
Vedlej‰í pohfiby pfiedstavují zvlá‰È vystavûné a peãlivû naplánované
hroby obsahující ostatky lidí, zvífiat ãi lodí s pfiípadnou pohfiební v˘-
bavou. Ve v‰ech pfiípadech pfiímo náleÏely k velk˘m hrobkám ãi
mastabám, jejichÏ majitele z urãitého dÛvodu doprovázely na onen
svût. U elitních pohfiebi‰È, vyãlenûn˘ch pouze pro privilegované
obyvatele údolí, je pomûrnû jednoduché takové hroby poznat. Na
obyãejn˘ch pohfiebi‰tích je tfieba rozli‰it hroby vedlej‰í od dal‰ích,
které byly volnû umístûny v jejich rámci bez konkrétní vazby na nû-
kterou z velk˘ch hrobek. Od bûÏn˘ch pohfibÛ mohou b˘t odli‰eny
nûkolika zpÛsoby. Napfiíklad v Tarchánu ãi v Sakkáfie byly vedlej‰í

hroby zaãleÀovány do kontextu mastaby prost˘m vloÏením do
chodby mezi superstrukturou velké stavby a její ohradní zdí. U jed-
né z Ahov˘ch ohrad v Abydu, pfiípadnû u jedné mastaby v Abúsíru
byly vedlej‰í hroby vyãlenûny mimo její prostor, ale propojeny
omítkou a obílením, které ze stûn ohrady pokraãovalo po zemi aÏ do
prostoru superstruktur mal˘ch vedlej‰ích hrobek. Dal‰í z tûchto
hrobÛ byly alespoÀ prostorovû orientovány podle stûn velké hrobky,
v jejíÏ blízkosti se nacházely.

Poãátky tohoto na první pohled netypicky egyptského zvyku je
moÏné sledovat jiÏ v Predynastické dobû. Na nûkter˘ch pohfiebi‰-
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Vedlej‰í pohfiby v Ranû dynastické dobû
Lucie Jirásková

Po postupném kulturním sjednocování Horního a Dolního Egypta v Predynastické dobû do‰lo
i k jeho politickému a hospodáfiskému spojení v jeden celek náleÏející pod svrchovanost jednoho
vládce a jeho privilegované rodiny. Doba vlády prvních panovníkÛ Egypta je kvÛli stále malému
mnoÏství odkryt˘ch památek v mnoh˘ch ohledech zahalena mlhou, která ji obestírá urãit˘m ta-
jemstvím. Jeden z aspektÛ, kter˘m se na první pohled vymykala tradiãní kultufie, pfiedstavuje zvyk
obklopování velk˘ch elitních hrobek mal˘mi vedlej‰ími pohfiby. Tento neobvykl˘ rys nejstar‰ích
dynastick˘ch pohfiebi‰È se stal pouze doãasnou záleÏitostí, jejíÏ konec pfii‰el se závûrem vlády
prvních panovníkÛ.V následujících generacích byl z velké ãásti opu‰tûn, aãkoliv jeho pozÛstatky je
moÏné sledovat i v mlad‰ích fázích dûjin starého Egypta. Zvyk pfiedstavuje jeden z pfiechodov˘ch
momentÛ doprovázejících dobu 1. dynastie, charakteristické ustavováním novû vzniklého politic-
kého celku a jeho stabilizací zaloÏenou nejen na hospodáfiské a politické rovinû, ale souãasnû na
velmi dÛleÏit˘ch ideologick˘ch tendencích, které daly základ pro jeho dal‰í rozvoj ve v‰ech oblas-
tech a postupnû vytváfiely obraz toho, co dnes naz˘váme staroegyptskou kulturou.

Obr. 1 Pohled na fiadu oãi‰tûn˘ch vedlej‰ích hrobÛ náleÏejících k hrobce panovníka DÏera (foto M. Zemina)
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tích jsou nacházeny samostatné hroby zvífiat, které snad patfiily
k nûkter˘m lidsk˘m pohfibÛm. Jedná se napfiíklad o elitní pohfiebi‰-
tû HK6 v Hierakonpoli, kde byly nalezeny i ojedinûlé pohfiby slonÛ.
Ov‰em nejen zvífiata byla z urãitého – snad rituálního – dÛvodu
usmrcována jiÏ v dobû Nakáda II. Stejná lokalita (pohfiebi‰tû HK43)
ukázala, Ïe v jejím rámci nalezlo poslední útoãi‰tû pomûrnû velké
mnoÏství lidí násilnû usmrcen˘ch ranami ostr˘m pfiedmûtem do
obratlÛ krãní pátefie. ZaráÏející je v tomto pfiípadû skuteãnost, Ïe se
jednalo o pohfiebi‰tû prost˘ch lidí, v jehoÏ bezprostfiední blízkosti
se nenacházela Ïádná velká hrobka, k níÏ by mohly hroby zabit˘ch
jedincÛ patfiit. Z tohoto hlediska se prozatím jedná spí‰e o lidi
usmrcené zfiejmû z jiného dÛvodu neÏ u pozdûj‰ích elitních hrobek.
Ov‰em dal‰ích dokladÛ zvlá‰tních pohfibÛ existuje více. Oproti
tûmto dvûma pfiíkladÛm pfiedstavují pohfiby lodí prozatím rys obje-
vující se aÏ s 1. dynastií. V predynastick˘ch hrobkách je moÏné
jejich motiv najít ve v˘zdobû stûn, pfiípadnû na nádobách, nebo se
vyskytují jako malé modely. Dosud v‰ak nebyla nalezena Ïádná vel-
ká loì pohfibená ve vlastním hrobû. Kromû lidsk˘ch obûtí1 je moÏ-
né vysledovat pokraãování tûchto zvyklostí i v následujících do-
bách. Pro lodû jsou typick˘m pfiíkladem bárky patfiící k Chufuovû
pyramidû, pro zvífiata napfiíklad celá rozsáhlá pohfiebi‰tû posvát-
n˘ch zvífiat z Pozdní doby.

Vedlej‰í pohfiby se nacházely jak pfii velk˘ch hrobkách v Abydu,
Sakkáfie, Tarchánu, Abúsíru, Gíze a Abú Rawá‰i, tak u velk˘ch
ohrad v Abydu. Tato skuteãnost urãit˘m zpÛsobem svûdãí o v˘zna-
mu tûchto zvlá‰tních staveb, jejichÏ odraz je hledán v DÏoserovû
pyramidovém komplexu a jeÏ jsou nûkdy pfiirovnávány k pozdûj‰ím
údolním chrámÛm. Praxe vedlej‰ích hrobÛ pfii panovnick˘ch hrob-
kách byla zfiejmû zapoãata aÏ následovníkem Narmera, panovníkem
Ahou, jehoÏ tfii hrobové jámy provázel pás men‰ích. Jedna z nich
snad mohla pfiedstavovat hrob panovníkovy manÏelky Benerib,
jelikoÏ obsahovala pfiedmûty s jejím jménem, dal‰í patfiily králov˘m
sluÏebníkÛm. Na úpln˘ konec tfií fiad byla do dvou jam pohfibena
tûla sedmi lvÛ, zfiejmû chovan˘ch v zajetí pfii panovníkovû dvofie.
Jedná se o pomûrnû v˘jimeãn˘ nález, jelikoÏ pohfiby zvífiat byly
v Abydu sporé. Kromû tohoto pohfibu se jednalo jiÏ jen o ãtyfii psy
nalezené ve vedlej‰ích hrobech Dena, oznaãen˘ch pohfiebními
stélami. Témûfi v‰echny ostatní hroby patfiily zfiejmû pouze lidem.
Aãkoliv k Ahovû hrobce pfiináleÏelo pouze 36 komor, s dal‰ími pa-
novníky jejich poãet v˘raznû vzrostl. U DÏera dosáhl nejvy‰‰ího
poãtu, 318 komor pfii hrobce a 281 hrobÛ pfii velké ohradû. VadÏiho
na jeho posmrtné cestû následovalo jiÏ „pouze“ 174 lidí pohfiben˘ch
pfii hrobce a 161 u velké ohrady. Dále je vidût sestupná tendence
s v˘jimkou v˘raznû men‰ího poãtu u královny Merneit (41 komor
pfii hrobce a 77 pfii ohradû). U Dena se jednalo o 133 vedlej‰ích hro-
bÛ kolem hrobky, u AndÏiba 64, Semercheta 68 a Kaa pouze 26.

Abydoské královské hrobky pfiedstavují kromû jiného jeden z do-
kladÛ souãasnosti uloÏení zemfiel˘ch do vedlej‰ích hrobÛ a v nûkte-
r˘ch pfiípadech i jejich souãasnost s královsk˘m pohfibem. U Ahy
tvofiily vedlej‰í komory je‰tû samostatné jednotky. Pozdûji do‰lo ke
zmûnû v jejich konstrukci, kdy byla nejdfiíve vytvofiena dlouhá,
su‰en˘mi cihlami vyzdûná jáma, kterou pak men‰í zídky rozdûlily
do jednotliv˘ch komor. Vedlej‰í hroby patfiící k hrobce DÏera a Vad-
Ïiho byly umístûny aÏ dále za ohradní zdí kolem superstruktury,
ov‰em jiÏ u Merneit, Dena a AndÏiba k ní tûsnû pfiiléhaly. Vyvrcho-
lením byly vedlej‰í hroby kolem hrobky Semercheta a Kaa, které jiÏ
byly v kontaktu se substrukturou samotné hrobky panovníka
a v‰echny zavr‰ovala spoleãná superstruktura. Není tudíÏ pochyb
o tom, Ïe se v‰echny pohfiby konaly víceménû souãasnû. To se
ov‰em mohlo stát pouze za pfiedpokladu, Ïe v‰ichni zúãastnûní
zemfieli v pfiibliÏnû stejnou dobu a na stejném místû. Jaká smrt tyto

sluÏebníky postihla, je tûÏké zjistit. Na kostrách se nenacházejí
známky v˘raznûj‰ího po‰kození, které by svûdãilo o urãitém druhu
smrti. Vût‰ina koster byla nalezena v klasické skrãené poloze, v˘ji-
meãnû je moÏné sledovat urãité anomálie v uloÏení kostry, které
v nûkter˘ch pfiípadech mohly b˘t zpÛsobeny postupn˘m rozkladem
tûla. Jako nejpravdûpodobnûj‰í se z tohoto dÛvodu jeví smrt otráve-
ním jedem ãi u‰krcením.

Na otázku, proã k tomuto krutému zvyku docházelo, neexistují
pfiímé odpovûdi. Je moÏné pouze odhadovat, co vedlo spoleãnost
k tomu, aby obûtovala nûkteré ze sv˘ch ãlenÛ. DÛvodem bylo zfiejmû
jak blaho jejich, tak i panovníka nebo jejich pána – v pfiípadû ostat-
ních hrobek. Paralely z pozdûj‰ích dob ukazují, Ïe spoãinout po smr-
ti v blízkosti panovníka bylo v˘znamn˘m privilegiem, kterého se do-
stávalo v˘jimeãnû dÛleÏit˘m osobám. Vlastní hrobku nedaleko
hrobky panovníkovy bylo moÏné získat na základû rodokmenu ãi
odvedené sluÏby. A tak byla královská pohfiebi‰tû i po vût‰í ãást Sta-
ré fií‰e vyhrazována pro ãleny královské rodiny a nejvy‰‰í hodnostá-
fie. Aãkoliv byla smrt lidí pohfiben˘ch ve vedlej‰ích hrobech násilná,
nemuselo se nutnû jednat o smrt vynucenou. Panovník byl v pfied-
stavách star˘ch EgypÈanÛ Ïijícím bohem, kter˘ urãit˘m zpÛsobem
zaji‰Èoval pfiízeÀ ostatních bohÛ a existenci Ïivota sv˘ch poddan˘ch.
Z tohoto dÛvodu muselo b˘t privilegiem patfiit mezi vyvolené, ktefií
se mûli pohybovat v panovníkovû blízkosti i po jeho smrti, kdy se
pfiipojil k ostatním bohÛm. Proto museli mít v˘znamné postavení
v‰ichni ti, jejichÏ hrobky doprovázely men‰í vedlej‰í pohfiby.

Co pfiiná‰eli tito lidé svému pánu? Jejich smrt ukazovala mini-
málnû na jeho moc, která mu dovolila obûtovat ve svÛj prospûch lid-
ské Ïivoty. To ale jistû nebyl jedin˘ dÛvod nároãné operace, jeÏ snad
mûla rituální ráz. Pfii pfiípravû bylo potfieba vybudovat samotné
komory hrobÛ, vytvofiit dfievûné rakve, vyrobit pro nû pohfiební v˘-
bavu a stély, které oznaãovaly jednotlivé hroby a jejich majitele.
V‰ichni se poté museli shromáÏdit na jednom místû v blízkosti po-
hfiebi‰tû, kde byl rituál proveden. Tûla byla v tradiãní skrãené polo-
ze uloÏena s v˘bavou do hrobÛ, jeÏ bylo nutné brzy uzavfiít vrstva-
mi prken, rákosu a cihel. PfiibliÏnû ve stejnou dobu se konal pohfieb
jejich pána, jehoÏ hrobka byla zpoãátku pfiístupná pouze pfied
dokonãením, coÏ znamená, Ïe ihned po pohfibu musely zaãít zastfie-
‰ovací práce. Rozsáhl˘ proces proto zamûstnal pomûrnû velké
mnoÏství lidí na del‰í dobu. V˘sledkem bylo sníÏení poãtu obûtí za
VadÏiho a za jeho následníka Dena vybudování schodi‰tû, které
umoÏnilo pfiístup do hrobky i po jejím zastfie‰ení. JiÏ v dobû Predy-
nastické byly doloÏeny poãátky mumifikace, ov‰em jak dlouho
bylo tûlo pfied samotn˘m pohfibem pfiipravováno – a kolik ãasu tudíÏ
zb˘valo na pfiípravu doprovodu – není jasné.

O tom, kdo byli majitelé vedlej‰ích hrobÛ a jaká byla jejich po-
smrtná funkce ve vztahu k jejich pánovi, je moÏné se dozvûdût z po-
hfiební v˘bavy a z náhrobních stél. Ty podávaly informace o jménû
a pfiípadnû titulech zemfielého. BohuÏel se v‰ak dochovaly pouze
v Abydu a jedna v Sakkáfie – pfiiãemÏ u té není jasné, patfiila-li k sa-
motné velké hrobce, nebo pouze k malému vedlej‰ímu hrobu. Stély
byly nalezeny na svém pÛvodním místû jen v˘jimeãnû. I pfiesto je
moÏné je v nûkter˘ch pfiípadech spojit s urãit˘m hrobem na základû
shody jmen napsan˘ch jak na stéle, tak na omítnuté stûnû hrobové
komory. O postavení jednotliv˘ch sluÏebníkÛ svûdãí nejen jejich ti-
tuly, ale i velikost pohfiebních jam, která se v nûkter˘ch pfiípadech
v˘raznû li‰í.

Pohfiební v˘bava sv˘m obsahem charakterizovala moÏnosti maji-
tele velké hrobky, ale zároveÀ specifikovala postavení jeho jednotli-
v˘ch sluÏebníkÛ. Vût‰inou se jednalo o velké zásobnice, pivní dÏbá-
ny a mísy. Mezi luxusnûj‰í v˘bavu patfiily kamenné nádoby
obsahující zpravidla vonné oleje, importované víno ãi olej, jeÏ se

ZLOM21-41  2.3.2010 10:11  Stránka 39



dováÏely ve speciálních nádobách, pfiípadnû mûdûné nástroje. Na
základû prÛzkumu vedlej‰ích hrobÛ kolem hrobky panovníka DÏe-
ra se zdá, Ïe toto doprovodné pohfiebi‰tû bylo peãlivû naplánováno
vãetnû rozvrÏení jednotliv˘ch dílÛ a jejich pozdûj‰ích „obyvatel“.
V jiÏní ãásti bylo napfiíklad nalezeno velké mnoÏství látek povût‰i-
nou uloÏen˘ch do truhel, které v nûkter˘ch komorách dokonce za-
plÀovaly cel˘ prostor jámy, kde proto uÏ nebylo místo pro pohfieb.
Ne v‰echny vedlej‰í komory tedy v tomto pfiípadû pfiedstavovaly
hroby, nûkteré z nich zfiejmû slouÏily pouze jako skladi‰tû. V˘chod-
ní ãást stejného pohfiebi‰tû obsahovala zejména Ïenské paruky,
zbytky látek a vût‰í mnoÏství noh nábytku – postelí a Ïidlí. Na se-
verozápadû pak byly ve vût‰í mífie nalezeny hroty ‰ípÛ ze slonoviny,
tvrdého dfieva a pazourku, zvífiecí kÛÏe a hrací kameny ze slonovi-
ny. V pfieváÏné mífie se jedná o obecné prvky v˘bavy movitûj‰ích
osob. Nûkdy také mohla specifikace majitele hrobu skrze prvky v˘-
bavy jasnûji ukazovat k urãité profesi, jako tomu bylo u hrobky ã.
3503 v Sakkáfie. Jedná se napfiíklad o hlinûné modely lodí, zvlá‰tní
mûdûn˘ nástroj uloÏen˘ v dfievûné skfiíÀce, nádoby obsahující zbyt-
ky rÛzn˘ch barev2, kamenné nádoby, mûdûné dláto atd. Pfiedmûty
budí dojem, Ïe majitelku mastaby na onen svût doprovázela skupi-
na lidí, která jí mûla zajistit urãité sluÏby spojené se Ïivotem na
tomto i na onom svûtû.

V pozdûj‰ích dobách pfiedstavoval charakteristick˘ zvyk spojen˘
se smrtí zádu‰ní rituál. Pro zemfielé byli dÛleÏití Ïiví pozÛstalí, ktefií
mûli pravidelnû slouÏit obfiad spojen˘ se zaji‰tûním zemfielého tím,
co potfieboval na tomto i onom svûtû, tedy pfiedev‰ím jídlem a pitím.
V panovnickém rituálu byla v rámci kaÏdodenní ãinnosti knûÏstva
i tradiãnû om˘vána a oblékána socha umístûná v zádu‰ním chrámu.
V rámci pohfiební v˘bavy byl ãlovûk vybavován v‰ím, co bylo nutné
pro spokojen˘ Ïivot po Ïivotû. Bohatá reliéfní v˘zdoba hrobek ãa-
sem doplnila potfieby, které nemohly b˘t zaji‰tûny v rámci pohfiební
v˘bavy ani zádu‰ního rituálu, ale které byly pro majitele hrobky stej-
nû dÛleÏité po smrti jako za jeho Ïivota. V této souvislosti je snad po-
chopitelná pfiítomnost dal‰ích lidí v kontextu hrobu jim spoleãensky
nadfiazeného pána. DÛleÏitost urãité skupiny lidí pro posmrtn˘ Ïivot
privilegované vrstvy obyvatel mÛÏe dosvûdãovat i pfiítomnost kostry
ãlovûka pfii pohfibu lodû v Abúsíru. Tûlo mladého muÏe zde bylo ulo-
Ïeno do r˘hy vymazané nilsk˘m bahnem, jeÏ se nacházela uvnitfi já-
my vykopané pro loì. Zfiejmû se jednalo o ãlovûka, kter˘ mûl loì po
smrti obsluhovat pro potfieby zemfielého. Zvlá‰tností je ojedinûlost
takového nálezu, jelikoÏ v‰echny ostatní odkryté lodû byly pohfibeny
samostatnû. V kaÏdém pfiípadû nález svûdãí o tom, Ïe lidské obûti
mûly zfiejmû skuteãnou funkci a stejnû tak i lodû samotné. Pokud byl
pfii lodi pohfiben ãlovûk, znamená to, Ïe mûl b˘t s lodí spojen i po své

smrti. Proto je málo pravdûpodobné, Ïe by se jednalo o loì pouÏitou
pfii pohfibu majitele velké hrobky, jeÏ byla poté rituálnû pohfibena, ãi
sluneãní bárku. K ãemu by pak slouÏila obûÈ ãlovûka, která s ní byla
spojena? Lidské obûti bohÛm nebyly v Egyptû doposud doloÏeny
a v tomto pfiípadû by její smysl ani nebyl jasn .̆ Loì mûla s nejvût‰í
pravdûpodobností slouÏit dále svému pÛvodnímu majiteli pro jeho
cesty v posmrtném Ïivotû. Takovému v˘znamu mohou odpovídat
i pomûrnû ãasté pohfiby oslÛ (Heluán, Abúsír, Tarchán). Toto zvífie
bylo vedle lodi, urãené pro pohyb po vodû, nejdÛleÏitûj‰ím doprav-
ním prostfiedkem pro pohyb na sou‰i. Nepfiekvapuje tudíÏ, Ïe bylo
potfiebné i na onom svûtû a mûlo b˘t svému majiteli ke sluÏbám i po
smrti. Z Tarchánu, Heluánu a Sakkáry pocházejí doklady pohfibÛ
ptákÛ a psÛ v samostatn˘ch rakvích, v pfiípadû Sakkáry dokonce
zabalen˘ch v plátnû. Tato zvífiata byla zfiejmû dÛleÏitá pro lov, v˘-
znamnou kratochvíli elity.

Stejn˘m zpÛsobem je moÏné nahlíÏet na pohfiby lidí. Ti, ktefií na-
‰li svÛj poslední odpoãinek pfii hrobkách, mûli za úkol slouÏit své-
mu pánu dále po smrti v jeho dal‰ím Ïivotû. Ti, ktefií získali hrob pfii
nûkteré z velk˘ch ohrad, mûli vykonávat sluÏbu tam. U ohrad po-
cházejících z doby 1. dynastie byly krátce po dostavûní zazdûny
vchody, coÏ svûdãí o jejich malém v˘znamu pro rituály spojené s Ïi-
v˘mi. Vzhledem k lidsk˘m obûtem je moÏné o nich uvaÏovat jako
o místû, které mûlo slouÏit zemfiel˘m, pfiiãemÏ bylo nutné udrÏet je-
ho chod právû usmrcen˘mi sluÏebníky. V této dobû je‰tû nemusel
b˘t plnû vyvinut zádu‰ní rituál, kter˘ mûl zajistit spokojen˘ dal‰í
Ïivot zemfielého, a bylo tudíÏ nutné zajistit mu péãi tímto zpÛso-
bem. Na tuto skuteãnost mÛÏe odkazovat jeden z titulÛ, kter˘ se ob-
jevuje pomûrnû ãasto na náhrobních stélách a zfiejmû oznaãuje lidi,
jeÏ se mûli starat o ducha zemfielého (sechenu ach). K ãemu byly
velké ohrady konkrétnû vyuÏívány, je tûÏké zjistit, jelikoÏ se kromû
samotného ohradního zdiva uvnitfi dochovaly jen v˘jimeãnû zbytky
mal˘ch staveb.

V obecném smyslu mohla lidská obûÈ fungovat jako symbol
uplatnûní moci jedince a jeho postavení v rámci elity, v jin˘ch pfií-
padech posvûcovala stavbu nové rituální struktury. Ov‰em u vel-
k˘ch ohrad se zfiejmû o nic takového nejednalo. Takov˘ v˘znam by
pohfiby mohly mít, kdyby byly umístûny v prostoru samotného
okrsku, nejlépe pfii základech stavby. Namísto toho byly hroby pfii-
pojeny ke stavbû zvnûj‰ku prostfiednictvím protaÏené omítky. TûÏko
je v takovém pfiípadû moÏné lidské obûti chápat jako urãit˘ zpÛsob
zaji‰tûní pfiíznû nûkoho, komu byla stavba dedikována, pfiípadnû
magické ochrany oné stavby. ZpÛsob umístûní vedlej‰ích hrobÛ ve-
de k domnûnce, Ïe zde byli pohfibeni lidé pfiináleÏející k struktufie
z jiného dÛvodu. Touha b˘t blízko panovníkovi i po jeho smrti se
jeví jako dÛvod nepfiíli‰ pravdûpodobn ,̆ jelikoÏ pak by byly v‰ech-
ny hrobky umístûné kolem hrobky samotné, kde leÏelo tûlo, a niko-
liv kolem velké ohrady. ZaráÏející je pouze skuteãnost, Ïe se nejed-
nalo o prosté lidi. Urãitá honosnost pohfiební v˘bavy souvisela
s jejich postavením nebo s moÏností panovníka, kter˘ je chtûl po
smrti za jejich dal‰í sluÏbu náleÏitû odmûnit.

Pokud chápeme lidské obûti u hrobek z doby 1. dynastie jako pfie-
dobraz pozdûj‰ích so‰ek sluÏebníkÛ v hrobkách hodnostáfiÛ Staré fií-
‰e, muselo se jednat o lidi uÏiteãné sv˘mi schopnostmi. Do doby
DÏera byla na stély, které oznaãovaly jednotlivé majitele mal˘ch hro-
bov˘ch jam, zapisována pouze jejich jména. JiÏ u komplexu panov-
níka VadÏiho v‰ak kameníci pfiipojovali i tituly zemfiel˘ch. Ty ozna-
ãovaly lidi spojené s královsk˘m palácem, knûÏí, Ïeny z harému ãi
rÛzné specializované profese. V nûkolika pfiípadech jsou na stélách
zvlá‰È oznaãeni psi a trpaslíci. Z obsahu vedlej‰ích komor kolem
hrobky DÏera vypl˘vá, Ïe ne v‰echny slouÏily pouze k pohfibÛm.
Napfiíklad na základû nálezÛ velk˘ch truhel s látkami v jiÏní ãásti
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Obr. 2 Královské pohfiebi‰tû v Abydu s hrobkami panovníkÛ 1. dynastie
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pohfiebi‰tû se zdá, Ïe nûkteré hroby slouÏily pouze jako skladi‰tní
komory. V tomto kontextu je moÏné chápat okolní skuteãné hroby
jako pfiíbytky tûch, ktefií mûli s dan˘m materiálem co do ãinûní.

Co se t˘ãe praktiãnosti, nebylo potfiebné a ani Ïádoucí rituálnû za-
bíjet nejvy‰‰í státní úfiedníky3, ale spí‰e ty, ktefií mûli zajistit kaÏdo-
denní chod domácnosti zemfielého a v‰echny jeho bûÏné potfieby –
ãleny panovníkova dvora. Proto nacházíme mezi obûtovan˘mi osoby
spojené se sluÏbou v královském paláci, aÈ uÏ se jedná o jeho správu
ãi chod jednotliv˘ch jeho ãástí, pfiípadnû Ïeny z panovníkova haré-
mu. V˘jimku tvofií pfiedev‰ím dvû jména, Sabef a Merka, jejichÏ sté-
ly byly objeveny v Abydu a Sakkáfie. Sabef byl bezesporu pohfiben
v jednom vût‰ím hrobû pfii hrobce panovníka Kaa. Co se t˘ãe Merky,
stále probíhá diskuse, patfiila-li mu hrobka ã. S 3505, nebo pouze její
vedlej‰í hrob. Merka byl totiÏ pomûrnû vysoko postaven˘m hod-
nostáfiem a mnohé badatele tato skuteãnost pfiesvûdãuje v tom, Ïe
nebyl jako ãlen nejvy‰‰í spoleãenské vrstvy (iri pat) pohfiben pouze
ve vedlej‰í hrobce. Jiní ov‰em na základû porovnávání obou stél do-
cházejí k názoru, Ïe si oba byli hodnostmi velmi blízko, a byli tudíÏ
pohfibeni pouze ve vedlej‰ích hrobech. Sabef v‰ak nebyl pfiíslu‰ní-
kem iri pat, a tedy na rozdíl od Merky zfiejmû nepatfiil do nejuÏ‰í krá-
lovské rodiny. Prostfiednictvím sv˘ch titulÛ byl spojen s prací na
dvou královsk˘ch statcích. K panovníkovi mûl zfiejmû velmi blízko
jako jeho dÛvûrník. Z hlediska potfieb panovníka je moÏné, Ïe povo-
lal do dal‰í sluÏby i takového ãlovûka, kter˘ aã vykonával pravdûpo-
dobnû vy‰‰í administrativní funkce, nebyl v této roli nenahraditeln .̆
Obecnû ale bylo v zájmu celé rodiny zachovat i po smrti panovníka

chod administrativy státu, a bylo by proto nesmyslné zbavovat se
zku‰en˘ch lidí a nahrazovat je nov˘mi pfii kaÏdém stfiídání panovní-
ka. V takovém pfiípadû by hrozilo selhávání systému, které by mohlo
mít neblah˘ vliv na autoritu vládnoucí skupiny.

Aãkoliv se násilné usmrcování lidí pro potfieby vysoce postave-
n˘ch EgypÈanÛ mÛÏe zdát jako krut˘ zvyk, mûl pro spoleãnost jako
celek urãit˘ v˘znam. V pfiedstavách tehdej‰ích lidí se mohlo jednat
o privilegium, jeÏ zajistilo lidem, ktefií by sami dosáhli na prÛmûr-
n˘ pohfieb, získání hrobu na nejprestiÏnûj‰ích pohfiebi‰tích s v˘ba-
vou, kterou jim pofiídil jejich pán v rámci sv˘ch moÏností. SlouÏit
panovníkovi, kter˘ pfiedstavoval Ïijícího boha na zemi, bylo urãité-
ho druhu poslání, pfiiãemÏ stejnû byla zfiejmû chápána i sluÏba po
smrti. Proã bylo od tohoto pfiechodového zvyku upu‰tûno, není jas-
né. S v˘vojem státu se zfiejmû mûnilo i kulturní a sociální vnímání
jeho obyvatel. Moc panovníka a prestiÏ jeho úfiadu byly zfiejmû
v prÛbûhu první generace vládcÛ sjednoceného státu upevnûny na-
tolik, Ïe nebylo nutné je dále posilovat touto demonstrací moci nad
poddan˘mi. Pohfiební rituál byl zfiejmû natolik nároãn˘ a sloÏit ,̆ Ïe
postupnû docházelo ke sniÏování poãtu obûtí, aÏ ustal úplnû. V pod-
statû jej nahradily jiné, levnûj‰í zpÛsoby zaopatfiení zemfielého, kte-
ré splÀovaly staroegyptské pfiedstavy o této záleÏitosti, ale kladly
men‰í nároky, minimálnû na lidsk˘ potenciál. Doba 2. dynastie ne-
pfiinesla pouze konec vedlej‰ích pohfibÛ, ale celou promûnu panov-
níkovy hrobky a její lokace, coÏ znaãí mnohem v˘raznûj‰í zmûnu
v náboÏensk˘ch zvyklostech a pfiedstavách. Aãkoliv soukromé
hrobky následovaly vzor panovnick˘ch co se t˘ãe pfiítomnosti ved-
lej‰ích hrobÛ, dal‰í v˘razné zmûny nebyly zaznamenány a tradice
mastab v podstatû pokraãovala dál.

Poznámky:
1 Jako zpÛsob pokraãování lidsk˘ch obûtí je moÏné vidût lidské figurky

a so‰ky v podobû sluÏebníkÛ, které byly od 4. dynastie ukládány do hro-

bek spolu s pohfiební v˘bavou zemfielého. V dobû Stfiední fií‰e se objevily

ve‰ebty, jejichÏ funkce byla specifikována textem, kter˘ nesly.
2 Zajímavostí je, Ïe stejná barva zelené, jejíÏ zbytky byly objeveny v nû-

kter˘ch miskách, tvofiila v˘zdobu fasády velké hrobky.
3 Ty ostatnû v dobû raného státu pfiedstavovali zfiejmû v˘luãnû ãlenové krá-

lovské rodiny, ktefií shromaÏìovali v rukou ve‰ker˘ majetek a moc.
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Obr. 3 Stély zachycující jméno a pfiípadnû tituly majitelÛ vedlej‰ích hrobÛ
v Abydu (podle Petrie 1900: pl. 32). Nachází se mezi nimi jeden
z trpaslíkÛ a jeden z královsk˘ch psÛ
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