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Imhotep, jehoÏ jméno v pﬁekladu do ãe‰tiny zní „Ten, kter˘ pﬁichází v míru“, vysok˘ královsk˘ hodnostáﬁ (snad dokonce královského pÛvodu), stavitel, lékaﬁ, héliopolsk˘ knûz boha slunce Rea, pozdûji vyhlá‰en˘ staroegyptsk˘ mudrc a polobÛh. Historická postava starého Egypta z doby tzv.
3. egyptské dynastie (27. stol. pﬁ. Kr.), z doby pﬁed více neÏ 4 500 lety, která
se do znaãné míry stala i souãástí na‰eho kulturního povûdomí.Tradice mu
pﬁipisuje ojedinûlé schopnosti, byl povaÏován za vynálezce umûní staveb
z kamene a autora nejstar‰í egyptské pyramidy – stupÀovité pyramidy panovníka DÏosera v dne‰ní Sakkáﬁe. Pozdûj‰í tradice mu pﬁipisovala autorství jedné z nejstar‰ích mudroslovn˘ch nauk starého Egypta a povaÏován
byl i za patrona lékaﬁÛ. Koneãnû od 26. dynastie (664–525 pﬁ. Kr.) se stal
zboÏ‰tûl˘m mudrcem v plném slova smyslu: byl mu postaven chrám a byl
uctíván jako bÛh,mûl své knûÏí,a posléze do‰lo k jeho ztotoÏnûní s ﬁeck˘m
Asklépiem (ﬁímsk˘m Aesculapem). Centrum Imhotepova kultu se nacházelo v Memfidû – zﬁejmû ne náhodou: na pﬁilehlém sakkárském nebo abúsírském (Abúsír je ãeskou archeologickou koncesí) pohﬁebi‰ti se musí nacházet jeho pÛvodní hrobka.
JestliÏe se porozhlédneme po moÏn˘ch asociacích s touto historickou
postavou v dne‰ní dobû, zjistíme, Ïe stejnû jako v daleké minulosti jsou
s Imhotepem spojovány nadpﬁirozené schopnosti a tajné vûdomosti.V na‰em svûtû ov‰em není jednoznaãnû kladnou postavou – ve filmech ãi v knihách vystupuje jako zloduch snaÏící se ovládnout svût, jako intrikující
knûz, kter˘ je znovu oÏiven archeology a mûní se v krveÏíznivé monstrum
(filmy Mumie a Mumie se vrací), apod. Na internetu pomocí vyhledávací
sluÏby yahoo nalezneme, Ïe s Imhotepem je asociovan˘ch na 32 200 odkazÛ, v na‰ich, ãesk˘ch pomûrech je v˘sledek podstatnû men‰í, ale i tak
ãlovûk musí projít na 370 odkazÛ. Se jménem Imhotep najdeme spjaty nejen datové sluÏby informaãních spoleãností, ale i kluby hráãÛ online her,
architektonická studia,stavební firmy,názvy cestovních kanceláﬁí,klubÛ aj.
Pokud budete chtít koupit knihu s jeho jménem v angliãtinû, máte v souãasnosti k v˘bûru nejménû 11 titulÛ.
Jaká je v‰ak skuteãnost, kdo byl Imhotep, co znamenal pro staré EgypÈany, a zejména: jaké jsou doklady pro jeho skuteãnou existenci a v ãem spoãíval v˘znam této osobnosti pro dobu, v níÏ Ïil? Pokud opravdu chceme
alespoÀ trochu pochopit jeho v˘znam, musíme se vydat do jeho doby pro9
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ti toku ãasu a pokusit se skloubit ãasto protichÛdné informace, které máme k dispozici.
Úheln˘m kamenem na‰eho dne‰ního vnímání Imhotepa jako mimoﬁádné osobnosti nadané neobyãejn˘mi schopnostmi je doba kolem pﬁelomu letopoãtu.V prvních stoletích po ovládnutí Egypta ¤ímany po bitvû u Aktia (r. 31 pﬁ. Kr.) se Imhotep stal pevnou souãástí hermetick˘ch
nauk, jejichÏ zakladatelem byl podle egyptské tradice bÛh moudrosti
Thovt, kter˘ mûl b˘t autorem tajné knihy moudrosti. Imhotep je v této
dobû jiÏ nûkolik století zpodobÀován jako písaﬁ sedící na vy‰‰í stoliããe
a svírající na kolenou papyrov˘ svitek (obr. 1).Toto schéma se stalo pﬁedobrazem Herma Trismegista.Tak je popisován i v tzv. Kratovû knize (asi
9. stol.):
„Tu jsem vidûl starce, nejkrásnûj‰ího z lidí, sedícího na Ïidli; byl zahalen
do bílého roucha a v ruce drÏel tabulku, na níÏ leÏela kniha… KdyÏ jsem se
zeptal, kdo je tento staﬁec, dostal jsem odpovûì: ‚Je to Hermes Trismegistos
a kniha pﬁed ním je jedna z onûch knih s vysvûtlením tajemství, která skryl
pﬁed lidmi.‘“
O nûkolik století dﬁíve, pﬁibliÏnû od 7. stol. pﬁ. Kr., zaãal b˘t Imhotep povaÏován za boha. Jedna z nejrozsáhlej‰ích charakteristik Imhotepa jako ãlena egyptského panteonu pochází z ﬁímského chrámu v Dendeﬁe, kde je
uvádûna následující charakteristika:
„Uctívání Imhotepa. BudiÏ ti chvála, boÏe, zrozen˘ jako bÛh, boÏské dítû
boha Ptaha, zrozen˘ v Memfidû. DÛstojné dítû, …ty kter˘ oslabuje‰ dobu
nedostatku, zruãn˘ ve slovech, zku‰en˘ v boÏském písmu, ty kter˘ dává‰ Ïi-

Obr. 1 Bronzová so‰ka z Pozdní doby
znázorÀující sedícího Imhotepa
(foto M. Zemina)
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vot lidem a ochraÀuje‰ tûhotné, kter˘ obdarovává‰ tûhotné dítûtem, kter˘
dává‰ syna kaÏdému, kdo o nûj prosí, ty kter˘ ochraÀuje‰ dûti, kter˘ omlazuje‰ ty, kteﬁí slouÏí bohu, kter˘ zmírÀuje‰ nemoci.“
Zajímavé je, Ïe tento text je umístûn ve vchodu do chrámu, v místû, kde
docházelo ke stﬁetávání profánního, kaÏdodenního svûta se svûtem posvátn˘m, svûtem bohÛ.
Jednou z nejzajímavûj‰ích staroegyptsk˘ch reminiscencí na dobu panovníka DÏosera a jeho slovutného architekta Imhotepa pﬁedstavuje tzv.
Hladová stéla, která je známa od r. 1890. Je‰tû dnes ji mÛÏe náv‰tûvník nalézt na malém ostrÛvku Sahel jiÏnû od Asuánu (obr. 2). Pochází z doby vlády Ptolemaia V., i kdyÏ je sv˘m obsahem datována do 18. roku vlády panovníka DÏosera. Tento rok je jiÏ sedm˘m v poﬁadí, kdy nenastala ﬁádná
nilská záplava, a panovník se tedy obrací na mudrce Imhotepa se Ïádostí
o radu. Imhotep se odebere do domu Ïivota v Hermopoli. Po svém návratu
informuje svého panovníka o zjevené pravdû: Nil pramení v Asuánu v oblasti Elefantiny, které vládne nûkolik egyptsk˘ch boÏstev v ãele s Chnumem, jemuÏ je tﬁeba obûtovat.Tyto obûti také panovník neprodlenû vykoná. Chnum se krátce nato zjeví panovníkovi ve snu, a to jako umûlec
a Stvoﬁitel,pﬁislíbí mu návrat nilsk˘ch záplav – tím i úrodn˘ch let.Panovník
jako v˘raz sv˘ch díkÛ vyjme území zvané Dodekaschoinos rozprostírající
se od Elefantiny aÏ po Takompso v Núbii z daÀové povinnosti egyptského
státu a vûnuje ho Chnumovu chrámu. Na produkty vyváÏené z této oblasti
uvalí pak desetiprocentní daÀ. O v‰ech tûchto událostech nechá panovník

Obr. 2 Tzv. Hladová stéla na ostrovû Sahel pﬁi jiÏní hranici Egypta poblíÏ dne‰ního Asuánu
(foto autor)
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sestavit písemn˘ záznam, kter˘ kromû skalního nápisu na ostrovû má b˘t
umístûn i na stéle v chrámu boha Chnuma na ostrovû Elefantina.
O oblibû Imhotepova kultu svûdãí rovnûÏ fakt, Ïe panovník Ptolemaios V.
nechal na ostrovû Fílé postavit mal˘ chrámek zasvûcen˘ Imhotepovi.
Dne‰ní náv‰tûvník ho ale mÛÏe velmi snadno minout; nachází se totiÏ
pﬁi monumentálním vstupu (1. pylonu) do Esetina chrámu po levé stranû, zcela zastínûn okolními stavbami – jakoby pﬁitahoval pouze zasvûcené… (obr. 3).
V dobû sajské renesance, v 26. dynastii – tedy v 7. stol. pﬁ. Kr., zakládá rodina knûze Iahmese IhmotepÛv chrám a její ãlenové nesou titul Imhotepov˘ch knûÏí. Podle písemn˘ch zpráv byl tento chrám umístûn na kopci
nûkde v oblasti dne‰ní severní Sakkáry. Dodnes je poloha tohoto chrámu
neznámá, je moÏné, Ïe tato svatynû mohla leÏet i v oblasti jiÏního Abúsíru,
kter˘, jak jiÏ bylo ﬁeãeno, tvoﬁil ve starovûku integrální souãást posvátné
sakkárské nekropole.
Právû tehdy se zrodil ImhotepÛv poloboÏsk˘ aÏ boÏsk˘ statut. Dokládají
to pﬁedev‰ím bronzové so‰ky, které pﬁedstavují Imhotepa jako muÏe sedícího na Ïidli.V ruce svírá papyrov˘ svitek, symbol moudrosti a vzdûlanosti, dlouhá suknice naznaãuje knûÏsk˘ stav a pﬁiléhavá pokr˘vka hlavy zase
jeho filiaci s bohem Memfidy a ﬁemeslníkÛ, Ptahem. Imhotep byl v Pozdní
dobû totiÏ povaÏován za jeho syna.
V ranûj‰í tradici (bûhem 2. tis. pﬁ. Kr.) je Imhotep zmiÀován, spoleãnû
s bájn˘m mudrcem HardÏedefem, jako autor mudroslovné literatury.V Písni harfeníkÛ se doslova praví:

Obr. 3 ImhotepÛv chrámek z doby Ptolemaia V. na Fílé (foto autor)
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„Sly‰el jsem v˘roky Imhotepa a HardÏedefa, které v pﬁíslovích sl˘cháváme tak ãasto.“
HardÏedef byl mudrcem, kter˘ podle tradice slouÏil jak na DÏoserovû,
tak na Chufuovû dvoﬁe. Imhotep tedy musel b˘t autorem podobn˘ch
nauk, jaké jsou známy z pozdûj‰í doby (napﬁ. Ptahhotepova nauka, kterou publikoval ãesk˘ egyptolog Zbynûk Îába). Cílem tûchto nauk bylo
poskytnout uÏiteãné rady úﬁedníkÛm, kteﬁí právû nastupovali do státních úﬁadÛ, jak se chovat.Texty v nich obsaÏené byly soubory kulturních
norem, které vycházely ze vzorÛ v minulosti (kazuálního paralelismu)
a jejichÏ jedin˘m cílem bylo zajistit pevné fungování státní ideologie s jednoznaãnû zakotven˘m obrazem svûta: panovníkem na ãele státu a egyptsk˘mi bohy ovládajícími v‰echny sféry Ïivota star˘ch EgypÈanÛ. Oporu
takto vytvoﬁené hierarchie pﬁedstavoval oddan˘ a vûrn˘ staroegyptsk˘
úﬁedník.
Je pozoruhodné, Ïe z vlastní doby Imhotepova Ïivota je o jeho existenci
minimum dokladÛ. Jedním z nich je podstavec sochy nalezen˘ bûhem archeologick˘ch prací vnû DÏoserova komplexu – u jeho jihov˘chodního rohu. Jde o fragment pÛvodnû stojící sochy panovníka DÏosera, která byla vystavûna v malém kultovním prostoru ve vstupní ãásti do jeho komplexu.
Tento objev byl uãinûn v r. 1926 a od té doby se stal pﬁedmûtem mnoha
spekulací a odborn˘ch diskusí (obr. 4). Na pﬁední stranû podstavce mÛÏeme vidût DÏoserovo jméno a vlevo od nûj hieroglyfick˘ nápis vztahující se
k architektovi Imhotepovi, kter˘ v pﬁekladu zní takto:
„StráÏce peãeti panovníka Dolního Egypta, heri tep nisut, vládce Velkého domu, princ, nejvy‰‰í héliopolsk˘ knûz, Imhotep, pﬁedstaven˘ sochaﬁÛ,
skladÛ a ﬁemeslníkÛ vyrábûjících kamenné nádoby.“
Dal‰í doklad Imhotepovy existence pochází z podzemních galerií DÏoserova komplexu. Zde se ImhotepÛv titul vrchního knûze pﬁedãitatele objevuje nûkolikrát na kamenn˘ch nádobách, které zﬁejmû Imhotep vûnoval
svému panovníkovi. Jediná slabina tûchto nápisÛ spoãívá v okolnosti, Ïe

Obr. 4 Podstavec DÏoserovy sochy v Sakkáﬁe s Imhotepov˘m jménem a tituly (foto autor)
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s tituly se nikdy nepojí Imhotepovo jméno, nemáme tak jistotu, Ïe na‰e závûry jsou správné.
Jeho vlastní Ïivotní dráhu mÛÏeme rekonstruovat pouze na základû ãásteãn˘ch indicií. Je pravdûpodobné, Ïe svou profesionální dráhu zapoãal jiÏ
na konci 2. dynastie za vlády panovníka Chasechemueje, kter˘ jako první zaãal v men‰í míﬁe zadávat sv˘m inÏen˘rÛm budování kamenn˘ch staveb. Jednou z nich byla svatynû v Hierakonpoli, postavená ãásteãnû z ãervené Ïuly,
a v˘jimkou nebyla ani jeho kamenná hrobka v Abydu. Kolem r. 2635 pﬁ. Kr.
Chasechemuej umírá – na trÛn poté nastupuje první panovník 3. dynastie
Nebka. Vrcholu Imhotepovo umûní ov‰em dosahuje za vlády panovníka
DÏosera a jeho nástupce Sechemcheta.
DoloÏené tituly naznaãují, Ïe zastával nejvy‰‰í úﬁady v zemi.Titul „princ“
v této dobû patﬁil pouze ãlenÛm královské rodiny, a ti také nejvy‰‰í úﬁady
v zemi, profánní i knûÏské, zastávali. Imhotep nebyl v tomto smûru v˘jimkou. Z dal‰ích titulÛ se dozvídáme, Ïe byl zodpovûdn˘ za podstatnou ãást
ekonomického chodu státu v tom smyslu, Ïe kontroloval státní (= panovníkovy) sklady v tehdej‰ím hlavním mûstû, snad mûl na starosti i provoz
královského paláce. Kromû toho byl vrchním velitelem královsk˘ch expedic a staveb.Titul pod Imhotepov˘m jménem na podstavci ze Sakkáry se
pravdûpodobnû nevztahoval k jeho osobû; je moÏné, Ïe zde pÛvodnû byla
zmínûna je‰tû jedna osoba podobnû vysokého postavení, která mûla za
úkol dohlíÏet na práci sochaﬁÛ a ﬁemeslníkÛ zhotovujících vedle soch dal‰í velmi cenûnou komoditu: kamenné nádoby.Ty totiÏ tvoﬁily luxusní souãást pohﬁební v˘bavy nejvy‰‰ích úﬁedníkÛ zemû, kterou jim rozdûloval panovník, aby tak zajistil neru‰en˘ posmrtn˘ Ïivot sv˘ch vûrn˘ch sluÏebníkÛ.
K hlavním dÛkazÛm skuteãné Imhotepovy geniality patﬁí zejména komplex stupÀovité pyramidy panovníka DÏosera v Sakkáﬁe. Jde o vÛbec první egyptsk˘ královsk˘ komplex, kter˘ byl zcela postaven z kamenn˘ch
blokÛ. DÏoserÛv komplex mûl symbolizovat vûãn˘ palác, kde se panovník, sám bÛh, setkával po své fyzické smrti s ostatními boÏstvy egyptského panteonu (obr. 5). BoÏskou povahu panovníka ostatnû naznaãovalo
i jedno z jeho jmen „Necerejchet“, „BoÏského tûla“. Komplex se naz˘val
„OsvûÏení bohÛ“ a oslavovány zde byly ãetné náboÏenské svátky; zde se
shromaÏìovali nejvy‰‰í úﬁedníci a knûÏí zemû, aby se v‰emi poctami uctili zesnulého panovníka. Pyramidov˘ komplex je zároveÀ velkou záhadou.
Je totiÏ souborem mnoha samostatn˘ch, navzájem oddûlen˘ch a funkãnû
odli‰n˘ch architektonick˘ch celkÛ – ty jsou postaveny jako v˘raz konsolidace politick˘ch a hospodáﬁsk˘ch pomûrÛ v Egyptû: najdeme tu symbolická místa pro oslavy náboÏensk˘ch svátkÛ, stavby, které mûly pﬁipomínat sjednocení Horního a Dolního Egypta, chrám pro posmrtn˘ kult
panovníka, oltáﬁ na kterém bylo obûtováno bohu slunce a mnohé jiné.
Komplex je tak rozsáhl˘, Ïe dodnes není zcela známa funkce v‰ech staveb
a rozsáhlá ãást je stále neprozkoumána.
14
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Obr. 5 DÏoserÛv komplex v Sakkáﬁe, pohled od jihov˘chodu (foto Kamil Vodûra)

Zevnû byl cel˘ soubor staveb chránûn severojiÏnû orientovan˘m pﬁíkopem ‰irok˘m 40 m a mûﬁícím 750 3 600 m. Uvnitﬁ takto vymezené plochy
se nachází samotn˘ komplex o pÛdorysu 545 3 278 m, kter˘ vymezovala
10,5 m vysoká kamenná zeì. Genialita Imhotepa spoãívala zejména v tom,
Ïe se rozhodl zcela obmûnit do té doby obvyklé stavební materiály: namísto nepálen˘ch cihel, rákosu a dﬁeva pouÏil pouze kámen. ProtoÏe v‰ak architektovi i jeho stavební huti scházely nezbytné zku‰enosti s tímto nov˘m
zpÛsobem stavby, pﬁidrÏeli se alespoÀ obvykl˘ch rozmûrÛ cihel – kamenné kvádﬁíky, které pouÏívali, se rozmûry velmi blíÏí v tehdej‰í dobû obvykl˘m cihlám. Vznikla tak vûrná kopie pozemského paláce panovníka (budovaného právû ze zmínûn˘ch „lehk˘ch“ materiálÛ),a to v kameni,tedy pro
vûãnost. Zde se panovník po své fyzické smrti stal nesmrteln˘m bohem
a bûhem náboÏensk˘ch svátkÛ se setkával s ostatními ãleny staroegyptského panteonu bohÛ.
V˘chodní prÛãelí komplexu bylo zdobeno celkem 15 symbolick˘mi branami, z nichÏ pouze jedna, situovaná u jihov˘chodního rohu komplexu,
pﬁedstavovala skuteãn˘ vchod. Za ní se nacházela chodba ãlenûná celkem
dvaceti páry vázan˘ch kamenn˘ch sloupÛ napodobujících svazky rákosu.
Interpretace celého prostoru je velmi sloÏitá, nejpravdûpodobnûj‰í je moÏnost, Ïe ‰lo o kopii panovníkova soudního dvora, kde panovník naslouchal
sporÛm a vyná‰el své rozsudky.
Západnû od vstupní ãásti navazoval velk˘ (180 3 100 m) otevﬁen˘ JiÏní
dvÛr. PﬁibliÏnû uprostﬁed byly umístûny dvû vápencové „mety“ ve tvaru na15
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‰eho písmene „B“. Funkce dvora není dodnes zcela zﬁejmá,je ale moÏné,Ïe
mohl b˘t pouÏíván pﬁi oslavách svátku sed poﬁádaného u pﬁíleÏitosti v˘roãí panovníkova nástupu na trÛn.Vápencová písmena „B“ by potom vymezovala trasu panovníkova rituálního bûhu. Bûhem nûj panovník symbolicky dokazoval schopnost dále vládnout svému lidu a bránit zemi. Tento
rituál má nepochybnû koﬁeny v pravûk˘ch dûjinách Egypta.
JiÏnû od dvora se nalézá neménû záhadn˘ soubor staveb, JiÏní hrobka.
Nadzemní ãást má formu velkého kamenného masivu,kter˘ chrání vlys kober. Do podzemí vedla od západu se svaÏující chodba, která je v jednom
místû prolomena ‰achtou vedoucí do pﬁesné kopie vlastní DÏoserovy pohﬁební komory, která se nachází pod pyramidou uprostﬁed komplexu. Dal‰í ãást podzemí sestávala z nûkolika místností.Vysvûtlení funkce této stavby se znaãnû rÛzní. Je moÏné, Ïe se jednalo o symbolické pohﬁební
prostory panovníka, o místo pohﬁbu panovníkova ducha „ka“ ãi jeho placenty, nebo o kopii severní, bútické hrobky.
U jihov˘chodního rohu pyramidy byl umístûn chrám „T“, pravdûpodobnû model panovníkova paláce, resp. jeho soukromé ãásti. Na nûj navazoval
soubor staveb váÏících se ke svátku sed.Ten sestával ze dvou severojiÏních
ﬁad 12, resp. 13 kaplí oddûlen˘ch otevﬁen˘m dvorem, na jehoÏ jiÏním konci nalezneme vyv˘‰enou podestu pro královsk˘ trÛn, na nûmÏ byl panovník korunován. Jednotlivé kaple pﬁíslu‰ely bohÛm egyptského panteonu,
ke kter˘m se panovník po své smrti pﬁidával.
Dále na sever stojí tzv. DÛm jihu a DÛm severu, které symbolizují Horní,
resp. Dolní Egypt,dvû zemûpisnû i kulturnû odli‰né souãásti sjednoceného
Egypta. Vlastní pyramida, jak ji známe v jejím znaãnû po‰kozeném stavu
dnes, vznikala teprve postupnû a byla v˘sledkem komplikovan˘ch modifikací pÛvodnû zcela odli‰ného stavebního zámûru. I dnes mÛÏeme tyto
fáze dobﬁe sledovat na vnûj‰ích stûnách pyramidy. PÛvodnû byla postavena pouze jednostupÀovitá stavba o ãtvercovém pÛdorysu (oznaãovaná jako fáze M1).Ta byla postupnû roz‰iﬁována – nejprve na v‰echny ãtyﬁi strany (M2), následnû pouze k v˘chodu (M3). V posledních dvou etapách
vznikla nejprve ãtyﬁstupÀovitá (P1), následnû ‰estistupÀovitá (P2) pyramida s obdélníkov˘m pÛdorysem.Vstup do pohﬁební komory zaãínal na
severu. Sestupná chodba vedla do stﬁedu pyramidy, kde se zmûnila v pﬁibliÏnû 28 m hlubokou ‰achtu vedoucí do Ïulové pohﬁební komory panovníka.Ta byla v minulosti sice zcela vyloupena, ale hrabû von Minutoli
v r. 1821 a následnû francouzsk˘ architekt J. Ph. Lauer v r. 1926 nalezli
drobné antropologické pozÛstatky, o kter˘ch se dodnes vede spor, zda
patﬁí panovníkovû mumii, ãi nikoliv. Severnû od pyramidy se nalézal dnes
zcela zniãen˘ zádu‰ní chrám, ten byl urãen˘ k vlastnímu kultu panovníka
po jeho fyzické smrti.
To, co se nalézá v rozsáhlé oblasti severnû od pyramidy, mezi chrámem
na jihu a ohradní zdí komplexu na severu,pﬁedstavuje témûﬁ jednolitou ne16
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prozkoumanou plochu. Podle nûkter˘ch indicií by mohla b˘t Imhotepova
hrobka skryta zde, moÏná poblíÏ severov˘chodního rohu komplexu. Nebylo by to tak neobvyklé, protoÏe i dal‰í ãlenové DÏoserovy rodiny byli pohﬁbeni v jeho komplexu, v ‰achtách na v˘chod od stavební fáze M1 StupÀovité pyramidy.
Pﬁesto se Imhotepova hrobka dodnes nenalezla.Anebo nalezla a archeologové pracující v Egyptské pou‰ti netu‰í, Ïe ji mají ãi mûli pﬁed oãima.
20. stol. obecnû bylo ve znamení „honu“ na tuto bájnou hrobku. Z toho, co
víme, vypl˘vá jedno: vysok˘ hodnostáﬁ Imhotepovy úrovnû, muÏ s v˘znamn˘mi funkcemi u královského dvora v tehdej‰ím hlavním mûstû zvaném Bílé
zdi, staroegyptsky Inebu chedÏ, mohl b˘t pohﬁben pouze tam, kde ostatní
hodnostáﬁi jeho postavení, tedy na sakkárském metropolitním pohﬁebi‰ti.
W. B. Emery, anglick˘ archeolog, kter˘ se na poãátku 70. let 20. stol. v˘znamnou mûrou zaslouÏil o poznání doby první poloviny 3. tis. pﬁ. Kr., právû na tomto pohﬁebi‰ti vykopal hrobku s oznaãením S 3518 (obr. 6).Tato
hrobka, mûﬁící v pÛdorysu více neÏ 50 3 20 m, obsahovala velmi propracovan˘ systém kultovních prostorÛ ve tvaru tzv. kﬁíÏov˘ch kaplí, skladÛ
a chodeb. Je na ní pozoruhodné zejména to, Ïe se zde na‰ly otisky kamenn˘ch peãetních váleãkÛ se jménem panovníka DÏosera a velké mnoÏství
anatomick˘ch obûtin a keramick˘ch nádob. Na základû tûchto indicií se
Emery domníval, Ïe skuteãnû objevil Imhotepovu bájnou hrobku. Z dne‰ního pohledu se tato moÏnost ale jeví jako nepravdûpodobná.
Podle jin˘ch se stále neobjevená Imhotepova hrobka nalézá nûkde na
sakkárském ãi abúsírském pohﬁebi‰ti. JiÏ generace archeologÛ se snaÏí tuto hrobku objevit. Zajímav˘m pﬁíkladem na této cestû s nejist˘m v˘sledkem je pﬁíklad polské expedice, která zaãala v Sakkáﬁe pracovat v oblasti
západnû od DÏoserova komplexu, a to v r. 1987.V r. 1996 cel˘ svût obûhlo

Obr. 6 Mastaba ze 3. dynastie S 3518 (27. stol. pﬁ. Kr.), která byla dﬁíve povaÏována za Imhotepovu hrobku (podle W. B. Emeryho)
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tiskové prohlá‰ení, Ïe pol‰tí archeologové pod vedením K. MyÊliwce jsou
na prahu objevu Imhotepovy hrobky. Vedl je k tomu omezen˘ poãet archeologick˘ch nálezÛ zahrnující i nûkolik modr˘ch fajánsov˘ch destiãek,
které nepochybnû pocházejí z podzemí DÏoserova komplexu (podobn˘
nález uãinila i ãeská expedice na jaﬁe r. 2002 v jednom z chud˘ch hrobÛ ze
sklonku Staré ﬁí‰e, a to na bﬁehu starovûkého abúsírského rybníka, tedy více neÏ 1 km severnû od DÏoserova komplexu).Toto prohlá‰ení vzbudilo
velk˘ ohlas a ostrou reakci ze strany egyptsk˘ch úﬁadÛ. Není divu, pro takovéto prohlá‰ení neexistoval jedin˘ dÛvod. Dnes je jasné, Ïe polská expedice pracuje na pohﬁebi‰ti ze 6. dynastie, tedy z doby o nûkolik století
mlad‰í a Ïe zmínûné nálezy byly druhotné a nálezové situace a okolnosti
interpretovány subjektivnû.
MÛÏeme se ale vydat odli‰nou cestou: zkusíme se podívat na jiné soudobé hrobky a uãinit si tak pﬁibliÏnou pﬁedstavu o tom, jak teoreticky mohla
Imhotepova hrobka vypadat. PomÛÏeme si nedávn˘mi objevy ãesk˘ch
egyptologÛ pocházejících z r. 1999.
Hrobka knûze Hetepiho pﬁedstavuje dosud nejstar‰í zkoumanou stavbu
na ãeské archeologické koncesi. Pochází z doby konce 3. dynastie (kol.
2600 pﬁ. Kr.) a nachází se pouze nûkolik set metrÛ na sever od starobylého
komplexu stupÀovité pyramidy panovníka DÏosera. Nelze ani vylouãit, Ïe
abúsírsk˘ Hetepi se s tímto panovníkem mohl setkat tváﬁí v tváﬁ. Jeho hrobka patﬁí k málo poãetné skupinû památek pocházejících z DÏoserovy doby.
Hetepiho hrobka byla postavena na plo‰e pﬁibliÏnû 1000 m2 a jiÏ sv˘mi
rozmûry se ﬁadí mezi nejvût‰í soudobé nekrálovské pohﬁební stavby. Nadzemní ãást hrobky typu mastaby (lavicovitá stavba obdélníkovitého pÛdorysu s uklonûn˘mi stranami) byla zachována aÏ do v˘‰ky 2,5 metru, tedy
témûﬁ do své pÛvodní v˘‰ky, která pravdûpodobnû ãinila 3 m. V jihov˘chodní ãásti hrobky byla ukryta malá zdobená kultovní kaple, která byla
urãena pro zádu‰ní kult zesnulého majitele hrobky.
Roz‰iﬁuje tak nepoãetnou ﬁadu soudob˘ch zdoben˘ch hrobek v oblasti
abúsírsko-sakkárského pohﬁebi‰tû. Severní ãást prÛãelí kaple zachycuje sedícího Hetepiho u obûtního stolu s nakrájen˘mi chleby (obr. 7). Kolem stolu jsou znázornûny dal‰í obûtiny, které mûly b˘t zemﬁelému v kapli pravidelnû obûtovány. Horní ãást scény obsahuje nápis ãlenûn˘ do dvou pásÛ
a obsahující Hetepiho tituly a jméno. Mezi Hetepiho hlavní tituly patﬁily
„královsk˘ herold se siln˘m hlasem, jeden z velk˘ch deseti z Horního (jiÏního) Egypta a dÛvûrník jatek“. Dále Hetepi vykonával i nûkolik knûÏsk˘ch
funkcí a byl irej ichet nisut, tedy„správce královsk˘ch vûcí“, tzn. Ïe Hetepi
byl pﬁíslu‰níkem nejvy‰‰í úﬁednické vrstvy, kterou by bylo moÏno pﬁirovnat snad k druÏinû stﬁedovûkého panovníka.Tito hodnostáﬁi pÛsobili nejen
jako osobní sluÏebníci panovníka, kteﬁí mûli dozor nad jeho hygienou, stravováním a oblékáním, ale tvoﬁili rovnûÏ páteﬁ rodícího se staroegyptského
státu a jeho postupnû se zdokonalujícího byrokratického systému.
18
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Obr. 7 Detail v˘zdoby
Hetepiho hrobky. Severní
ãást prÛãelí se sedící postavou majitele hrobky za
obûtním stolem (foto autor)

JiÏnû od vchodu do kaple byla Hetepiho postava zachycena pouze ãernou
barvou. Zﬁejmû jiÏ nezb˘val ãas tuto ãást v˘zdoby dokonãit, a tak se zachovala pouze první verze staroegyptského ﬁemeslníka. Hetepi je zobrazen stojící,
jak se opírá o úﬁednickou hÛl, odznak své moci a autority. Pﬁed ním jsou dva
z jeho synÛ. Samotná kaple byla nezdobená a její tﬁi stûny byly obloÏeny mal˘mi bloky vápence, zatímco ãtvrtá, západní stûna musela b˘t jiÏ ve starovûku
zniãena zlodûji.Ve vápencové podlaze se v‰ak zachovaly kamenné ãepy po
dvoukﬁídl˘ch dveﬁích, které západní ãást kaple uzavíraly. Za nimi se pÛvodnû
musela nacházet nika,na které byla pravdûpodobnû znázornûna kráãející postava Hetepiho. Unikátnost kaple spoãívá pﬁedev‰ím v tom, Ïe názornû dokládá poãátek v˘voje pﬁedstav star˘ch EgypÈanÛ t˘kajících se existence na
onom svûtû. Nika mûla, spoleãnû s dvoukﬁídl˘mi dveﬁmi, pﬁedstavovat magickou bránu, spojnici mezi svûtem Ïiv˘ch a mrtv˘ch. Za touto hranicí se nacházel onen svût, ze kterého se vracela Hetepiho du‰e nikou skrytou za dveﬁmi
v západní stûnû.V kapli probíhaly zádu‰ní obﬁady, které mûly za cíl komunikaci se zemﬁel˘m a zaopatﬁení jeho ducha symbolick˘mi obûtinami.
Do pohﬁební komory vedla hluboká ‰achta umístûná uprostﬁed jiÏní poloviny nadzemní ãásti hrobky.K ní vedlo od severu unikátní,nûkolikrát lomené
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M I R O S L AV B Á R TA

kamenné schodi‰tû. Ze dna ‰achty vybíhala k jihu nûkolik metrÛ hluboká
vodorovná pasáÏ ústící do pohﬁební komory – ta byla vykradena. Z pohﬁbu
se dochovalo pouze nûkolik fragmentÛ dﬁevûné rakve a nepoãetné zlomky
v˘bavy. Na základû blízk˘ch paralel se mÛÏeme domnívat, Ïe zde pÛvodnû
byly umístûny nápoje a pokrmy, kamenné a keramické nádoby, skﬁíÀky, ‰atstvo, toaletní potﬁeby a dal‰í pﬁedmûty, které Hetepi mohl potﬁebovat na
onom svûtû.
Obdobná hrobka (nazvaná pracovnû Eli‰ka) byla objevena na sklonku
r. 2002, pouze nûkolik desítek metrÛ na v˘chod od Hetepiho hrobky, rovnûÏ
ãesk˘mi archeology (obr. 8). Stavba sama o sobû je velmi poniãená a z nepálen˘ch cihlov˘ch zdí se dochovaly pouze nejniÏ‰í vrstvy. Pﬁesto tato hrobka
vyniká v jednom ohledu: jako jediná v této oblasti lokality byla rozsáhle vyuÏívána pro tzv. sekundární pohﬁby (pohﬁby, které sestávaly z mûlké jámy zahloubené do zdiva mnohem star‰í stavby – tyto hroby obvykle patﬁí sociálnû
slab˘m jedincÛm). Jejich poãet dosahoval nûkolika desítek.Tento nález samozﬁejmû vyvolává otázku, proã k tak v˘razné koncentrací hrobek na tomto
místû do‰lo? Hrála zde roli jen geografická poloha hrobky na západním okraji malého údolí, poblíÏ vesnice, nebo existovaly i jiné dÛvody – napﬁ. pﬁání
b˘t na tomto místû pohﬁben z ménû praktick˘ch dÛvodÛ? Snaha po jednoznaãné odpovûdi by hraniãila se spekulací,ale ani jiÏní Abúsír tak nemÛÏeme
vylouãit jako pﬁípadné místo Imhotepova posledního odpoãinku.
Co dodat na závûr? Imhotepova otázka bude zﬁejmû i nadále vzru‰ovat
vût‰inu archeologÛ pracujících v Egyptû a je témûﬁ jisté, Ïe dﬁíve nebo po-

Obr. 8 Abúsírská hrobka MM (Eli‰ka) objevená ãeskou expedicí na sklonku roku 2002 (foto
Kamil Vodûra)
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zdûji k objevu této bájné hrobky dojde. Je‰tû jistûj‰í je v‰ak skuteãnost, Ïe
pﬁedtím budeme prostﬁednictvím archeologick˘ch v˘zkumÛ mít moÏnost
nahlédnout do Ïivota jin˘ch star˘ch EgypÈanÛ, do nepochybnû ne tak slavn˘ch, ale pﬁesto vzru‰ujících osudÛ, které se naplnily pﬁed mnoha tisíci let.
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