EGYPTOLOGIE
HLEDÁNÍ
USIROVY HROBKY

Deník slečny
Emily Sandsové
Listopad 1926 –

Usir, plastika
na sloupu.
Cílem mé expedice je
objevit jeho hrobku.

Skica slavné královny
Kleopatry – kopie reliéfu
z chrámu v Dendeře.

Velbloudi – stylový, byť nepohodlný dopravní prostředek
k návštěvám památek.
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* Lady Farncombeová,
která financuje naši expedici,
měla jedinou podmínku –
ať najdu umělce, kteří věrně
zachytí vše, co uvidíme.
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Příjezd do Káhiry Pondělí 1. listopadu 1926
Včera jsem zvlaku do Káhiry poprvé zahlédla pyramidy. Mocné symboly
Egypta, té tajuplné země, mi připomněly všechno, co jsem sem přijela
objevit. Zaprášené hrobky, zdobené chrámy, zlaté poklady apodivné
mumie. Chci ale najít ještě něco dalšího. Mám usebe starý papyrus,
který patří rodině Farncombeových. Předpokládá se, že obsahuje
vodítko kmístu, kde se nachází Usirova hrobka. Mým cílem je objevit
tuto hrobku aukázat její nádheru celému světu!

Na plavbu po Nilu jsem najala starobylou
plachetnici zvanou dahabíja i s kapitánem
a celou posádkou. Jméno lodi je Pták Bennu.

CAIRO

HOTEL

EGYPT

PA T S Y ’ S

Do foyeru hotelu Patsy´s
v Káhiře jsem sezvala
všechny nadšence pro
egyptologii, spisovatele
a umělce, kteří mi
pomohou vést deník.

Vhotelu Patsy’sjsem hovořila sněkolika archeology, kteří
se chystali do Gízy. Vyprávěli mi, že vykopávky vEgyptě –
vokolí pyramid ijinde – rychle pokračují atéměř každý
den přináší nové fantastické objevy!

I. A. neodolal, musel zachytit káhirský
bazar Chán al-Chalílí, kam jsme zašli
nakoupit pár posledních nezbytností.
V klidu kreslil, zatímco na nás se slétli
prodavači a horlivě nás přesvědčovali
o kvalitě svého zboží.
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H. W. v muzeu
nakreslila sochy
Rahotepa a Nefertiti.

EGYPTSKÉ MUZEUM
VKáhiře je největší sbírka
starověkých egyptských
památek na světě, atak jsem
navštívila muzeum, abych
se poučila ohistorii Egypta
afaraonech. Přestože jsem si
zaplatila služby zcestovalého
pana Taaka, tlumočníka neboli
tzv. dragomana, všichni
kurátoři vmuzeu mluvili buď
anglicky, nebo francouzsky
abyli velmi vstřícní.

H. W. také zachytila zlatý
náramek královny Ahotep
(nalevo) a dřevěnou sochu
krále Auibre Hora (vpravo).

SLEPÁ ULIČKA
Vmuzeu jsem se zeptala jednoho zkurátorů,
zdali slyšel příběh oztracené Usirově hrobce,
která se ukrývá vPosvátném pahorku. Zasmál se
ařekl, že je to holý nesmysl. Ovšem když jsem
mu ukázala papyrus, hned se zajímal, jak jsem
kněmu přišla. Vypadá prý jako pravý!

N. H. si přivstal, aby v Gíze
zachytil archeology, jak pečlivě
prohledávají náhorní plošinu.

PŮVOD EXPEDICE
Ve světle nedávných úžasných egyptských objevů Howarda
Cartera I. ive mně, stejně jako vmnohých dalších,
vzplanulo nadšení pro egyptologii. Jako přítelkyně rodiny
Farncombeových jsem slyšela oprastarém papyru, který
měla rodina ve svém majetku, apožádala jsem lady Amandu
Farncombeovou, zdali bych se na něj směla podívat.
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Když jsem si papyrus studovala, Amanda se zmínila, že jeden
známý egyptolog soudí, že papyrus může skrývat vodítko
kztracené Usirově hrobce. Ještě téhož dne jsme začali hovořit ovyslání expedice, kterou se Amanda velkoryse nabídla
financovat. Společně smanželem dokonce přijeli až do
Káhiry, aby se snámi rozloučili apopřáli nám Bon voyage!
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Poznámky k starověkému Egyptu
Pondělí 8. listopadu 1926
Přes kurátorovy pochyby se nehodlám vzdát myšlenky na
objevení Usirovy hrobky. Rozhodla jsem se, že si udělám
pár poznámek oněkterých egyptských bozích. Starověcí
Egypťané uctívali stovky bohů, ale mě zajímají ti,
kteří jsou spojeni sUsirem. Koupila jsem si také mapu
snejdůležitějšími egyptskými pamětihodnostmi.

ESET
Manželka Usira našla
poházené části těla
svého chotě. Vytvořila
znich první mumii,
kterou tajně pohřbila
achránila ji mocnými
kouzly.

USIR
Legenda vypráví, že Usir,
zavražděný král Horního
aDolního Egypta, panoval
po mnoho let apo smrti
se stal vládcem podsvětí.
Nemůže být tato pověst
založena na vzpomínkách
na skutečného krále?

HOR
Hor se sokolí hlavou, syn
amstitel Usirův, se stal
po smrti otce vládcem
Egypta. Vládl spravedlivě,
na jeho počest byla
vystavěna řada chrámů.

VLÁDA BOHŮ
Dočetla jsem se, že staří Egypťané věřili, že před
vládou faraonů, která počíná králem Menim, bylo
období známé jako „vláda bohů“. Jména bohů jsou
zmíněna ivpamátkách, jako je Palermská deska,
Turínský papyrus aspisy pocházející ze 3. století

Egyptology_Insides_2015reprint_CZ.indd 6

Dělám si naději, že během prohlídek památek v okolí
Nilu objevíme vodítko, které by mi pomohlo v pátrání.

SUTECH
Usirův nepřítel, jeho bratr
Suteh, bažil mnoho let po
egyptském trůně. Tvrdí se,
že po Usirově vraždě rozsekal
tělo na kusy aukryl je na

l4 různých tajných místech.

př. n. l., jejichž autorem je egyptský kněz Manechto.
Psal vřečtině ajeho seznam bohů uvádí toto
chronologické pořadí: Ptah, Re, Šu, Geb, Usir,
Sutech aHor. Nemůže se jednat ofaraony?
Čekají snad hrobky těchto králů na své objevení?
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