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Rituály spojené so smrÈou a pohrebom súkromnej nekráºovskej oso-
by moÏno rozdeliÈ do troch hlavn˘ch fáz. Prvou bolo odvezenie zom-
relého na miesto mumifikácie, zvané „ãisté miesto“ ãi wabet. Po mu-
mifikácii bolo telo premiestnené do samotnej hrobky a cestou boli
vykonané potrebné rituály. Poslednou fázou boli rituály konané v zá-
du‰n˘ch priestoroch hrobky poãas samotného pohrebu. V rámci
t˘chto troch hlavn˘ch fáz egyptológovia identifikovali celkovo
16 jednotliv˘ch epizód, z ktor˘ch len niektoré sú doloÏené v˘javmi
uÏ v období Starej rí‰e. Z nich len posledné, prebiehajúce poãas ukla-

dania tela do pohrebnej komory a uzatvárania hrobky, sú doloÏené
i priamymi archeologick˘mi dokladmi v podobe keramick˘ch, ka-
menn˘ch ãi napr. meden˘ch nálezov. V prípade hrobiek vy‰‰ích
a stredn˘ch úradníkov z pohrebiska v juÏnom Abusíre v‰ak tvorí ke-
ramika väã‰inu odkryt˘ch nálezov a poskytuje nielen dôleÏité dataã-
né kritérium, ale v kombinácii s ìal‰ími nálezmi nepriamo vypovedá
i o sociálnom postavení a bohatstve majiteºa hrobky a v niektor˘ch
prípadoch i o ìal‰ích, star˘mi EgypÈanmi nezmienen˘ch men‰ích ri-
tuáloch poãas následného dlhotrvajúceho zádu‰ného kultu.

Obr. 1 Detail deviatich pivn˘ch dÏbánov z v˘chodnej pohrebnej komory v hrobke kÀaza Inpunefera v Abusíre (foto M. Frouz)

Pohrebné rituály a keramika v rituálnom kontexte
v období Starej rí‰e
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V teoretickej rovine sú nám pohrebné zvyky a rituály star˘ch EgypÈanov pomerne dobre známe.
Na‰imi hlavn˘mi zdrojmi ich znalosti sú predov‰etk˘m ikonografické a epigrafické doklady
a v men‰ej miere reálne nálezy z hrobiek samotn˘ch. V prvom a druhom prípade ide napríklad
o súbor reliéfov, ktoré na stenách hrobiek vyobrazujú a slovne pomenúvajú rituálne ãinnosti ãaso-
vo zaberajúce obdobie od smrti majiteºa a prevozu jeho tela na miesto mumifikácie aÏ po koneãné
uloÏenie do hrobky. Z obdobia Starej rí‰e boli podobné v˘javy objavené minimálne v osemnástich
hrobkách, a to hlavne z oblasti Gízy a Sakkáry, ako i na niektor˘ch provinciálnych lokalitách ako
napríklad Dér el-Gebráwí a Mér (napr. Rzeuska 2006: 431; Altenmüller 1975: 747).
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Pohrebné rituály súkromn˘ch osôb

Na‰e znalosti pohrebn˘ch rituálov vy‰‰ích a niÏ‰ích úradníkov ãer-
páme hlavne z reliéfnych vyobrazení v hrobkách, priãom ich presné
poradie je v niektor˘ch prípadoch predmetom sporov. Vieme v‰ak
bezpochyby, Ïe transport tela zomrelého na miesto mumifikácie
zvané wabet nasledovalo veºmi skoro po jeho smrti. Opú‰Èanie do-
mu zomrelého a nesenie rakvy je v Starej rí‰i doloÏené napríklad
reliéfmi v sakkárskych hrobkách Mereruku a Anchmahora a v Gíze
v hrobke Idua (napr. Simpson 1976: fig. 35). Nie vÏdy sú v˘javy to-
toÏné – najãastej‰ie ich v‰ak sprevádza i vyobrazenie hlbokého Ïia-
ºu pozostal˘ch zomrelého v jeho dome, kde vidíme vzájomne sa po-
dopierajúce smútiace Ïeny a plaãky zalamujúce rukami (obr. 2).
Samotnú procesiu sprevádzajú i kÀazi, napríklad nosiã boÏskej pe-
ãate chemtiu neãer, kÀaz predãitateº herej habet, balzamovaãi zvaní

wetiu, ako i dve plaãky zvané dÏertej, ktoré boli v neskor‰ej dobe
symbolicky stotoÏnené s bohyÀami Eset a Nebthet z Usirovho po-
hrebu.1 Nasleduje procesia s rakvou, pri ktorej je rakva uloÏená na
‰peciálnu rituálnu bárku ‰abet2 a prevezená na západn˘ breh Nílu
do tzv. purifikaãného stanu zvaného v rôznych scénach ibu, tep ibu
alebo ibu en wab. Táto scéna sa nachádza celkovo v 15 hrobkách
v rozmedzí takmer celého horného Egypta, napríklad v hrobkách
Ptahhotepa a Mereruku v Sakkáre, Merinefera a Idua v Gíze, Ibiho
a DÏaua zvaného ·emi v Dér el-Gebráwí a Pepiancha v Mére (napr.
Settgast 1963: 8–9; Simpson 1976: figs. 23–24). Z purifikaãného
stanu bolo telo prevezené na samotné miesto mumifikácie, zvané
wabet ãi wabet en wet (doslova „rituálne ãisté“). Presné úkony mu-
mifikácie a doba jej trvania závisela predov‰etk˘m na sociálnom
postavení a bohatstve zomrelého – z hrobiek súkromníkov v juÏ-
nom Abusíre je zrejmé, Ïe plnohodnotnú mumifikáciu si mohol do-
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Obr. 2 Vyobrazenie pohrebn˘ch rituálov na severnej stene priechodu v Iduovej hrobke v Gíze (podºa Simpson 1976: fig. 35)
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voliÈ málokto a telo bolo spravidla len umyté, boli vybraté vnútor-
nosti a bolo naloÏené do nátronu. Len veºmi málo tiel z ná‰ho po-
hrebiska vykazuje stopy Ïivice alebo ovínadiel.

Pre archeológov je hlavná otázka, ako ibu a wabet vyzerali a ãi
ich moÏno stotoÏniÈ s architektonick˘mi ‰truktúrami známymi z po-
hrebísk. Z reliéfov je zrejmé, Ïe v oboch prípadoch ‰lo o ºahké stav-
by doãasného charakteru, postavené pravdepodobne z rákosia, ko-
lov a rohoÏí v blízkosti vodného zdroja. U kráºovsk˘ch stavieb sa
predpokladá súvislosÈ medzi funkciou údoln˘ch chrámov a purifi-
kaãn˘ch a mumifikaãn˘ch priestorov. V prípade pohrebísk úradní-
kov neboli zatiaº objavené Ïiadne priestory, ktoré by zodpovedali
takejto funkcii.

Po dokonãení mumifikaãného procesu, ktor˘ mohol v závislosti
od sociálneho postavenia zomrelého a finanãn˘ch moÏností jeho
rodiny trvaÈ aÏ 70 dní (k v˘voju techník pozri napr. Mafiíková Vlã-
ková 2009: 38–54), bolo telo prevezené z wabetu do hrobky, priãom
po ceste absolvovalo symbolickú púÈ do náboÏenského centra v Sa-
jách. Táto symbolická púÈ patrí k najstar‰ím dochovan˘m rituálom –
je doloÏená uÏ na dvoch slonovinov˘ch tabuºkách panovníka 1. dy-
nastie Hora Ahu z Abydu (Altenmıller 1975: 754). V období Starej
rí‰e sa objavuje len v niekoºk˘ch, prevaÏne sakkárskych hrobkách –
napr. v hrobke Nianchchnuma a Chnumhotepa, Idut, Ptahhotepa
I a II, Nebkauhora a Mereruku. MôÏeme si uviesÈ príklad tejto ces-
ty vyobrazenej v nízkom reliéfe na v˘chodnej strane pilierového
portika u správcu kráºovského majetku Chnumhotepa (Moussa –
Altenmıller 1977: 48–50, Taf. 9). Cesta sa odohráva na kanále zva-
nom weret a v centre diania je tu bárka ‰abet so schránkou na sochu,
umiestnenou pod baldach˘nom. Po oboch stranách vidíme ãasti sta-
vieb s ozdobn˘m vlysom z hekerov a bárka akoby preplavovala
medzi dvoma stoÏiarmi s trojuholníkov˘mi vlajkami. Pravdepodob-
ne ide o monumentálny vstup do symbolick˘ch Sají. DôleÏitou sú-
ãasÈou cesty do Sají bolo rituálne zabíjanie obetn˘ch zvierat. V tej-
to hrobke vidíme v hornom registri ‰tyri zviazané zvieratá, troch
b˘kov a jednu antilopu. Poznáme v‰ak i iné verzie „sajskej cesty“ –
v niektor˘ch príkladoch sa cesta zaãína v tzv. „boÏskej hale boha
Anupa“ a bárka je namiesto plavenia Èahaná jedn˘m aÏ dvoma rad-
mi robotníkov. Po príchode do symbolick˘ch Sají je privítaná
okrem in˘ch i taneãníkmi zvan˘mi muu a opäÈ dochádza k rituálne-
mu obetovaniu zvierat. Zo Sají môÏe cesta (opäÈ v symbolickej ro-
vine) pokraãovaÈ do náboÏenského centra v Bútó.

Pre ‰túdium materiálnej kultúry a samotn˘ch nálezov je v‰ak naj-
zaujímavej‰ia posledná ãasÈ pohrebu, a to ukladanie tela do hrobky
a závereãné purifikaãné a apotropaické rituály. Tieto sú doloÏené len
v niekoºk˘ch hrobkách, z ktor˘ch najstar‰ie je vyobrazenie v hrobke
Debeheniho v Gíze z ranej 5. dynastie (Hassan 1943: 176, Abb. 122).
Pohrebn˘ sprievod prichádza ku hrobke a vystupuje na jej strechu
k ústiu pohrebnej ‰achty. V neskor‰ích dobách práve na tomto mies-
te dochádzalo k rituálu otvárania úst – v období Starej rí‰e v‰ak ten-
to rituál nie je zatiaº bezpeãne doloÏen .̆3 Na v˘javoch vidíme zhro-
maÏdenie hlavn˘ch rituálnych predmetov pred neprav˘mi dverami.
Ide o mumifikované telo zomrelého, sarkofág, kanopy s vybrat˘mi
vnútronosÈami a tekenu4, ako i jednotlivé obetné dary uvedené v tzv.
zozname obetín. Samotné spú‰Èanie sarkofágu a obetn˘ch darov do
pohrebnej komory nane‰Èastie na vyobrazeniach zo Starej rí‰e ch˘-
ba, dokáÏeme si ho v‰ak predstaviÈ na základe reálnych nálezov.
V neskor‰ích dobách je sprevádzané libaãn˘mi rituálmi a dymov˘mi
obeÈami. Na záver bola na strechu hrobky vytiahnutá socha zomrelé-
ho v drevenej schránke (nau), i‰lo o rituál symbolicky naz˘van˘
„cestou do Abydu“. Po uzavretí pohrebnej komory boli vykonané
ìal‰ie obete zvierat. Od tejto chvíle bola hrobka samotná uzavretá
a v‰etok nasledujúci zádu‰n˘ kult sa odohrával v˘luãne v jej super-

‰truktúre, pred neprav˘mi dverami v kaplnke alebo pred nikami
(hlavne juÏnou nikou) v˘chodného prieãelia.

Doklady rituálov v materiálnej kultúre

Pri archeologickom v˘skume staroegyptsk˘ch hrobiek moÏno nále-
zy rozdeliÈ podºa ich v˘povednej hodnoty do dvoch hlavn˘ch sku-
pín: nálezy z tzv. pohrebn˘ch kontextov a z tzv. rituálnych kontex-
tov (napr. Rzeuska 2006: 428). V prvom prípade ide spravidla
o nálezy zo sub‰truktúry hrobky v podobe pohrebnej komory alebo
v prípade menej majetn˘ch príslu‰níkov rodiny pohrebn˘ch ník,
ako i z pohrebn˘ch a rituálnych ‰achiet. U rituálnych kontextov ide
hlavne o nálezy z primárnych vrstiev super‰truktúr hrobiek, napr.
z kaplniek a ník umiestnen˘ch vo v˘chodnom prieãelí hrobky. Obe
hlavné skupiny sa odli‰ujú jednak svojím charakterom a obsahom,
ako i predpokladanou dataãnou v˘povednou hodnotou. Nálezy
z neporu‰enej ãi vykradnutej, ale stratifikovanej pohrebnej komory
môÏeme vo väã‰ine prípadov stotoÏniÈ s dobou uloÏenia zomrelého
do hrobky. Naopak, nálezy zo super‰truktúry hrobky sú dokladom
následného, niekedy i dlhotrvajúceho kultu zomrelého a treba s ni-
mi zaobchádzaÈ s vedomím, Ïe mohli byÈ uloÏené i niekoºko gene-
rácií po smrti majiteºa hrobky.5

Ako uÏ bolo povedané vy‰‰ie, pri uloÏení tela do sarkofágu boli
do pohrebnej komory zomrelému pridané pohrebné dary, slúÏiace
k Ïivotu v zásvetí. Najãastej‰ie ‰lo o keramické a kamenné nádoby
ãi ich miniatúry, v men‰ej miere (závisiac predov‰etk˘m na bohat-
stve a sociálnom postavení majiteºa) i ìal‰ie predmety, ako naprí-
klad medené nástroje a nádoby, drevené podhlavníky, Ïezlá a po-
dobne. Veºmi ãasto nachádzame priamo v pohrebnej komore
zvy‰ky zvieracej obete, spravidla v podobe hovädzieho stehna.
U star˘ch EgypÈanov pritom postupne prevládala praktickosÈ a reál-
ne obetiny (mäso, pivo, víno, chlieb, vzácne oleje) nahradzovali
falo‰n˘mi obetinami. Typick˘m príkladom sú dÏbány naplnené na-
miesto vína ãi oleja nílskym bahnom ãi nahradenie kusov mäsa ich
modelmi z vápenca. Ku koncu Starej rí‰e dochádza k e‰te väã‰iemu
úpadku zádu‰ného kultu a keramické ãi kamenné nádoby sú nahra-
dené ich miniatúrnymi modelmi ãi dokonca len reliéfnym vyobra-
zením v tzv. zozname obetín. Tento zoznam, umiesten˘ v kaplnke,
mal podºa predstavy star˘ch EgypÈanov skutoãnú moc „oÏiÈ“ a reál-
ne reprezentovaÈ skutoãné zádu‰né dary.

âo v‰ak súkromná osoba v období Starého Egypta k Ïivotu v zá-
svetí potrebovala? OdpovedaÈ nám môÏe niekoºko konkrétnych prí-
kladov z pohrebiska strednej a vy‰‰ej úradníckej triedy v juÏnom
Abusíre.

Nevykradnuté pohrebné komory vy‰‰ích úradníkov, ktoré by
nám poskytovali najpresnej‰ie informácie, sú nane‰Èastie v celom
Egypte veºkou vzácnosÈou a v juÏnom Abusíre sa poãas 20-tich ro-
kov v˘skumu podarilo objaviÈ len dve – v roku 2002 pohrebnú ko-
moru ‰achty 5 v hrobke vezíra Kara a v roku 2007 pohrebnú komo-
ru kÀaza Inpunefera (pozri i ãlánok Bárta v tomto vydaní). Na
druhej strane, i mnohé z vykradnut˘ch komôr majú stále veºké
mnoÏstvo pôvodn˘ch pohrebn˘ch darov a pomáhajú nám dotvoriÈ
celkov˘ obraz. 

KÀaz Inpunefer slúÏil ako zádu‰n˘ kÀaz v abusírskych pyramí-
dov˘ch komplexoch panovníkov Neferirkarea a Niuserrea a t˘m ãa-
sovo spadá do obdobia druhej polovice 5. dynastie. V jeho hrobke
boli len dve lep‰ie zachované pohrebné komory, obe prístupné
z jednej ‰achty. Komora umiestená na západ patrila pravdepodobne
Inpuneferovej manÏelke a bola nájdená vykradnutá. Jedn˘m z mála
predmetov, ktoré unikli pozornosti (alebo skôr záujmu) zlodejov,
boli keramické nádoby. V severov˘chodnom rohu komory boli ob-
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javené ‰tyri stredne veºké dÏbány, naplnené namiesto vína nílskym
bahnom a pôvodne zapeãatené hlinen˘mi zátkami. Nádoby mali po-
merne nezvyãajn˘ tvar, s v˘razne ovoidn˘m aÏ globulárnym telom
a vysok˘m tubulárnym hrdlom. V‰etky boli vyrobené z jemného
nílskeho ílu a pokryté kvalitn˘m ãerveno-hned˘m listrom. Okrem
nich bol v komore objaven˘ e‰te men‰í ovoidn˘ dÏbánik s valen˘m
okrajom.

Susedná komora, patriaca samotnému kÀazovi Inpuneferovi, bola
objavená s intaktn˘m deliacim múrom. Zlodejov buì vyru‰ili alebo
boli ich úlovky z vedºaj‰ej komory tak veºk˘m sklamaním, Ïe sa ne-
pokúsili ju vykradnúÈ. Po otvorení sa nám naskytol pohºad na po-
hrebnú komoru tak, ako ju zanechali robotníci po uloÏení obetn˘ch
darov (pozri ãlánok Bárta et al. v tomto vydaní, obr. 3). Tieto boli
zoskupené do dvoch hlavn˘ch hlúãikov umiestnen˘ch na západ a na
juh od sarkofágu. Najv˘raznej‰ou skupinou je bezpochyby deväÈ vy-
sok˘ch zapeãaten˘ch pivn˘ch dÏbánov, opret˘ch o západnú stenu
sarkofágu (obr. 1). Desiaty dÏbán leÏal v juÏnej ãasti komory. Rov-
nako ako v susednej komore, i tu boli v‰etky dÏbány naplnené pri-
bliÏne do dvoch tretín namiesto piva jeho lacnej‰ou a trvanlivej‰ou
náhraÏkou – nílskym bahnom. Ich poãet bezpochyby súvisí s trva-
ním egyptského t˘ÏdÀa (10 dní) a t˘m rituálne poskytuje zomrelému
jeden dÏbán piva na deÀ. Na západ od sarkofágu sa nachádzala i kôp-
ka celkovo 75 vápencov˘ch miniatúrnych nádobiek. JuÏne od sarko-
fágu sa nachádzali zvy‰ky ãervenej listrovanej keramiky, úlomky
dreva a ‰tyri vápencové kanopy. Po anal˘ze bolo zistené, Ïe úlomky
dreva pravdepodobne patria drevenej skrinke, v ktorej boli kanopy
uloÏené. Na Àu boli poloÏené dve keramické misy. Po ãase sa skrin-
ka rozpadla, ãím do‰lo k rozbitiu na nej poloÏen˘ch mís.

Podobné priestorové rozloÏenie predmetov v pohrebnej komore
sa nám potvrdilo i v anonymnej hrobke AS 47, tieÏ odkrytej na je-
seÀ 2007. Komora bola vykradnutá, napriek tomu sa v‰ak v nej stá-

le nachádzalo mnoÏstvo nálezov (obr. 3). OpäÈ prevaÏovali kamen-
né a tentokrát i keramické miniatúry misiek, pohárov a váz, sústre-
dené vo v˘chodnej ãasti komory. Okrem nich tu bol uloÏen˘ aj je-
den veºk˘ ovoidn˘ dÏbán a malá hrub‰ia miska s esovit˘m okrajom
a ploch˘m dnom. Na juh od sarkofágu sa opäÈ nachádzalo zoskupe-
nie úlomkov tenkostenn˘ch mís, zlomkov dreva a ‰tyri kanopické
vázy. Po anal˘ze sa ukázalo, Ïe rovnako ako v komore kÀaza Inpu-
nefera i‰lo o dve jemné misy, tentoraz s v˘levkami, ktoré sa po roz-
padnutí drevenej skrinky, na ktorej stáli, rozpadli. Na základe pred-
beÏnej anal˘zy analógií keramiky sa dá odhadovaÈ, Ïe anonymná
hrobka AS 47 tieÏ spadá do druhej polovice 5. dynastie, v rozmed-
zí jednej aÏ troch generácií od doby pohrebu kÀaza Inpunefera. To
by nám ukazovalo pomerne veºkú uniformitu vo forme i obsahu
ukladania pohrebn˘ch darov v tejto dobe.

Skupina hrobiek sústreden˘ch okolo vezíra Kara z obdobia dru-
hej polovice 6. dynastie nám poskytuje veºmi bohat˘ materiál, a to
nielen keramick .̆ Poãet predmetov z jednotliv˘ch komôr v niekto-
r˘ch prípadoch presahuje niekoºko stoviek kusov a zah⁄Àa veºké
mnoÏstvo keramick˘ch a meden˘ch nádob, meden˘ch nástrojov,
kamenn˘ch modelov a miniatúr ako i ìal‰ích predmetov (Bárta
2009a; Bárta 2009b). Najbohat‰ie sú pohrebné komory jeho synov
Intiho, SenedÏemiba a Kara Juniora. Aby sme uviedli len jeden
konkrétny príklad, v pohrebnej komore Kara Juniora bolo objave-
n˘ch celkovo 15 keramick˘ch zásobníc, 5 jemn˘ch tenkostenn˘ch
mís, jedna malá kamenná miniatúrna nádobka, 15 miniatúrnych
meden˘ch nádobiek, 6 kamenn˘ch nádob, pribliÏne 194 meden˘ch
nástrojov, jeden podhlavník, jedna paleta ako i tri zlomky zlatého
‰perku (Bárta 2009a: 223–259). Prekvapujúce je hlavne veºké
mnoÏstvo imitácií veºk˘ch dÏbánov tzv. palestínskeho typu s dvomi
uchami a ploch˘m dnom (obr. 4). Boli objavené in situ v juhov˘-
chodnom rohu pohrebnej komory spolu s ìal‰ími jemn˘mi ovoid-
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Obr. 3 Pohºad na vykradnutú pohrebnú komoru v anonymnej hrobke AS 47 v juÏnom Abusíre (foto M. Bárta)
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n˘mi dÏbánmi egyptského typu. Ich originály boli veºmi cenené
a spravidla boli priváÏané z oblasti dne‰nej Palestíny naplnené ví-
nom ãi olejom. Najranej‰ie importy sa objavujú v Egypte v hrob-
kách panovníkov 1. dynastie v Abyde, ale väã‰ina ich nálezov spa-
dá do priebehu 4.–6. dynastie. Sú doloÏené na viacer˘ch lokalitách,
napr. v Gíze, Sakkáre, Matmare a Nazlet Batrán. Nov‰ie ‰túdie pou-
kazujú na dôleÏit˘ chronologick˘ v˘voj. Zatiaº ão v 4. a 5. dynastii
prevaÏujú originálne palestínske importy, typické prevahou slieÀu,
jemn˘m a zvoniv˘m ãrepom s veºmi tvrd˘m v˘palom a svetloÏltou
farbou lomu; v priebehu 6. dynastie rozbor keramického materiálu
poukazuje na skutoãnosÈ, Ïe do‰lo k imitácii t˘chto nádob a sú vy-
rábané na domácej pôde z nílskeho bahna. ëal‰ie nádoby tohto typu
boli objavené i v pohrebnej komore druhého Karovho syna, Se-
nedÏemiba. V oboch prípadoch ide pravdepodobne o imitáciu.
U Kara Juniora boli dÏbány nájdené uzavreté zátkami z nílskeho
bahna a s odtlaãkami peãatí s titulmi majiteºa hrobky a s menami
panovníkov Pepiho I. a II.

V˘znamnou skutoãnosÈou ‰túdia nálezov z pohrebn˘ch komôr je
nielen prítomnosÈ urãit˘ch keramick˘ch tried, ale i absencia ostat-
n˘ch tried. Hore uvedené usporiadanie keramiky môÏe byÈ povaÏo-
vané za pravidlo. Vy‰‰í a niÏ‰í úradníci boli v Abusíre spravidla po-
chovávaní len s keramick˘mi dÏbánmi a misami, poprípade
miniatúrami, ktoré ich mali doplÀovaÈ alebo nahradzovaÈ. AÏ na ve-
ºmi zriedkavé v˘nimky sú pohrebné komory v juÏnom Abusíre v˘-
znaãné absenciou keramick˘ch tried spojen˘ch s rituálnymi úkonmi,
ako boli napríklad stojany a ploché podnosy. U chlebov˘ch foriem je
situácia o nieão komplikovanej‰ia. V Abusíre sa s nimi spravidla

v pohrebn˘ch komorách nestretávame, av‰ak napríklad v západnej
Sakkáre tvoria pomerne pravidelnú súãasÈ pohrebnej v˘bavy.

Ako by sa dala charakterizovaÈ keramika z pohrebn˘ch komôr? Vo
v‰etk˘ch prípadoch, kedy komory mali nejaké keramické nálezy, bo-
li tieto z veºkej väã‰iny tvorené dÏbánmi, a to v prípade niÏ‰ích úrad-
níkov (napr. kÀaz Inpunefer) hrub‰ími pivn˘mi dÏbánmi a v prípade
vy‰‰ích úradníkov (sudca Inti, SenedÏemib) jemn˘mi zásobnicami na
víno, a to v pomerne hojnom poãte. Tieto zjavne charakterizujú do-
statok jedla ãi pitia v zásvetí. Druhou najãastej‰ie sa vyskytujúcou tri-
edou sú jemné tenkostenné misy, spravidla zastúpené len jedn˘m ãi
dvoma kusmi (napr. v komore kÀaza Inpunefera a v anonymnej ko-
more AS 47), ktoré ako jemná luxusná stolná keramika symbolizujú
podºa niektor˘ch egyptológov dostatok jedla pre zosnulého.

Po uloÏení v‰etk˘ch predmetov potrebn˘ch k posmrtnému Ïivo-
tu bola pohrebná komora uzavretá múrom z nepálen˘ch tehál, ritu-
álne zabielen˘m. V niektor˘ch prípadoch nachádzame tesne pred
t˘mto múrom jednoduché pivné dÏbány, ako je to napr. v ‰achte 6
v hrobke kÀaza Inpunefera (obr. 5).
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Obr. 4 DÏbán imitujúci syropalestínsku keramickú produkciu z pohrebnej
komory Kara Juniora v juÏnom Abusíre (foto K. Vodûra)

Obr. 5 Rituálne uloÏen˘ pivn˘ dÏbán pred zamurovanou pohrebnou nikou
v ‰achte 6, hrobka kÀaza Inpunefera v juÏnom Abusíre (M. Bárta)
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Obr. 6 Rituálne depozity keramiky v pohrebnej ‰achte sudcu Intiho v Abusíre (podºa Bárta 2003: fig. 2)
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Veºmi zaujímavé sú i nálezy zo ‰achiet hrobiek. Doteraz nebola
ukonãená diskusia o presnej funkcii nálezov z v˘plne pohrebn˘ch ‰a-
chiet – v mnoh˘ch prípadoch sa zdá (a to bol názor preferovan˘ e‰te
v polovici 20. storoãia), Ïe túto v˘plÀ tvorí jednoduch˘ zásyp z aké-
hokoºvek dostupného materiálu, najãastej‰ie piesku, keramiky a ku-
sov stavebnej suti. AÏ bliÏ‰ia anal˘za intaktn˘ch pohrebn˘ch ‰achiet
(t.j. ‰achiet, u ktor˘ch je zachovaná pôvodná stratifikácia jednotli-
v˘ch fáz zásypu) odhalila, Ïe táto v˘plÀ nie je náhodná a bola tieÏ
súãasÈou bliÏ‰ie neznámych závereãn˘ch rituálov. Príkladom môÏe
byÈ 22 m hlboká ‰achta sudcu Intiho, syna hore zmieneného vezíra
Kara. V kompaktnej v˘plni piesku, suti a tafly boli odkryté tri zo-
skupenia rituálne uloÏen˘ch predmetov (obr. 6). V hæbke 4,20 m bol
objaven˘ vo v˘chodnej ãasti ‰achty depozit desiatich miniatúrnych
vápencov˘ch misiek; v hæbke 4,70 m nasledoval nález vápencového
oltára a niekoºk˘ch pivn˘ch dÏbánov a nakoniec v hæbke 9,70 m boli
pri severnej stene objavené dve veºké nevypálené chlebové formy
(Bárta 2003). Tieto formy sú v nevypálenom stave veºmi krehké a pri
dotyku sa takmer rozpadajú – v prípade, Ïe by boli do ‰achty hodené
ako odpad, zostalo by z nich veºmi málo. Ich uloÏenie a zachovanosÈ
poukazujú na fakt, Ïe ide o pozostatok neznámeho rituálu.

Aj vykradnuté pohrebné ‰achty nám poskytujú bohaté informácie
v podobe keramiky – anal̆ za ich obsahu ukazuje, Ïe nebol náhodn .̆
PrevaÏujú v nich keramické triedy typické svojou rituálnou funkciou,
t.j. stojany a ploché podnosy. Typick˘m príkladom môÏe byÈ pohrebná
‰achta z anonymnej hrobky AS 47. Keramika sa v nej nachádzala
v celkovo troch veºk˘ch vrstvách, sústreden˘ch v dolnej tretine ‰ach-
ty. V súãasnosti preto prevláda názor, Ïe do ‰achiet bola buì ukladaná
alebo vsypaná keramika, ktorá bola pouÏitá pri funerárnych rituáloch.

UÏ dávnej‰ie pozornosÈ egyptológov pútali plytké ‰achty bez po-
hrebnej komory alebo niky a bez ak˘chkoºvek ºudsk˘ch kostrov˘ch
pozostatkov. Ide spravidla o men‰ie ‰achty umiestnené v severnej
ãasti hrobky, s prevaÏujúcou hæbkou 1–2 m. Boli interpretované buì
ako nepravé ‰achty, slúÏiace analogicky k ‰achtám v pyramídach
panovníkov na v˘stup du‰e z tela; ako falo‰né ‰achty, ktoré mali
spomaliÈ a zmiasÈ zlodejov; ako nedokonãené ‰achty a podºa nov-
‰ieho názoru ako tzv. rituálne ‰achty. Posledn˘ názor je v˘sledkom
anal˘zy intaktn˘ch ‰achiet tohto typu z oblasti západnej Sakkáry. Tu
bolo objaven˘ch celkovo päÈ plytk˘ch ‰achiet s intaktn˘mi depozit-
mi, konkrétne v hrobovom komplexe vezíra Merefnebefa, v hrobke
Pehenptaha, kÀaÏky bohyne Hathor Cheti, v anonymnej mastabe 2
a v tzv. koridore 2 (Rzeuska 2006: 494–502). Tieto depozity majú
veºa spoloãn˘ch prvkov – spravidla sa v nich nachádza veºké mnoÏ-
stvo rozbitej, ale inak nepo‰kodenej keramiky veºmi homogénnej
povahy, spravidla tzv. mejdúmskeho tovaru. Okrem nich sa tu na-
chádzajú ìal‰ie objekty, ako napr. zlomky dreva (v troch ‰achtách),
textílie (pravdepodobne vo v‰etk˘ch piatich ‰achtách), uhlíky a or-
ganické zvy‰ky (v troch ‰achtách), ãi menej ãasto i pazúrikové ná-
stroje, zvieracie kosti a mu‰le. âo sa t˘ka mejdúmskeho tovaru, ide
o keramiku vyrobenú z veºmi jemného, viacnásobne plaveného níl-
skeho ílu (tzv. Nílska A ãi prípadne Nílska B1), ktorá je vytáãaná na
pomalom hrnãiarskom kruhu, má pomerne kvalitn˘ tvrd˘ v˘pal a je
pokrytá ãerven˘m le‰ten˘m listrom. Tvarovo a typologicky ide
o veºmi homogénne súbory, pozostávajúce spravidla z ãisto otvore-
n˘ch nádob (mís a tanierov). Ich poãty v jednotliv˘ch depozitoch sú
pomerne vysoké, napr. 36 kusov v rituálnej ‰achte u vezíra Meref-
nebefa, 28 nádob u kÀaÏky Cheti ãi 27 kusov v anonymnej mastabe 2.
Pri anal˘ze typologického rozptylu je zjavné, Ïe sú zastúpené len
pribliÏne ‰tyri keramické skupiny mís (tzv. mejdúmske misy s eso-
vit˘m okrajom, misy s lomen˘m telom, ploché misy/taniere s mo-
delovan˘m okrajom apod.), ktoré ìalej moÏno roztriediÈ pribliÏne
do desiatich typov (napr. misy s lomen˘m telom a v˘levkou, misy

s lomen˘m telom a jednoduch˘m okrajom, misy s lomen˘m telom
a modelovan˘m okrajom apod.). Ich tvar a v niektor˘ch prípadoch
i organické zvy‰ky v nich nájdené napovedajú ich funkcii – mohli
slúÏiÈ pri mumifikácii tela zomrelého a po dokonãení boli rituálne
rozbité za úãelom zabránenia znovupouÏitiu t˘chto nádob.

Stav jednotliv˘ch zlomkov, napr. ostré neerodované hrany a vo
väã‰ine prípadov prítomnosÈ v‰etk˘ch jednotliv˘ch úlomkov umoÏ-
Àujúcich zloÏenie pôvodn˘ch mís, napovedá faktu, Ïe boli rozbité aÏ
priamo na mieste a pravdepodobne úmyselne. Z písomn˘ch prame-
Àov poznáme i rituál, ktor˘ by s t˘mto úkonom mohol súvisieÈ – ide
o tzv. rituál rozbíjania ãerven˘ch nádob, v egypt‰tine pomenovan˘
sedÏ de‰rut. Napriek tomu, Ïe je známy uÏ vy‰e storoãia a venovalo
sa mu mnoÏstvo v˘znamn˘ch egyptológov (napr. Ludwig Borchardt,
Kurt Sethe, Alan Gardiner a ìal‰í), presné znalosti o tomto rituále sú
doteraz nedostaãujúce, vieme len to, Ïe nebol identick˘ presn˘m ob-
sahom ani formou v rôznych ãasov˘ch obdobiach. Najstar‰ia zmien-
ka o tomto rituáli je z konca Starej rí‰e, kde je zmienen˘ v rámci
Textov pyramíd, av‰ak ikonografické pramene pochádzajú v˘luãne
z mlad‰ích období, predov‰etk˘m zo Strednej a Novej rí‰e. Jeho
priame napojenie na keramické depozity zo súkromn˘ch hrobiek
Starej rí‰e je stále otázne (napr. Arias Kytnarová).

V roku 2002 bola v juÏnom Abusíre objavená podobná rituálna
‰achta v komplexe sudcu Intiho (tzv. ‰achta L, Tomá‰ek 2003).
·achta mala ústie 1,30 ¥ 1,60 m a hæbku 1,4 m od koruny dochova-
ného muriva. Na dne ‰achty, vyplnenej kompaktnou vrstvou piesku
a tafly, bol objaven˘ neporu‰en˘ depozit rozbit˘ch keramick˘ch ná-
dob spolu so zvy‰kami textílií (pravdepodobne ovínadiel) a nátronu
pouÏívaného na vysú‰anie tela zomrelého. Jedna z hlbok˘ch mís
s modelovan˘m okrajom bola nájdená pokrytá vrstvou Ïivice, ktorá
slúÏila k impregnácii ovínadiel (Bárta 2009b). OpäÈ tu zìaleka pre-
vaÏujú otvorené tvary, bolo tu napr. odkryt˘ch 77 kusov Mejdúm-
skych mís, 47 kusov mís s lomen˘m telom a jednoduch˘m okrajom
a 105 kusov mís s lomen˘m telom a v˘levkovit˘m okrajom (obr. 7).
Funkciou depozitu bolo bezpochyby pietne uloÏenie nádob pouÏi-
t˘ch pri rituáloch oãisÈovania a mumifikácie tela zomrelého.

Záver

Väã‰inu z dobre známych pohrebn˘ch rituálov poznáme spravidla
len z epigrafick˘ch prameÀov a nemáme ich doloÏené priamymi ar-
cheologick˘ch nálezmi (napr. identifikácia miesta ibu, wabetu
apod.). Na druhej strane, priamo v hrobke máme veºké mnoÏstvo
predmetov materiálnej kultúry, ktoré museli byÈ súãasÈou závereã-
n˘ch nemenovan˘ch pohrebn˘ch rituálov. Medzi nimi je keramika
zìaleka najpoãetnej‰ou skupinou nálezov, a to ako z pohrebnej ko-
mory, tak i z v˘plne pohrebn˘ch i rituálnych ‰achiet a z neskor‰ích
rituálov vykonávan˘ch pred kaplnkou ãi severnou nikou hrobky.
Pritom môÏeme pozorovaÈ niekoºko hlavn˘ch prvkov – keramiku
z pohrebnej komory v pohrebisku v juÏnom Abusíre spravidla tvo-
ria v˘luãne dÏbány a misy; pri keramick˘ch nálezoch zo zásypov
pohrebn˘ch ‰achiet prevaÏujú rituálne keramické triedy ako napr.
stojany a ploché podnosy a sú typické absenciou jemnej stolnej ke-
ramiky. Nakoniec, v keramick˘ch depozitoch uloÏen˘ch v plytk˘ch
rituálnych ‰achtách nachádzame takmer v˘luãne jemné stolové ná-
ãinie v podobe tenkostenn˘ch mís a tanierov pokryt˘ch kvalitn˘m
ãerven˘m listrom. Ich nálezové okolnosti poukazujú na fakt, Ïe
mohli byÈ súãasÈou mumifikaãného procesu a po ukonãení boli ri-
tuálne rozbité. Anal˘za archeologick˘ch nálezov tak slúÏi nielen
k datovaniu hrobky ãi urãeniu sociálneho postavenia jej majiteºa,
ale v niektor˘ch prípadoch nám môÏe napomáhaÈ i pri nepriamom
objasnení obsahu niektor˘ch pohrebn˘ch ãi zádu‰n˘ch rituálov.
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Poznámky:
1 Tieto dve bohyne boli pokladané za pôvodné plaãky pri pohrebe boha

Usira. Prvá postava (pravdepodobne symbolicky spodobÀujúca Eset)

nesie spravidla titul weret, t.j. „Veºká“, naznaãujúc jej prednostné posta-

venie.
2 Na bárke ‰abet je sarkofág spravidla vyobrazen˘ pod ochrann˘m balda-

ch˘nom (napr. v hrobke Mereruku v Sakkáre, Kara v Gíze, Pepiancha

v Mére a DÏaua a Ibiho v Dér el-Gebráwí), v prípade niektor˘ch v˘javov

je nahraden˘ naom, t.j. schránkou na rituálne sochy (napr. v hrobkách

Achethotepa a Ptahhotepa v Sakkáre).
3 Tzv. rituál otvárania úst mal umoÏniÈ zomrelému obnoviÈ jeho telesné

funkcie (napríklad schopnosÈ piÈ, jesÈ a hovoriÈ) a rituálne ho oÏiviÈ.
4 V˘znam tekenu nebol doteraz spoºahlivo objasnen .̆ Na reliéfoch vidíme

postavu leÏiacu ãi drepiacu na saniach, ktorá mohla predstavovaÈ akúsi

reálnu ãi zástupnú obeÈ.
5 ëal‰ou v˘znamnou otázkou je pre archeológa neporu‰enosÈ danej arche-

ologickej situácie a otázka úmyselného uloÏenia dan˘ch predmetov 

(t.j. depozit verzus odpad), a to predov‰etk˘m v prípade zásypu pohreb-

n˘ch ‰achiet.
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Obr. 7 Keramika z rituálnej ‰achty v hrobke sudcu Intiho v juÏnom Abusíre (foto M. Bárta)
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