘ka byl pro na‰i zooloÏku mil˘m pﬁekvapením. Peãlivû jej
oãistit vyÏadovalo ohromnou dávku trpûlivosti. Mumie byla ze tﬁí stran
chránûna cihlov˘m zdivem (foto L. Varadzin)

Závûr
Archeologick˘ v˘zkum malé ãásti pohﬁebi‰tû na v˘chodním
okraji jiÏního Abúsíru pod kopcem s velk˘mi hrobkami egyptsk˘ch hodnostáﬁÛ pﬁinesl sice minimum v˘stavních nálezÛ,
na které si zájemci o ãeskou egyptologii v poslední dobû zvykli (Bárta 2002; 2009), ale o to více odborn˘ch informací o v˘voji pohﬁebi‰tû a pohﬁebních zvyklostí a o egyptské spoleãnosti v dobû Staré ﬁí‰e.
JiÏní Abúsír jako celek názornû dokládá, Ïe egypt‰tí úﬁedníci s v˘sadním postavením a dostateãn˘mi prostﬁedky zabírali vyv˘‰ená místa na vrcholcích pou‰tních pahorkÛ, kde byly jejich hrobky vidût zdaleka od abúsírského rybníka a snad
i z jeho druhého, obydleného bﬁehu. NíÏe postavení ‰Èastlivci
si potom budovali své pﬁíbytky vûãnosti na svazích tûchto kopeãkÛ podél pﬁístupov˘ch cest a snaÏili se vyuÏít ve‰keré volné místo. Majitelé tûchto hrobek si nemohli dovolit nákladn˘
pohﬁeb, ale mûli dostatek prostﬁedkÛ i vlivu, aby si vybudovali cihlovou ãi kamennou mastabu s jednoduchou komorou na
dnû pohﬁební ‰achty. Byli to úﬁedníci pracující pro nejvy‰‰í
‰éfy egyptské administrativy, tedy relativnû vysoce postavené osobnosti nesoucí ve sv˘ch funkcích velkou míru zodpovûdnosti.
Zdá se, Ïe hrobky hodnostáﬁÛ v jiÏním Abúsíru se v této dobû vyvíjely z v˘‰e postaven˘ch míst smûrem níÏe a pravdûpodobnû pokr˘valy cel˘ svah klesající ze západu od hrobek
Hetepiho a AS 33 (Bárta 2010; obr. 1). V˘sledn˘ efekt celého
pohﬁebi‰tû musel b˘t úchvatn˘, neboÈ nûkolik metrÛ vysoké
mastaby postavené na svahu bezpochyby pﬁipomínaly stup-
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Obr. 8 Neporu‰en˘ pohﬁeb v ‰achtû 2 západnû od hrobky AS 51 chránila cihlová komÛrka, pod kterou bylo uloÏeno tûlo ve skrãené poloze
(foto L. Varadzin)

nû královské StupÀovité pyramidy tyãící se o pár kilometrÛ
jiÏnûji.
Prozkouman˘ vzorek pohﬁebi‰tû nám prozradil, Ïe jak léta
plynula, nûkteré hrobky byly opu‰tûny a poniãeny a kult zde
pohﬁben˘ch velmoÏÛ byl zanedbáván ãi zcela ukonãen. To
poskytlo pﬁíleÏitost dal‰ím zájemcÛm o nákladn˘ pohﬁeb, kteﬁí bez váhání odstranili star‰í struktury a vybudovali si vlastní
hrobku na uvolnûném místû. Takové poãínání bylo sice podle
egyptsk˘ch písemn˘ch pramenÛ morálnû odsuzováno,
av‰ak ve skuteãnosti se pomûrnû bûÏnû praktikovalo.
Trojice intaktních pohﬁbÛ, jeÏ se na‰emu t˘mu podaﬁilo objevit, dokládá zcela konkrétnû, jak prosté byly pohﬁby lidí, na
jejichÏ bedrech spoãívala tíha egyptské státní správy. Dva
pohﬁby pocházejí ze 3./4. dynastie a tﬁetí pohﬁeb se datuje do
5. dynastie. Cihlové mastaby na v˘znaãném pohﬁebi‰ti naznaãují, Ïe to v Ïádném pﬁípadû nebyli chudí lidé, av‰ak jejich tûla byla po smrti uloÏena zcela prost˘m zpÛsobem. Spoãívala na levém boku hlavou k severu a tváﬁí k v˘chodu
v mal˘ch pohﬁebních komÛrkách na dnû ‰achet a kromû keramick˘ch stﬁepÛ se u nich nedochovaly Ïádné pﬁedmûty pohﬁební v˘bavy. Keramiky se na‰lo velké mnoÏství v zásypu
intaktní ‰achty 1 pod západní stûnou hrobky AS 35. Pravdûpodobnû ‰lo o pohﬁební dary, ale nelze vylouãit ani moÏnost,
Ïe tyto nádoby poslouÏily pﬁi pohﬁebních rituálech. Pohﬁeb
uloÏen˘ v komoﬁe na dnû této ‰achty byl chránûn pouze palmovou rakví poloÏenou na holé zemi a cihlovou zazdívkou
vyplÀující vstup. Tento pohﬁeb patﬁil Ïenû ve vûku 40–50 let,
která se tû‰ila vcelku dobrému zdraví a mûla jen malé degenerativní zmûny na páteﬁi.

Druh˘ intaktní pohﬁeb v sousední ‰achtû 2 nemûl ani rakev, ani komÛrku. Tûlo leÏelo na dnû samotné ‰achty u západní stûny a zakr˘vala je nadezdívka z velk˘ch svûtle hnûd˘ch nepálen˘ch cihel. Cihly byly poloÏeny v ‰esti vrstvách
na sobû tak, Ïe vÏdy vy‰‰í vrstva byla posunuta o pár centimetrÛ k západu, aÏ bylo tûlo zcela zakryto a vznikla jakási
cihlová minikomÛrka na dnû ‰achty (obr. 8). ·lo o tûlo muÏe
ve vûku pﬁibliÏnû 50 let, jehoÏ kosti svûdãily o mnoha zlomeninách, v˘rÛstcích na páteﬁi, kostních zánûtech, potíÏích
se zuby atp.
Jinak vypadal intaktní pohﬁeb ze ‰achty 2 v hrobce AS 51.
LeÏel za cihlovou zazdívkou v nice na dnû nehluboké ‰achty
a chránila jej ãtverhranná dﬁevûná schránka (obr. 5). V rakvi
byla v tomto pﬁípadû uloÏena Ïena ve stﬁedním vûku (35–40
let), jejíÏ kostra nesla jen málo degenerativních zmûn, a to by
mohlo naznaãovat, Ïe za Ïivota vedla celkem pohodln˘ Ïivot.
Tyto prosté pohﬁby se zdají ubohé v porovnání s pohﬁebními v˘bavami pozdûj‰ích hodnostáﬁÛ z v˘‰e poloÏen˘ch ãástí
jiÏního Abúsíru, které ãe‰tí egyptologové objevili v posledních desetiletích. Rozdíl mezi palmovou rakví a dﬁevûnou
schránkou ze 3. a 5. dynastie a kamenn˘m sarkofágem doprovázen˘m nákladnou pohﬁební v˘bavou napﬁ. vezíra Kara
z 6. dynastie (Bárta 2009a) odráÏí nejen rozdíl ve spoleãenském postavení majitelÛ, ale také zásadní zmûnu v reáln˘ch
moÏnostech, kter˘mi tyto osobnosti za svého Ïivota disponovaly a které vypl˘valy ze spoleãensko-hospodáﬁsk˘ch zmûn
probíhajících bûhem Staré ﬁí‰e (Bárta 2009b). Velice zajímav˘ je v této souvislosti i jasnû patrn˘ rozdíl mezi zdravotním
stavem pohﬁben˘ch Ïen, jejichÏ kostry nejevily Ïádné v˘raz-
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nûj‰í známky opotﬁebování nebo strádání, zatímco kostra
muÏe v podobném vûku a ze stejn˘ch spoleãensk˘ch podmínek byla plná degenerativních nálezÛ. Podobnû tomu bylo
i u vût‰iny kosterních nálezÛ z ostatních vyloupen˘ch ‰achet
ve v‰ech pûti prozkouman˘ch hrobkách.
Odli‰ná podoba dochovan˘ch intaktních pohﬁbÛ spolu
s doklady z ostatních vyloupen˘ch ‰achet a z dal‰ích hrobek
na pohﬁebi‰ti dokládají, jak rozmanité byly pohﬁební zvyklosti
na poãátku Staré ﬁí‰e i bûhem následujících staletí. Jakkoli
velkou hrobku si egypt‰tí hodnostáﬁi nechali vybudovat a jakkoli prost˘ ãi nákladn˘ pohﬁeb si mohli dovolit, v‰echny vedla
tatáÏ snaha zajistit si bezpeãn˘ pﬁechod ze smrti k novému
Ïivotu, vûãnou existenci na onom svûtû a trval˘ pﬁísun obûtin
v dÛstojn˘ch podmínkách hrobov˘ch kultovních prostranství.

Poznámky:
1

Dal‰ími ãleny t˘mu byli kromû autorÛ archeolog Ladislav Varadzin,
keramoloÏka Katarína Arias Kytnarová, zooloÏka ZdeÀka SÛvová
a antropoloÏka Pavla Malá. Poznatky prezentované v tomto ãlánku jsou v˘sledkem práce v‰ech jmenovan˘ch.
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