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královna Hetepheres (I.) a poãátek 4. dynastie
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Nález
Historie starovûkého Egypta je sledem událostí, jejichÏ smysl nám ãasto
uniká. Po bezmála dvou stoletích existence egyptologie jako vûdeckého
oboru se mÛÏeme pochlubit mnoha vyﬁe‰en˘mi problémy, poãínaje rozlu‰tûním hieroglyfického písma a rekonstrukcí mluvnického systému staroegyptského jazyka. Dnes jiÏ do znaãné míry chápeme staroegyptskou
kulturu, náboÏenství, zpÛsob fungování státu a strukturu jeho správního
aparátu, kaÏdodenní problémy star˘ch EgypÈanÛ i podstatu boÏství panovníka a sloÏitost tehdej‰ího panteonu bohÛ. Pﬁes ve‰keré úsilí v‰ak zÛstává
znaãná ãást otázek a problémÛ nevyﬁe‰ena. Není náhodou, Ïe nûkteré
z nejv˘znamnûj‰ích se váÏou k poãátku 4. dynastie (2630–2510 pﬁ. Kr.), k dobû vlády jejího zakladatele, panovníka Snofrua (vládl pﬁibliÏnû 24–35 let),
nejvût‰ího stavitele staroegyptsk˘ch pyramid, a jeho syna, panovníka Chufua (vládl 25 let), stavitele nejvût‰í egyptské pyramidy v dne‰ní Gíze.
ManÏelkou prvního a matkou druhého z tûchto obdivuhodn˘ch muÏÛ
byla královna Hetepheres (I.). Mezi útrÏkovit˘mi doklady z její doby vyniká pﬁekvapiv˘ a neoãekávan˘ nález podzemní komory, která obsahovala
tisíce pﬁedmûtÛ patﬁících této Ïenû. Od nálezu uplyne záhy 100 let, pﬁesto
jsou jak existence královny, tak v˘znam zmínûného objevu neustále pﬁedmûtem diskusí. K nálezu do‰lo na pyramidové plo‰inû v Gíze, jeÏ vévodí
jednomu z velk˘ch pﬁedmûstí bezmála tﬁicetimilionové megapolis Káhiry.
Pﬁedmûty z komory ukryté témûﬁ 30 m pod povrchem místní skalní plo‰iny je moÏné si prohlédnout na dvou rÛzn˘ch místech svûta. Pro ãeského
zájemce je nejsnaz‰í zajet pﬁímo do egyptského hlavního mûsta, kde jsou
pÛvodní Hetepheresiny pﬁedmûty vystaveny v Egyptském muzeu a vedle
Tutanchamonovy hrobky pﬁedstavují jeden z hlavním magnetÛ zdej‰ích
sbírek. Druh˘m místem je bostonské Museum of Fine Arts v Nové Anglii,
kde jsou ve stálé expozici staroegyptského umûní vystaveny repliky nejdÛleÏitûj‰ích souãástí této v˘bavy.
Slavn˘ královsk˘ manÏel…
NeÏ se vydáme po stopách královny Hetepheres a její hrobky, zastavme se
u muÏÛ, jimÏ byla Hetepheres spoleãnicí jako královna, manÏelka i matka.
Jak jiÏ bylo ﬁeãeno, Hetepheres byla provdána za panovníka Snofrua, zakladatele slavné 4. dynastie a prvního z egyptsk˘ch panovníkÛ, kter˘ zaãal
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stavût pravé pyramidy, jeÏ se staly tradiãními hrobkami králÛ Staré a Stﬁední ﬁí‰e. Snofru byl synem královny Meresanch (I.) a panovníka Huneje.
Stejnû tak byla Hunejovou dcerou i Hetepheres; jejich matkami v‰ak byly
zﬁejmû rÛzné Ïeny.1 Mezi Snofruovy syny patﬁil Rahotep, kter˘ byl spoleãnû s Hunejov˘m synem Nefermaatem (za vlády Snofrua vykonával úﬁad vezíra) pohﬁben v Médúmu, a také Kanefer pohﬁben˘ v Dah‰úru poblíÏ pyramidy Amenemheta II. Chufu, pozdûj‰í SnofruÛv nástupce na trÛnu, patﬁil
k jeho mlad‰ím synÛm. Doba Snofruovy vlády se odhaduje aÏ na 35 let,
i kdyÏ podle posledních v˘zkumÛ by mohla b˘t hypoteticky o pûtinu aÏ
tﬁetinu krat‰í.
V Snofruovû dobû byl Egypt jiÏ plnû konsolidovanou velmocí s pevn˘m
a v˘konn˘m systémem státní administrativy a s v˘raznou zahraniãní politikou. Anály, tzv. Palermská deska, pocházejí doby o nûco pozdûj‰í a uvádûjí
i konkrétní události, které se v dobû jeho vlády staly. Tak napﬁíklad ve tﬁináctém roce byly postaveny cedrové lodû (cedrové dﬁevo EgypÈané dováÏeli z pﬁístavního mûsta Byblos na území dne‰ního Libanonu), z nichÏ jedna byla dlouhá 100 loktÛ a dal‰ích ‰edesát mûﬁilo 16 loktÛ (1 loket
odpovídá pﬁibliÏnû 52 cm). Dále byla podniknuta vítûzná váleãná v˘prava
do Núbie, z níÏ bylo do Egypta pﬁivedeno na 7 000 zajat˘ch muÏÛ a Ïen
a 200 000 ovcí a koz.V tomtéÏ roce byl postaven i jeden ze Snofruov˘ch
palácÛ. Jako zajímavost mÛÏeme uvést, Ïe v tomto roce byla extrémnû nízká nilská záplava, která dosáhla v˘‰e pouh˘ch 2 loktÛ a 2 prstÛ. Rok nato
pﬁi‰la jiÏ záplava, která garantovala dostateãnou úrodu (v˘‰e 5 loktÛ, 1 dlaÀ
a 1 prst). Z tohoto roku pochází i zmínka o intenzivní vnitﬁní kolonizaci zemû, pﬁi níÏ panovník zaloÏil celkem 35 zemûdûlsk˘ch usedlostí a 122 statkÛ pro chov dobytka.
PÛvodnû si Snofru postavil pyramidu v lokalitû Médúm vzdálené pﬁibliÏnû 90 km jiÏnû od Káhiry, v oblasti starodávné cesty spojující nilské údolí
s Fajjúmskou oázou. Dﬁíve b˘vala médúmská pyramida pﬁipisována jeho
otci Hunejovi. Jméno pyramidového komplexu, DÏed Snofru, a fakt, Ïe
nápisy z pozdûj‰ích období uvádûjí vÏdy Snofrua jako majitele, ale tuto
moÏnost vyluãuje. Tímto stavebním projektem zahájil Snofru novou etapu
v dûjinách egyptské architektury. Koncepce komplexu byla zcela nová,
souãasnû v‰ak odráÏela pﬁedcházející v˘voj. Jeho pohﬁební komplex sestával z nûkolika kanonick˘ch, navzájem provázan˘ch ãástí: údolního
chrámu, vzestupné cesty (ta mûla v tomto pﬁípadû podobu spí‰e nezastropené vzestupné rampy), zádu‰ního chrámku (zjednodu‰eného na kultovní
prostor se dvûma vápencov˘mi stélami) a vlastní pyramidy, hrobky panovníka,jejíÏ pohﬁební komora byla pﬁístupná sestupnou chodbou vedoucí od
severu.
1 Egypt‰tí panovníci si vydrÏovali poãetné harémy, a tak nezﬁídka tvoﬁili pevnou souãást
jejich dvora desítky potomkÛ.
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Foto 1 Snofruova pyramida v Médúmu s rozeznatelnou vzestupnou cestou a údolním
chrámem (M. Bárta).

PÛvodnû byla pyramida plánována jako sedmistupÀová. Po první etapû,
tzv. E1, kdy byl dokonãen 4. nebo 5. stupeÀ, byla stavba roz‰íﬁena na pyramidu o osmi stupních.Tento projekt byl dokonãen pﬁed 14. rokem panovníkovy vlády. Pyramida ale nebyla pro královsk˘ pohﬁeb nikdy pouÏita, coÏ
ostatnû dokládá i její místní název Haram el-kaddab, Nepravá pyramida.
Zprávy arabského historika Al-Makrízího z 15. stol. uvádûjí, Ïe byla pûtistupÀová, v 18. stol. byly viditelné jiÏ jen tﬁi stupnû. Dnes je pyramida vysoká kolem 65 metrÛ. Severnû od ní se rozkládá velké pohﬁebi‰tû, které
sv˘m tvarem a koncepcí napodobuje nekrálovské pohﬁebi‰tû z Archaické
doby v severní Sakkáﬁe. Jsou zde pohﬁbeni jak potomci panovníka Huneje, tak i nûkteﬁí ãlenové Snofruovy rodiny. Dal‰í, tzv. Západní pohﬁebi‰tû
pﬁipomíná ﬁadové pohﬁebi‰tû vysoce postaven˘ch dvoﬁanÛ, jeÏ vzniklo
v dobû panovníka Chufua v Gíze. PoblíÏ jihozápadního rohu pyramidy byla
umístûna tzv. satelitní pyramida, nejstar‰í svého druhu, jejíÏ podzemí bylo
rovnûÏ pﬁístupné klesající chodbou se vstupem umístûn˘m uprostﬁed severní stûny pyramidy.
PﬁestoÏe Snofruova pyramida a okolní pohﬁebi‰tû jsou s pﬁestávkami
zkoumány jiÏ od 19. stol., o nová pﬁekvapení není nouze.V roce 2000 bylo
na svûtovém egyptologickém kongresu v Káhiﬁe oznámeno, Ïe severnû od
pﬁedpokládané pohﬁební komory panovníka a nad vodorovnou chodbou
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k ní vedoucí existují dal‰í prostory vzniklé pravdûpodobnû v dÛsledku
zmûn stavebního plánu.
Bûhem 28., popﬁípadû 29. roku vlády se Snofru vrací do Médúmu a rozhoduje se pyramidu pﬁemûnit na pravou – tedy pyramidu ve tvaru jehlanu
se sklonem boãních stûn 51 stupÀÛ.V této závûreãné fázi získala pyramida
základnu o stranû 144 m a dosáhla celkové v˘‰ky 92 m. DÛvody, které Snofrua k tomuto kroku vedly, nejsou pﬁíli‰ jasné. Snad chtûl, aby se stavba stala symbolem královské moci a místem jeho kultu, byÈ symbolick˘m – coÏ
by mohl naznaãovat mal˘ chrámek s dvûma vápencov˘mi stélami (které
ov‰em zÛstaly nezdobené) pﬁi v˘chodním úpatí pyramidy.
V souvislosti s královskou manÏelkou Hetepheres je tﬁeba zmínit dvû
stavby. První z nich byla nalezena archeologem Ernestem Mackayem na sever od Snofruovy pyramidy. ·lo o hrobku s v˘chodozápadnû orientovanou
nadzemní ãástí, do jejíhoÏ podzemí vedla severojiÏní chodba ústící do pohﬁební komory. U západní stûny komory stál dﬁevûn˘ sarkofág obsahující
zbytky Ïenského pohﬁbu.Na základû pozdûj‰í tradice je hrobka pﬁipisována
Snofruovû matce, královnû Meresanch. Druhou z nich je mastaba (hrobka
s nadzemní ãástí ve tvaru lavice) u severov˘chodního rohu panovníkovy
pyramidy, která b˘vá v egyptologické literatuﬁe oznaãována jako M (= mastaba) 17. Tato monumentální stavba – po pyramidû a Nefermaatovû hrobce (M 16) nejvût‰í na pohﬁebi‰ti – je podivuhodná pﬁedev‰ím nezvyklou
pohﬁební komorou s pÛdorysem ve tvaru písmene „T“. U její západní stûny se nachází monumentální sarkofág z ãervené Ïuly, kter˘ musel patﬁit
v˘znamné osobû.Podle pÛvodních zpráv byly zbytky tûlesn˘ch pozÛstatkÛ
nalezen˘ch v sarkofágu pﬁipsány muÏi, vysoce postavenému princi. Tyto
dva k pyramidû nejbliÏ‰í objekty (pÛvodní kultovní pyramida jiÏnû od
pyramidy panovníka byla rozebrána je‰tû za jeho Ïivota) tak mÛÏeme pﬁi
hledání Hetepheresina hrobu spolehlivû vylouãit
Dávno pﬁed dokonãením médúmské pyramidy, v 15. roce vlády, se Snofru rozhodl pﬁesunout svou rezidenci do Dah‰úru, kde si postupnû postavil dal‰í dvû pyramidy, jiÏní – Lomenou a severní – âervenou, která se stala
i místem jeho posledního odpoãinku. O tom, co ho k tomu vedlo, se mÛÏeme jen dohadovat. Chtûl se tak panovník pﬁiblíÏit politickému dûní
v Memfidû, tehdej‰ím hlavním mûstû staroegyptského státu, kde sídlila pﬁeváÏná ãást administrativy a nobilita zemû? Nebo se rozhodl upravit stavební projekt a postavit si mnohem dokonalej‰í dílo? MoÏná ‰lo o více spolupÛsobících faktorÛ, ale stejnû dobﬁe je moÏné, Ïe v pozadí stály dal‰í
dÛvody, které nám zatím unikají.
Jako první zaãal Snofru se stavbou JiÏní pyramidy (oznaãované téÏ jako
Lomená). Její jméno znûlo „JiÏní pyramida – Snofru vychází v záﬁi“. Zásadní v˘zkumy s plnohodnotnou archeologickou dokumentací zde provedl aÏ
v 1. polovinû 50. let 20. století egyptsk˘ archeolog Ahmed Fachrí. V kaÏdém pﬁípadû to byla první pyramida plánovaná od samotného poãátku jako
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Foto 2 Pohﬁebi‰tû Snofruovy rodiny v Dah‰úru. I zde by se teoreticky mohla nalézat hrobka
královny.V pozadí Snofruova pyramida (M. Bárta).

pravá. Pyramida má stranu dlouhou 188 m, v˘‰ka dosahuje 105 m. Její stûny, na rozdíl od stupÀovit˘ch pyramid, které mûly sklon 72–78 stupÀÛ, byly od poãátku stavûny se sklonem 55 stupÀÛ. V dobû, kdy pyramida dosahovala v˘‰ky kolem 47 metrÛ a zaãaly problémy se stabilitou nekvalitního
jílovitého podloÏí, byl úhel stoupání stûn sníÏen na pﬁibliÏnû 43 stupÀÛ.
Zmûna sklonu stoupání znamenala sníÏení masy pyramidy pÛsobící na nekvalitní podloÏí; zároveÀ byla roz‰íﬁena základna stavby. Její vnitﬁní struktura sestává ze dvou rozdíln˘ch a zpoãátku nezávisl˘ch ãástí, které byly aÏ
sekundárnû spojeny klikat˘m koridorem.
Severní vchod je umístûn asi 12 m nad úrovní základny, v severojiÏní ose
pyramidy. Vede do pﬁedsínû a pohﬁební komory, z jejíhoÏ jihozápadního
rohu vede krátká chodba do tzv. komínu pod centrem pyramidy. Vchod
v západní stûnû pyramidy je umístûn mnohem v˘‰e, pﬁibliÏnû v 30 metrech. Sestupná chodba ústila nejprve do vodorovné chodby se dvûmi blokádami, na nûÏ navazovala dal‰í místnost.
JiÏnû od pyramidy byla postavena kultovní pyramida, kdysi povaÏovaná
za pÛvodní hrobku Snofruovy manÏelky Hetepheres. Pﬁed v˘chodní stûnou Lomené pyramidy se nacházel mal˘ chrámek se dvûma, dnes jen zãásti zachovan˘mi, stélami. Cel˘ komplex byl obehnán velkou vápencovou
zdí, do níÏ v severov˘chodním rohu ústila nezakrytá vzestupná cesta.
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M I R O S L AV B Á R TA

Údolní chrám Snofruova komplexu (první kamenn˘ a zdoben˘ údolní
chrám, kter˘ zatím známe) byl orientován severojiÏnû a sestával ze tﬁí rÛzn˘ch ãástí.Vstup byl umístûn uprostﬁed jiÏní stûny. V nejjiÏnûj‰í ãásti byly
dvojice skladÛ umístûny po obou stranách chodby, její stûny zdobily personifikace zádu‰ních statkÛ, na v˘chodní stûnû Horního a na západní stûnû Dolního Egypta. Následoval otevﬁen˘ dvÛr a severní ãást, sestávající ze
dvou ﬁad po pûti pilíﬁích natﬁen˘ch naãerveno, za nimiÏ se nacházelo ‰est
nik s vázan˘mi sochami panovníka Snofrua.
Severní pyramidu, koneãné místo posledního odpoãinku panovníka,
zkoumalo mnoho badatelÛ vãetnû Karla R. Lepsia, Ludwiga Borchardta
a Ahmeda Fachrího. Ale první systematické a rozsáhlé v˘zkumy inicioval
aÏ v r. 1982 nûmeck˘ odborník na pyramidy a tehdej‰í ﬁeditel Nûmeckého
archeologického ústavu v Káhiﬁe Rainer Stadelmann.
Jádro zdiva pyramidy tvoﬁí místní ãerven˘ vápenec, kter˘ pochází z lomÛ leÏících nûkolik set metrÛ jihozápadním smûrem. Dochovaly se zde
i dvû stavební rampy. Pﬁi úpatí pyramidy byly nalezeny zlomky jednoho
z prvních znám˘ch pyramidionÛ (kamenn˘ch jehlanÛ usazen˘ch na ‰pici
dokonãené pyramidy, obvykle pokryt˘ch vrstvou elektra), v tomto pﬁípadû
zhotoveného z vápence. Pyramidion je zde ostatnû i vystaven a kaÏd˘ náv‰tûvník Dah‰úru si ho mÛÏe zblízka prohlédnout.
Na kamenn˘ch blocích pyramidy byly nalezeny velmi dÛleÏité nápisy (tzv.
grafitta vytvoﬁená stavebníky) vztahující se ke stavbû pyramidy. Z nich vyniká
napﬁ. nápis, kter˘ zmiÀuje pokládání západního rohového kamene v roce 15.
sãítání dobytka. Podle tûchto nápisÛ odhadujeme, Ïe pûtina celkového objemu pyramidy byla postavena bûhem prvních dvou let od zahájení projektu.
Stavba pyramidy byla zahájena – po ‰patn˘ch zku‰enostech s nestabilním podloÏím Lomené pyramidy – mnohem opatrnûji. Základna pyramidy
mûﬁí 220 m, její celková v˘‰ka ãiní 104 m a sklon stûn dosahuje pouh˘ch
45 stupÀÛ, aby byla v˘raznû sníÏena zátûÏ vyvíjená masou zdiva na podloÏí. Vstup do pyramidy je umístûn v severní stûnû, asi 4 m na v˘chod od
severojiÏní osy pyramidy, ve v˘‰ce 28 m nad zemí. V tomto bodû zaãíná
sestupná chodba ústící do dvou pﬁedsíní na úrovni základny pyramidy;
z druhé z nich se vstupuje do vlastní pohﬁební komory. Pﬁedsínû jsou
orientovány severojiÏním smûrem, zatímco pohﬁební komora je poprvé
v královské architektuﬁe orientována v˘chodozápadnû. Zádu‰ní chrám na
v˘chodním úpatí pyramidy zÛstal za panovníkova Ïivota znaãnû nedokonãen a po jeho smrti, v prÛbûhu pohﬁebních a mumifikaãních obﬁadÛ trvajících kanonick˘ch 70 dní, musel b˘t narychlo dostavûn z nepálen˘ch cihel, aby mohl b˘t v okamÏiku uloÏení panovníkova tûla do pyramidy plnû
funkãní. Snad i proto zÛstala nedokonãena vzestupná cesta. Údolní chrám
zatím nebyl zkoumán, i kdyÏ jeho polohu vûdci tu‰í jiÏ nûkolik let. Pro zajímavost: tento chrám by se mûl nacházet vlevo od moderní asfaltové cesty vedoucí od v˘chodu k pyramidû – dne‰ní turista ho mine krátce poté,
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co vstoupí na vyhrazené území lokality, pﬁedtím neÏ ho stoupající cesta
dovede na skalní plo‰inu Západní pou‰tû.
Krátk˘ nástin hlavních stavebních úspûchÛ naznaãuje, proã je Snofru
povaÏován za jednoho z nejv˘znaãnûj‰ích vládcÛ doby Staré ﬁí‰e. Vidûli
jsme, Ïe postavil celkem tﬁi gigantické pyramidy. K tomu pﬁistupuje ﬁada
men‰ích staveb ve tvaru pyramid, které jsou rozmístûny podél témûﬁ
1 000 km dlouhého nilského údolí, které tvoﬁilo páteﬁ starovûkého Egypta.
Mûly za úkol oznaãovat hlavní hospodáﬁská a politická centra zemû a vûãnû dokládat panovníkovu pﬁítomnost a svrchovanost. Jeho syna a nástupce
ãekal nelehk˘ úkol: vystoupit ze stínu svého otce.
…a je‰tû slavnûj‰í syn
Snofruov˘m nástupcem na egyptském trÛnu se stal Chufu a jeho postavení v ãele státu mu v Ïádném pﬁípadû nemusíme závidût. Jeho situace nebyla snadná od samého poãátku pﬁevzetí vlády. Musel soutûÏit se státnick˘m umûním svého otce, jeho ekonomick˘mi úspûchy, monumentálními
stavbami i rychle narÛstajícím bﬁemenem správy zemû. Pﬁedpokládalo se
totiÏ (a královské dogma to de facto vyÏadovalo), Ïe se svou hrobkou pokusí otci nejen vyrovnat, ale jej i pﬁekonat. Z náboÏensk˘ch i praktick˘ch
dÛvodÛ si Chufu jako místo svého posledního odpoãinku vybral náhorní
vápencovou plo‰inu v dne‰ní Gíze. Ta byla nejen v optickém dosahu tehdej‰ího chrámu boha slunce Rea v Héliopoli, ale pevné vápencové podloÏí
bylo zároveÀ zárukou toho, Ïe tûleso pyramidy nebude staticky naru‰eno,
jak tomu bylo v Dah‰úru.
Sv˘m rozhodnutím Chufu vytvoﬁil nové královské pohﬁebi‰tû, na kterém
se dnes nacházejí gigantické pyramidy tﬁí slavn˘ch panovníkÛ 4. dynastie
(kromû Chufua zde byli pohﬁbeni i Rachef a Menkaure). Chufuova pyramida
samotná se stala jedním ze sedmi divÛ svûta a nejpozdûji od konce 19. stol.
hlavním místem pyramidového bádání. Za v‰echny mÛÏeme zmínit senzaãní
nálezy a objevy z posledních let:odhalení nov˘ch prostor ve Velké pyramidû,
pohﬁebi‰tû knûÏí a dûlníkÛ pracujících na stavbû pyramid, pyramidové mûsto, kde Ïili stavebníci pyramidov˘ch komplexÛ v Gíze, nebo pohﬁebi‰tû
trpaslíkÛ na západ od Velké pyramidy. Zájem svûtov˘ch médií vyvolalo i nejnovûj‰í prohlá‰ení a následná publikace francouzského architekta Gillese
Dormiona ze záﬁí roku 2004. Dormion se na základû vyhodnocení geofyzikálních mûﬁení uvnitﬁ Velké pyramidy domnívá, Ïe v hmotû pyramidy rozpoznal archeology dosud neobjevenou dlouhou chodbu vedoucí do velké
místnosti, kterou povaÏuje za panovníkovu doposud neobjevenou pohﬁební
komoru.
Chufu vládl asi 23–25 let. Jeho hlavní manÏelkou byla Meritites a korunním princem Kawab, kter˘ v‰ak pﬁedãasnû zemﬁel. Chufuova pyramida
je nejvût‰í egyptskou pyramidou, která byla kdy postavena. Její ãtvercová
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základna mûla stranu dlouhou 230 m a stavba dosahovala pÛvodnû v˘‰ky
146,5 m. Architektem byl panovníkÛv synovec Hemiunu.2 Dnes má pyramida o sedm vrstev vápencov˘ch blokÛ ménû a její vnitﬁní ãlenûní je stále
pﬁedmûtem zanícené debaty odborníkÛ (a nejen jich) o jeho smyslu a postupné genezi. V této souvislosti mÛÏeme zmínit, Ïe vlastní pohﬁební komora, umístûná vysoko nad základnou pyramidy, obsahovala první znám˘
královsk˘ sarkofág, kter˘ byl v tomto pﬁípadû vyroben z ãervené Ïuly dovezené z 800 km vzdálen˘ch lomÛ v Asuánu na jihu zemû.
ChufuÛv pohﬁební okrsek obsahoval v‰echny tradiãní ãásti – zádu‰ní
chrám postaven˘ na v˘chod od pyramidy (dnes je z nûj dochováno pouze
bazaltové dláÏdûní), kultovní pyramidu u jihov˘chodního rohu hlavní pyramidy, vzestupnou cestu a údolní chrám, jehoÏ zbytky byly objeveny pﬁed
nûkolika lety pod souãasn˘m vesnick˘m osídlením. Na v˘chod, západ a jih
od pyramidy postupnû vyrostla velká pohﬁebi‰tû. V˘chodní bylo urãeno
pro ãleny Chufuovy rodiny,kdeÏto západní a jiÏní náleÏelo dvoﬁanÛm a vûrn˘m sluÏebníkÛm.
Kolem pyramidy bylo vybudováno celkem pût jam pro lodû. Dvû, jeÏ se
nacházejí jiÏnû od pyramidy, lodû dokonce obsahovaly. První z nich byla
objevena v r.1954 a sestávala z celkem 1 224 ãástí z cedrového dﬁeva.Dnes
je toto 43 m dlouhé a 6 m ‰iroké plavidlo vystaveno v tzv. Muzeu Chufuovy bárky. Druhá loì zatím zÛstává nevyzvednuta. Jejich základní funkcí bylo zaji‰Èovat, spoleãnû s dal‰ími prostﬁedky, panovníkovu neru‰enou posmrtnou existenci ve spoleãnosti bohÛ.
Na v˘chod od pyramidy a jiÏnû od vzestupné cesty se nacházejí tﬁi men‰í pyramidy patﬁící urozen˘m Ïenám Chufuova dvora – s nejvût‰í pravdûpodobností pocházejícím z královské rodiny. Chufu byl prvním panovníkem, kter˘ se rozhodl pro pohﬁby vysoce postaven˘ch Ïen – královen
a princezen – pouÏít vedlej‰í pyramidky.V‰echny tﬁi hrobky jsou postaveny v jedné ﬁadû a vystupují jako samostatné stavby vybavené vlastními kultovními chrámky (ov‰em bez vzestupn˘ch cest a údolních chrámÛ).Od doby Reisnerov˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ se pro nû vÏila oznaãení G Ia,
G Ib a G Ic (od severu k jihu). U Ïádné z nich se zatím nepodaﬁilo spolehlivû urãit majitelku.V pﬁípadû G Ia by mohlo jít o Meritites, Chufuovu manÏelku a matku korunního prince Kawaba, kter˘ byl pohﬁben v hrobce typu
mastaby bezprostﬁednû na v˘chod od ní (mastaba G 7110–7120). Pyramida G Ib zÛstává zatím anonymní a nelze ji spojit s Ïádnou konkrétní hrobkou na V˘chodním pohﬁebi‰ti. G Ic je hypoteticky pﬁipisována Henutsen,
matce prince Chufuchafa, kter˘ pozdûji nastoupil na trÛn pod jménem Rachef (hrobka, kterou si pÛvodnû vybudoval jako princ, se nachází v˘chodnû od pyramidy a nese oznaãení G 7130–7140).
2 Hemiunu je pokládán za syna Nefermaatova, kter˘ byl synem panovníka Huneje. Hemiunova hrobka v Gíze byla dokonãena kolem 19. roku vlády panovníka Chufua.
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Samozﬁejmû, Ïe v‰echny tyto stavební úspûchy kladly znaãné nároky na
ekonomiku zemû. Neklamné signály ménû idylick˘ch pomûrÛ ve spoleãnosti nám zprostﬁedkovávají zejména v˘sledky posledních anal˘z dostupn˘ch archeologick˘ch dokladÛ. JiÏ ChufuÛv otec musel sáhnout k jist˘m
úsporn˘m opatﬁením, která ve svém dÛsledku vedla k ekonomizaci pohﬁebních kultÛ vysok˘ch hodnostáﬁÛ zemû a standardizaci velikosti jejich
hrobek.V zádu‰ním kultu se místo nákladn˘ch kamenn˘ch nádob zaãaly
pouÏívat miniaturní misky a poháry z pálené hlíny, namísto skuteãn˘ch
obûtin ve formû pokrmÛ a nápojÛ se do miniaturních nádobek kladla jejich symbolická zástupná mnoÏství. De facto totoÏn˘ v˘voj postihl pﬁeváÏnou ãást pohﬁebních v˘bav hromadûn˘ch v podzemních komorách
honosn˘ch zdoben˘ch hrobek, ve kter˘ch byla spoleãenská smetánka zemû pohﬁbívána. Srovnatelnou politiku uplatÀoval i SnofruÛv syn, o kterém
je dokonce známo, Ïe zásadnû zredukoval v˘zdobu zádu‰ních kaplí nekrálovsk˘ch hrobek a opûtnû ji povolil, aÏ kdyÏ bylo jisté, Ïe svÛj královsk˘ stavební projekt dovede do zdárného konce. Pﬁitom ne‰lo o maliãkost: náleÏitá hrobka s odpovídajícím zpÛsobem vyzdobenou kaplí
a pohﬁební komorou s v˘bavou urãenou na onen svût byly úheln˘mi
kameny staroegyptské koncepce posmrtného Ïivota. Z tohoto pohledu
nab˘vá na zajímavosti a aktuálnosti mnohem pozdûj‰í svûdectví „Otce
Historie“ Hérodota, kter˘ o Chufuovi (v poﬁeãtûné formû Cheopsovi) pí‰e
toto:
„AÏ do krále Rampsinita pr˘ panoval v Egyptû dokonal˘ zákonn˘ poﬁádek a Egypt velice vzkvétal.Po nûm jim kraloval Cheops, ten pr˘ EgypÈany pﬁivedl do veliké bídy. Nejprve dal zavﬁít v‰echny chrámy a zbavil
je obûtí, potom pﬁikázal v‰em, aby pracovali pro nûho. Jednûm poruãil,
aby pﬁivlékali k Nilu kameny z lomÛ v Arabsk˘ch horách; kdyÏ pﬁivezli
po lodích kameny pﬁes ﬁeku, naﬁídil jim, aby je pﬁevzali a vlekli je k pohoﬁí Libyjskému. Pracovali ve skupinách po sto tisících lidí, kaÏdá vÏdy
tﬁi mûsíce bez pﬁestání.“ (podle J. ·onka, Hérodotos. Dûjiny aneb devût
knih dûjin nazvan˘ch Músy, Praha: Odeon 1972, s. 142)
Podle na‰ich údajÛ a anal˘z je Hérodotova zpráva neobvykle pﬁesná,
snad aÏ na poãty lidí pracujících na stavbû Chufuovy pyramidy: dnes se odhaduje, Ïe jejich celkov˘ poãet byl pﬁibliÏnû pûtkrát men‰í, tj. asi 20 000.
Objev s nejasn˘m v˘znamem
Je‰tû neÏ byly zmínûné tﬁi pyramidy Chufuov˘ch královen dokonãeny, do‰lo v Gíze k událostem, které se egyptologové snaÏí jiÏ dlouhá desetiletí
zpûtnû rekonstruovat. Pokou‰ejí se tak dopátrat pozadí vzniku unikátního
nálezu podzemní komory s pohﬁební v˘bavou královny Hetepheres I., od
nûhoÏ uplyne v roce 2005 osmdesát let a pﬁesto zÛstává jeho v˘znam a v˘klad dodnes diskutovanou a znaãnû nejasnou záleÏitostí. Hned na zaãátku
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je nutno pﬁedeslat, Ïe v rozporu s klasick˘mi uãebnicov˘mi v˘klady hrály
Ïeny ve staroegyptské spoleãnosti v˘znamnou úlohu a vykonávaly celou
ﬁadu hospodáﬁsk˘ch ãinností, poãínaje prodejem zboÏí na trhu, pﬁes práce
na poli aÏ po práce ve státních dílnách. Îeny mohly vlastnit soukrom˘
majetek, hrobky a u dvora zastávaly roli dvorních dam a knûÏek bohynû
Hathory. Na stûnách hrobek vysok˘ch hodnostáﬁÛ b˘vají ãasto zpodobÀovány manÏelky, které v jejich posmrtném Ïivotû hrály v˘znamnou roli.
Îeny královského rodu mûly zcela specifické postavení, sdílely znaãnou
ãást v˘sad a aÏ do poãátku 5. dynastie byly provdávány pouze za muÏe
královského pÛvodu. Îena, která se stala matkou nástupce na egyptském
trÛnu, se tû‰ila v˘znamn˘m privilegiím i po smrti. Komora královny Hetepheres byla paradoxnû nalezena v Gíze – ne v Dah‰úru, místû vûãného odpoãinku jejího muÏe. Objevena byla náhodou a její obsah ãítající tisíce
pﬁedmûtÛ nemá z Egypta doby 3. tisíciletí pﬁ. Kr. obdoby. I to naznaãuje
v˘jimeãné postavení, kterého tato Ïena jiÏ bûhem svého Ïivota dosáhla.
Existence Hetepheresiny komory zÛstala utajena od poãátku 4. dynastie aÏ
do 2. února 1925, kdy se nad jejím dÛmyslnû ukryt˘m vchodem pohyboval
fotograf americké expedice vedené Georgem A. Reisnerem. Pﬁi hledání vhodného místa pro fotografick˘ stativ severov˘chodnû od nejsevernûj‰í ze tﬁí
pyramid královen panovníka Chufua zapadla jedna noha trojnoÏky stativu

Foto 3 Nepﬁístupn˘ vchod do podzemní komory královny Hetepheres, jak ho mÛÏe spatﬁit
dne‰ní náv‰tûvník Gízy.V pozadí pyramida panovníka Chufua (M. Bárta).
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hloubûji do písku pou‰tû a prozradila skulinu v ústí hluboké ‰achty vedoucí do
královniny komory. Ta leÏela nûkolik desítek metrÛ pod povrchem pou‰tû
a její nález okamÏitû vyvolal jeden z velk˘ch egyptologick˘ch otazníkÛ. Hrobka získala oznaãení G 7000 x a vlastní komora byla poprvé otevﬁena 7. bﬁezna
1925. ÚãastníkÛm tohoto aktu (bez pﬁítomnosti Reisnera) se naskytl unikátní
pohled na místnost prakticky zcela vyplnûnou luxusními pﬁedmûty vyroben˘mi rukama staroegyptsk˘ch umûlcÛ v dobû pﬁed bezmála 5 000 lety.
Vlastní práce uvnitﬁ místnosti zaãaly po mûsících pﬁíprav aÏ v lednu roku 1926 a jejich prÛbûh a vlastní obsah komory byly podrobnû vylíãeny
a popsány Georgem A. Reisnerem na stránkách bostonského Bulletin of
the Museum of Fine Art v letech 1927, 1928 a 1932. Práce v komoﬁe si
vyÏádala 321 pracovních dní, bûhem nichÏ bylo vytvoﬁeno 1 057 fotografií
a poﬁízena peãlivá dokumentace ãítající 1 701 stran detailních popisÛ a poFoto 4 Pohled
do Hetepheresiny komory
krátce po otevﬁení.Vlevo
alabastrov˘ sarkofág; podle
Reisnera (1955: foto 4a).

zorování. Jeden z posledních krokÛ královny na její pouti za vûãností byl
uãinûn 18. dubna 1947 (jiÏ po smrti G. A. Reisnera, kter˘ zesnul v roce
1942), kdy byly v‰echny nálezy peãlivû zabaleny v Harvardském táboﬁe
americké expedice v Gíze a poslány za zvlá‰tních bezpeãnostních opatﬁení do Egyptského muzea v Káhiﬁe.
Od prvního okamÏiku, kdy byla komora otevﬁena, se nepﬁestaly objevovat senzaãní a zkreslující zprávy.Tûm vévodila informace, Ïe se americké
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expedici podaﬁilo nalézt hrobku samotného panovníka Snofrua. Pﬁíãinou
byla skuteãnost, Ïe na poãátku prací bylo jako první zaznamenáno panovníkovo jméno a teprve následnû objeveno i jméno jeho choti. Teprve
v prÛbûhu archeologick˘ch prací v komoﬁe vy‰lo najevo, Ïe majitelkou byla manÏelka panovníka Snofrua a matka jeho syna Chufua, královna Hetepheres. Od samého poãátku bylo zﬁejmé, Ïe jde o zásadní úspûch expedice,

Obr. 1 Archeologick˘ plán rozloÏení pﬁedmûtÛ v komoﬁe královny Hetepheres; podle
Reisnera, (1955: obr. 19).

která zaãala v Gíze pod vedením G.A. Reisnera pracovat jiÏ v r. 1902. Do té
doby odkryla a zdokumentovala dvû tﬁetiny tzv. Západního pohﬁebi‰tû (pohﬁebi‰tû zaloÏené Chufuem a vybudované pro úﬁedníky jeho dvora západnû od pyramidy), objevila a zdokumentovala MenkaureÛv údolní chrám
a nalezla Impyho nevykradenou pohﬁební komoru. Impy byl vedoucím veﬁejn˘ch prací panovníka Pepiho II. na sklonku 6. dynastie a ‰lo o jedinou
doposud nevykradenou pohﬁební komoru z doby Staré ﬁí‰e. Po v‰ech tûchto úspû‰ích se Reisner v letech 1924–1925 rozhodl upﬁít svou pozornost
na V˘chodní pohﬁebi‰tû, kde, jak se záhy ukázalo, byli pohﬁbeni v˘znaãní
ãlenové tehdej‰í královské rodiny. Mezi jin˘mi tu do‰lo k objevu a zdokumentování hrobek Chufuov˘ch synÛ Kawaba, nejstar‰ího syna a legitimního nástupce svého otce, a dále HardÏedefa, Chnumbafa, princezny Meresanch (která si vzala za manÏela Rachefa,druhého panovníka,kter˘ si postavil
svou hrobku v Gíze) nebo princezny Hetepheres II. a Anchafa; lokalizována
byla i hrobka prince Chufuchafa (pozdûj‰ího panovníka Rachefa).
VraÈme se ale zpût k neãekanému objevu americk˘ch archeologÛ. JiÏ
pouhá nálezová situace polohy ústí ‰achty vedoucí do Hetepheresiny komory naznaãovala, Ïe ‰lo o pﬁísnû utajovanou podzemní stavbu.To se totiÏ
nalézalo pod úrovní terénu, kter˘ byl upraven na poãátku 4. dynastie, prav24
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dûpodobnû v dobû, kdy byly dokonãeny stavební projekty pyramid G Ia–c.
NemÛÏeme vylouãit, Ïe jedna z nich mohla b˘t (alespoÀ podle amerického egyptologa Marka Lehnera) urãena i pro královnu matku Hetepheres I.
Objev základÛ platformy a sestupné chodby totiÏ naznaãují, Ïe pÛvodnû
mûla nejsevernûj‰í z nich (G Ia) stát pﬁibliÏnû v místû Hetepheresiny
‰achty. Pﬁístup k ‰achtû tvoﬁilo od severu k jihu sestupující schodi‰tû vytesané ve skalním vápencovém podloÏí. Celkem 12 stupÀÛ klesalo v délce 4,35 m, pﬁiãemÏ prvních 3,40 m bylo vysekáno v otevﬁeném pﬁíkopu
a zbytek pﬁecházel do podzemního tunelu. ·achta mûla pﬁi svém ústí
svûtlost 1,75 ¥ 2,37 m, jeÏ se s pﬁib˘vající hloubkou zmen‰ovala. Kolem
ústí byly rovnûÏ nalezeny stopy po pÛvodních bﬁevnech, která byla pouÏita pro dopravu kamenného sarkofágu na dno komory. Celá ‰achta byla vyplnûna nepravideln˘mi vápencov˘mi bloky. Nejsvrchnûj‰í vrstva byla zasypána vápencovou sutí, na níÏ byla poloÏena dlaÏba pohﬁebi‰tû.V hloubce
8 m byla v západní stûnû ‰achty objevena malá zazdûná nika, která obsahovala b˘ãí hlavu s rohy, dva dÏbány na víno a tﬁi b˘ãí kosti zavinuté v rákosové rohoÏi, zﬁejmé pozÛstatky obûtního rituálu, kter˘ doprovázel obﬁady na
dnû ‰achty a umístûní v˘bavy komory. Dna ‰achty bylo dosaÏeno po t˘dnech namáhavé práce spojené s vytahováním vápencov˘ch blokÛ z hloubky aÏ 27,40 m. Za zmínku je‰tû stojí, Ïe v rÛzn˘ch úrovních v˘plnû ‰achty
byly nalezeny miniaturní vápencové souãásti malého modelu baldach˘nu
podobného tomu, kter˘ bude pozdûji nalezen ve skuteãné velikosti v komoﬁe na dnû ‰achty.
Vlastní komora se nacházela jiÏnû ode dna ‰achty a byla 5,22 m dlouhá,
pﬁibliÏnû 2,70 m ‰iroká a 1,95 m vysoká. Uvnitﬁ byly nalezeny jasné stopy
toho, Ïe byla nedokonãena a pouÏita zcela náhle (to naznaãuje pohozené
ﬁemeslnické náãiní a nedokonãené stûny komory spoleãnû s kamennou sutí ponechanou zãásti na místû). Zdá se, Ïe její pÛvodnû plánovaná v˘‰ka mûla ãinit 3,16 m a umoÏÀovala sestavení baldach˘nu, jenÏ dosahoval v˘‰ky
2,21 m a byl nalezen rozloÏen˘. Alabastrov˘ sarkofág stál u v˘chodní stûny
komory. Mûﬁil 2,00 ¥ 0,80 m a byl 0,80 m vysok˘. Alabastrové víko ve tvaru
ploché desky bylo 9 cm silné a na krat‰ích stranách opatﬁené párem madel.
Okraj sarkofágové vany – pﬁedev‰ím jeho v˘chodní hrana – nesl stopy násilného otevﬁení mûdûn˘mi nástroji. Na víku sarkofágu a mezi ním a v˘chodní stûnou místnosti byly naskládány jednotlivé ãásti rozebrané konstrukce baldach˘nu.Ty byly vyrobeny ze dﬁeva a pokryty lístkov˘m zlatem,
které bylo umnû zdobeno hieroglyfick˘mi nápisy. Jejich souãástí byla i kartu‰ se jménem panovníka Snofrua (to bylo v prvních dnech po oznámení
nálezÛ podnûtem ke spekulacím, Ïe jde o pohﬁeb samotného panovníka).
Podél západního okraje víka se nacházelo dlouhé dﬁevûné pouzdro, které
ukr˘valo závûs baldach˘nové konstrukce pro lÛÏko královny.
Pﬁímo jiÏnû od vchodu do komory bylo umístûno zády k sarkofágu dﬁevûné, zlatem zdobené královnino kﬁeslo. Jeho nohy tvoﬁily zlatem pokryté
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lví tlapy a konstrukci podpûrek zdobily vÏdy trojice svázan˘ch papyrov˘ch
rostlin. V tûsné blízkosti kﬁesla se na‰la i zlatá fólie znázorÀující královnu
sedící na trÛnu, ãichající k lotosovému kvûtu (kompozice je 28 cm vysoká). PﬁestoÏe toto je v komoﬁe jediné znázornûní královny (odhlédneme-li
od jednotliv˘ch hieroglyfick˘ch znaãek), nevíme, z jakého pﬁedmûtu by
Obr. 2 Idealizovaná
rekonstrukce pÛvodního
vzhledu komory; podle
Reisnera, (1955: obr. 20).

Obr. 3 V˘zdobná ãást baldach˘nu se jménem panovníka Snofrua v kartu‰i
(oválném rámeãku); podle Reisnera (1955: obr. 28).
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mohlo pocházet. Snad byla touto fólií vyzdobena dﬁevûná skﬁíÀka nalezená
poblíÏ.Vedle prvního kﬁesla stálo druhé, které bylo zdobeno je‰tû krásnûj‰ími motivy, proveden˘mi tentokrát v barevn˘ch inlejích. Boãnice byly
zdobeny rostlinn˘mi prvky, pﬁiãemÏ centrální pole zabíralo zobrazení sokolího boÏstva Hora. Opûrátko bylo z obou stran vyzdobeno standartami
váleãné bohynû Neity, které sestávaly vÏdy z jednoho oválného ‰títu s dvûma pﬁekﬁíÏen˘mi ‰ípy umístûn˘mi na standartû. Za kﬁeslem Reisner nalezl
Foto 5 Alabastrov˘ sarkofág
královny vystaven˘
v Egyptském Muzeu
v Káhiﬁe (M. Bárta).

Foto 6 Replika jednoho
z kﬁesel v expozici
bostonského Muzea umûní
(M. Bárta).
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pﬁevrácené lÛÏko královny, které se ãásteãnû opíralo o skﬁíÀku s keramikou. Jeho ãelní stûna byla zdobena rostlinn˘mi rosetami, které se stﬁídaly
s motivem per, vyveden˘m v ãerné a modré barvû. Na lÛÏku byla poloÏena
královnina nosítka, o nûÏ se opíral záhadn˘ dlouh˘ pﬁedmût, pravdûpodobnû pouzdro, vyroben˘ z kÛÏe a dﬁevûn˘ch ãástí pokryt˘ch zlat˘m
plechem. Z jeho v˘zdoby se dochovaly zbytky královnina jména a její titul
Foto 7 Replika sloÏeného
lÛÏka královny v expozici
bostonského Muzea umûní
(M. Bárta).

„matka krále Horního a Dolního Egypta“. Na koÏen˘ch fragmentech bylo
moÏno jasnû identifikovat znaky egyptského boha plodnosti Mina.
Podél v˘chodní stûny sarkofágu leÏela dvû dﬁevûná, zlatem zdobená Ïezla. Zlaté plátky obtáãející Ïezla po obvodu byly ãlenûny vodorovn˘m Ïebrováním. Tﬁetí Ïezlo bylo zdobeno inlejemi se symboly boha Mína. Jejich
délka se odhaduje na pﬁibliÏnû 1 m a je pravdûpodobné, Ïe Ïezla byla
pÛvodnû uloÏena v jiÏ zmínûném pouzdru. Podél západní stûny sarkofágu
byla umístûna dﬁevûná skﬁíÀka zdobená zlatem, jejíÏ víko bylo vykládáno
inlejemi v sloÏité a podivuhodné kompozici, která se skládala z nûkolika
vodorovn˘ch pásÛ. Horní pás sestával z kartu‰í ve tvaru magického
ochranného kruhu ‰en, které se stﬁídaly s vertikálními inlejemi. Následoval
druh˘ a tﬁetí pás s rostlinn˘mi rosetami, které se stﬁídaly s motivem per.
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Dal‰í pás obsahoval jméno a tituly královny, které byly nahoﬁe i dole lemovány symboly boha Mína. Tato kompozice byla vãlenûna do dal‰ího
systému prvkÛ ze zlata uspoﬁádan˘ch tak, aby navozovaly dojem rohoÏe.
V prÛbûhu nûkolika tisíc let dﬁevo samozﬁejmû ztrouchnivûlo a inleje se sesunuly k dolní ãásti královnina lÛÏka, kam spadly i ty, které zdobily druhé
kﬁeslo. Na stejné hromadû se navíc nacházely malé hieroglyfické znaãky ze

Obr. 4 âásteãná rekonstrukce víka jedné z dﬁevûn˘ch truhel se jménem Hetepheres, jejím
titulem „matka krále“ a hieroglyfickou znaãkou se sedící postavou královny na konci
nápisu; podle Reisnera, (1955: obr. 40).

zlata, které byly pÛvodnû zapu‰tûny do ebenové opûrky zad královnin˘ch
nosítek. Dokumentace místa, kde leÏely pomíchány v˘zdobné prvky z nûkolika odli‰n˘ch pﬁedmûtÛ, a následná rekonstrukce se staly závaÏn˘m problémem expedice.Ta v následujících letech tûÏila ze zku‰eností egyptského restaurátora Ahmeda Jusefa, kterému se nakonec podaﬁilo pÛvodní
v˘zdobu jednotliv˘ch artefaktÛ úspû‰nû rekonstruovat.
Ve zmínûné skﬁíÀce byly uloÏeny rÛznorodé pﬁedmûty zahrnující zlaté
a mûdûné bﬁitvy, malé toaletní pﬁedmûty, malou zlatou misku s v˘levkou
a dva zlaté talíﬁky.Ve zlatem pokryté skﬁíÀce se nacházely královniny stﬁíbrné náramky (celkem jich bylo ve dvou ﬁadách 24) zdobené motivem
mot˘lÛ, jejichÏ tûla byla vykládaná tyrkysem, karneolem a lapisem lazuli.
Vedle skﬁíÀky byla nalezena podhlavniãka,rovnûÏ pokrytá zlatem.V jednom
z rohÛ skﬁíÀky stála mycí souprava sestávající z konvice a umyvadla. Byla tu
i men‰í skﬁíÀka obsahující alabastrové kosmetické nádobky na vonné masti
a parfémy, dále vût‰í keramick˘ dÏbán a dal‰í drobné pﬁedmûty. Pod královnin˘m lÛÏkem byly jen tﬁi mûdûné nástroje patﬁící ﬁemeslníkÛm pracujícím
v komoﬁe, alabastrová miska, pásek zlata a hlinûné modely nádob a obûtin.
Podél jiÏní stûny komory byly pÛvodnû umístûny ãtyﬁi dﬁevûné truhly
rÛzn˘ch velikostí, které obsahovaly plátno a královniny odûvy. Na truhlách
kdysi stály keramické nádoby. V dobû objevu komory bylo uÏ dno rozpad29
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lé a v‰echny pﬁedmûty leÏely na podlaze. Obsah truhel, kter˘ podle v‰eho
nebyl pÛvodní, znaãnû pﬁispûl k Reisnerovû rekonstrukci okolností, které
doprovázely umístûní pﬁedmûtÛ v komoﬁe. Reisner totiÏ od poãátku vycházel z toho, Ïe jde o druhotn˘ pohﬁeb královny. V jedné z truhel byl kromû jiného nalezen i úlomek ze sarkofágu a podle Reisnera byl vhozen do
truhly v dobû, kdy do‰lo k pﬁesunu obsahu komory na nové bezpeãné místo. Nalezen zde byl i otisk peãeti ze zádu‰ní dílny panovníka Chufua. JiÏnû
od sarkofágu leÏelo na hromadû 22 pazourkov˘ch ãepelek spoleãnû s poãetn˘mi úlomky keramiky, které byly podle Reisnera rovnûÏ posbírány
v pÛvodní, zlodûji zniãené pohﬁební komoﬁe královské matky. Mezi tûmito
truhlami a sarkofágem byly na sobû naskládány dal‰í dvû skﬁíÀky o rozmûrech 100 ¥ 55 ¥ 80 cm, které obsahovaly keramické nádoby.V˘chodnû od
nich stál ko‰ se zbytky omítky, kterou zde podle Reisnera zanechali ﬁemeslníci. Velmi dÛleÏité zji‰tûní se vztahuje k druhotnému obsahu dﬁevûn˘ch truhel a skﬁínûk: ty mûly totiÏ obsahovat úlomky omítky z pÛvodní
královniny hrobky v Dah‰úru, jeden z nich snad dokonce pocházel z místa, kde sestupná chodba s klenut˘m stropem ústila do pohﬁební komory.
To se v‰ak jiÏ nikdy nepodaﬁilo potvrdit.
V západní stûnû komory se nacházel zazdûn˘ v˘klenek, kter˘ obsahoval
alabastrovou skﬁíÀku se ãtyﬁmi pravoúhl˘mi oddûleními, na jejichÏ dnû byly identifikovány balíãky obsahující mumifikované plíce, játra, Ïaludek
a stﬁeva královny.
Hrobka nebo symbolick˘ pohﬁeb?
JiÏ bylo naznaãeno, Ïe nález Hetepheresiny komory hluboko pod úrovní
povrchu pyramidové plo‰iny v Gíze vyvolával od samého poãátku ﬁadu
dohadÛ a spekulací. A dnes na tom nejsme o mnoho lépe. ·lo skuteãnû
o královnin pohﬁeb? Pokud ano, proã byla královna pohﬁbena v Gíze, a ne
v tûsném sousedství svého muÏe v Dah‰úru? Proã nebylo nikdy nalezeno
královnino tûlo a proã v Gíze královna nikdy nemûla svou kapli, kde by se
knûÏí starali o pravideln˘ zádu‰ní kult, kter˘ by zaruãil její neru‰enou a spokojenou existenci na onom svûtû? ·lo snad o symbolick˘ hrob – kenotaf?
O vysvûtlení této záhady se pokusil jiÏ sám George A. Reisner. Podle jeho teorie byla Hetepheres pÛvodnû pohﬁbena v blízkosti svého muÏe
v Dah‰úru. Kolem 15. roku Chufuovy vlády byla královnina hrobka vykradena, pﬁiãemÏ byla zniãena samotná mumie. Následoval rychl˘ a utajen˘
pﬁesun zbylé pohﬁební v˘bavy do blízkosti Chufuovy pyramidy v Gíze, kde
byla pod lep‰í ostrahou. Podle Reisnera vezír, kter˘ tento pﬁesun organizoval, o nûm panovníka radûji neinformoval, protoÏe zlodûji zcela zniãili královninu mumii. Celá záleÏitost mûla zÛstat utajena, proto hrobka nemá Ïádnou nadzemní ãást a ústí ‰achty bylo co nejrychleji skryto pod komunikací
tehdej‰ího pohﬁebi‰tû. Toto vysvûtlení má své slabiny, zejména skuteãnost,
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Ïe by zlodûji zniãili mumii královny, ale ponechali na místû ve‰keré cennosti, které by naopak mûly b˘t jejich primárním cílem. Nebo okolnost, Ïe
by celá hrobka byla pﬁenesena desítky kilometrÛ na sever do Gízy, kdyÏ by
bylo mnohem jednodu‰‰í nalézt nové pﬁíhodné místo pﬁímo v Dah‰úru;
o tom, Ïe „karavanu“ tohoto typu na cestû do Gízy by se tûÏko podaﬁilo
utajit ani nemluvû. Jen na transport alabastrového sarkofágu by bylo zapotﬁebí desítek dûlníkÛ – nepohodln˘ch svûdkÛ. NejzávaÏnûj‰ím argumentem proti Reisnerovû teorii je pravdûpodobnû to, Ïe pokud by komora
v Gíze byla skuteãnou hrobkou, potom by na povrchu plo‰iny musela existovat kultovní kaple královny. To lze ale spolehlivû vylouãit. A pro staré
EgypÈany byla posmrtná existence bez vlastního místa kultu naprosto nemyslitelná.
Podle amerického egyptologa Marka Lehnera, kter˘ se problémem velmi zevrubnû zab˘val v 80. letech 20. stol., byla pohﬁební ‰achta pozÛstatkem pÛvodního plánu na stavbu pyramidy G Ix.Ta byla jedním z prvních
stavebních projektÛ na v˘chodním poli, je‰tû pﬁedtím neÏ se zaãalo se
stavbou Chufuova zádu‰ního chrámu a vzestupné cesty. Podzemní ãásti
G Ix a G 7000 x byly souãástí jednotného stavebního plánu podzemí pyramidy.Ta jiÏ ale nemohla b˘t z ãasov˘ch dÛvodÛ dokonãena a tûlo Hetepheres bylo pohﬁbeno v pyramidû G Ia. Stavba G Ia byla zapoãata o 28 m dále na západ proto, aby byla umístûna na severojiÏní ose s kultovní
pyramidou panovníka, která mûla b˘t podle Lehnera pÛvodnû postavena
severnû od panovníkovy vzestupné cesty.3 V dal‰í etapû byla stavba kultovní pyramidy v tomto místû z prostorov˘ch dÛvodÛ pﬁeru‰ena a její
funkce pﬁenesena na G Ia. Vlastní hrobkou královny se stala druhá pyramidka (jiÏnû od G Ia) G Ib.
ProblémÛ spojen˘ch s touto teorií vyvstává rovnûÏ nûkolik.V první ﬁadû
nelze spolehlivû dokázat, Ïe G 7000 x byla jedním z nejstar‰ích stavebních
projektÛ na V˘chodním pohﬁebi‰ti. Dal‰í problém pﬁedstavuje Lehnerova
domnûnka, Ïe Hetepheresina hrobka mûla b˘t vybudována v Gíze. Jako
Snofruova manÏelka musela mít svou hrobku v Dah‰úru a je vysoce nepravdûpodobné, Ïe by s její stavbou zapoãal aÏ její syn, navíc v Gíze. Dal‰í
problém pﬁedstavuje hypotéza, Ïe G 7000 x mûla pÛvodnû pﬁedstavovat
podzemní ãást pyramidy.V‰echny pyramidy doby Staré ﬁí‰e totiÏ mají substrukturu (v nûkter˘ch pﬁípadech ukrytou nad úrovní základny v hmotû
zdiva pyramidy) s pohﬁební komorou pﬁístupnou sestupnou,pﬁípadnû vzestupnou chodbou. ·achta se objevuje pouze ve zcela ojedinûl˘ch pﬁípadech, a to u pyramid, které vznikly úpravou stavebního plánu z mastab
(lavicovit˘ch hrobek vysok˘ch úﬁedníkÛ tehdej‰í doby).
3 Dnes víme, Ïe kultovní pyramida panovníka Chufua byla postavena a dokonãena poblíÏ
jihov˘chodního rohu jeho pyramidy. Objevena byla na poãátku 90. let 20. stol. egyptsk˘m
archeologem Zahi Hawassem.

31

M I R O S L AV B Á R TA

Zatím posledním, kdo se k tomuto problému vyslovil, byl v r. 2000 Hans
H. Munch, kter˘ podrobil nálezové okolnosti a obsah komory nové anal˘ze
a do‰el k závûru, Ïe nejde o pohﬁební komoru, která mûla obsahovat pohﬁeb královny, ale pouze o jakousi cachette, skr˘‰, vybudovanou za úãelem
ukrytí nepouÏité ãásti královniny pohﬁební v˘bavy. Jeho argumenty a námitky zpochybÀující v˘klad Hetepheresiny komory jako hrobky jsou tyto:
1. Prázdn˘ zapeãetûn˘ sarkofág. JiÏ jen fakt, Ïe vápencov˘ sarkofág byl
zapeãetûn, naznaãuje, Ïe nikdy nemûl obsahovat pohﬁeb královny. Jeho
rozmûry (sarkofág je 2 m dlouh˘, 0,85 m ‰irok˘ a 0,80 m vysok˘) odpovídají sarkofágÛm královen daného období, uÏ ale ne materiál, z nûhoÏ
byl zhotoven, neboÈ královny tohoto období pouÏívaly zásadnû ãervenou Ïulu.
2. V pﬁípadû „hrobky“ G 7000 x neexistuje jedin˘ doklad toho, Ïe by zde
pÛvodnû existovala nadzemní ãást a kultovní stéla. Podle Reisnera, kter˘
G 7000 x pokládal za náhradní, tajnou hrobku královny, byla jejich nepﬁítomnost nahrazena dÏbány s vínem, uhlíky a b˘ãí hlavou uvnitﬁ ‰achty. Podle Lehnera nadzemní ãást hrobky existovala, ale byla zniãena v dÛsledku zmûny plánu stavby Chufuovy pyramidy a pﬁilehlé ãásti
v˘chodního pohﬁebi‰tû. Pro jeho tvrzení v‰ak neexistují spolehlivé doklady.
3. Neobvyklé uspoﬁádání pohﬁební v˘bavy v hrobce. Hlavní pﬁekáÏkou
ve v˘kladu komory jako hrobky je fakt, Ïe sarkofág byl umístûn podél v˘chodní stûny a ne, jak bylo ve starém Egyptû obvyklé, podél stûny západní. Navíc se kanopická skﬁíÀka na mumifikované orgány nenacházela na jih od sarkofágu, jak by bylo logické, ale byla ukryta ve v˘klenku
v západní stûnû.Takovéto uspoﬁádání dvou hlavních souãástí pohﬁbu je
– mírnû ﬁeãeno – velmi neobvyklé.
4. Pﬁekvapující je i to, Ïe pohﬁební komora byla tak rozsáhle nedokonãena. V místnosti byla dokonce ponechána ãást suti. Tuto skuteãnost
Reisner vysvûtlil spûchem pﬁi pﬁená‰ení naru‰eného pohﬁbu z Dah‰úru
a M. Lehner tím, Ïe královna zemﬁela neoãekávanû.To by ale dûlníkÛm
nemûlo bránit v dokonãení pohﬁebních prostor. Staroegyptsk˘ pohﬁeb
trval vãetnû mumifikace nejménû 70 kanonick˘ch dní: bûhem nich muselo b˘t reálné hrobku pﬁipravit tak, aby byla dÛstojn˘m místem odpoãinku královské matky. A doba stavitelÛ pyramid poskytuje dostatek dokladÛ o tom, Ïe stavba hrobky byla opoÏdûna a pohﬁeb bylo nutno
odloÏit. O nûkolik desítek let pozdûji do‰lo k tomu, Ïe královna Meresanch byla pohﬁbena aÏ 273 dnÛ po své smrti, a velmoÏ SenedÏemib
nechal pohﬁbít svého otce aÏ bezmála po dvou letech!
5.V jihov˘chodním rohu komory bylo nalezeno na 280 rozdrcen˘ch nádob, které byly se v‰í pravdûpodobností rozbity jiÏ pﬁed sv˘m uloÏením.
Podle Reisnera se tak stalo pﬁi vykradení pÛvodní hrobky. Podle Lehnera
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‰lo naopak o dÛsledek nedbalého znovuotevﬁení místnosti v okamÏiku
pohﬁbu královny. AÈ tak ãi tak – a vzhledem k okolnosti, Ïe ‰lo o nenaru‰en˘ nález – velk˘ poãet rozbit˘ch nádob nedává smysl.V pﬁípadû obdobn˘ch nálezÛ z nevykraden˘ch hrobek nacházíme nádoby z vypálené
hlíny vÏdy v nepo‰kozeném stavu. Byly totiÏ v souvislosti s pohﬁbem
pouÏívány pﬁedev‰ím jako kontejnery na pokrmy a nápoje pro potﬁeby
zesnulého na onom svûtû. Pokud by ‰lo o skuteãn˘ pohﬁeb královny,
proã by potom byly (a v takovém poãtu) v‰echny rozbité?
6. Komora královny obsahovala na 8–10 dﬁevûn˘ch, v dobû objevu zcela
rozpadl˘ch skﬁínûk (plus jednu kamennou v západní stûnû místnosti na
mumifikované vnitﬁnosti). Z nálezov˘ch okolností vypl˘vá, Ïe skﬁíÀky
umístûné podél jiÏní stûny obsahovaly pﬁedev‰ím lnûné látky, zatímco
skﬁíÀky poblíÏ sarkofágu obsahovaly ãásti královnina baldach˘nu, ‰perky, toaletní potﬁeby a vápencové pﬁedmûty.
7. Koneãnû pﬁekvapující je sám fakt, Ïe vût‰ina skﬁínûk zmínûn˘ch v bodû 6 byla zbavena peãetí. Podle M. Lehnera tomu tak bylo proto, Ïe pﬁestaly b˘t souãástí pohﬁební v˘bavy v okamÏiku, kdy bylo zmûnûno místo pohﬁbu královny.
Podle Muncha tedy jde o rituální pohﬁeb pﬁedmûtÛ, které byly pouÏity
bûhem mumifikace a pohﬁebních rituálÛ královny Hetepheres. Za místo jejího pohﬁbu povaÏuje jednu ze tﬁí pyramid královen, vybudovan˘ch podél
v˘chodního okraje Chufuovy pyramidy. Ani jednu z nich se zatím nepodaﬁilo spolehlivû pﬁisoudit konkrétní královnû, a je proto moÏné, Ïe zde nalezla místo svého posledního odpoãinku Chufuova matka. Závûr, Ïe skuteãnû ne‰lo o hrobku, podporuje jiÏ samotn˘ tvar podzemní konstrukce
schodi‰tû se ‰achtou a komorou, pro kter˘ neexistují Ïádné dobové paralely. Dal‰í problémy vyvstávají pﬁi anal˘ze uspoﬁádání jednotliv˘ch pﬁedmûtÛ uvnitﬁ komory poãínaje sarkofágem umístûn˘m podél v˘chodní a ne
– jak bylo zvykem – podél západní stûny. RovnûÏ kanopická skﬁíÀka by musela b˘t, v pﬁípadû Ïe by ‰lo skuteãnû o hrobku, umístûna v podlaze poblíÏ
jihov˘chodního rohu místnosti. Jak také vysvûtlit nepﬁítomnost královniny
mumie? JestliÏe v‰ak Hetepheres nebyla pohﬁbena v G 7000 x, proã je zde
její kanopická skﬁíÀka s pozÛstatky mumifikovan˘ch orgánÛ? Kde byla tato Ïena skuteãnû pohﬁbena, tak zÛstává nadále zakryto rou‰kou tajemství.
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