
Je treba zdôrazniť, že aj keď problematika vzťahov Egypta
a Levanty v období 4. a 3. tisícročia p.n.l. patrí k jedným
z najpreskúmanejších,2 zároveň je stále predmetom mnohých
nevyjasnených otázok. Je zrejmé, že v tomto dlhom období
neboli tieto vzťahy nemenné a máme obdobia typické boha-
tým dokladom vzájomných interakcií (k nim patrí napr. raná
doba bronzová IB, ktorá je v Egypte synchrónna približne
s obdobím Nakády III)3 a na druhej strane obdobia zjavnej
absencie akýchkoľvek kontaktov na oboch stranách (napr. ob-
dobie 2. dynastie). I v období Starej ríše je znateľný pokles
oproti napr. dokladom v 0.–1. dynastii (kde na prvom mieste
treba menovať kráľovské hrobky na pohrebisku Umm el-Káb
v Abyde)a importy sa objavujú skôr v ojedinelých príkladoch
v hrobkách vysokých úradníkov a členov kráľovskej rodiny.
Práve preto sa pozornosť pri skúmaní vzájomných vzťahov
dlho sústreďovala na epigrafické a ikonografické doklady,
z ktorých mnohé boli objavené už pred vyše storočím, často
v nespoľahlivých archeologických kontextoch. Súčasne tieto
pramene nemajú objektívnu výpovednú hodnotu o reálnych
historických udalostiach kvôli svojej primárnej funkcii, to jest
snahe o ikonografickú idealizáciu, propagandu či náboženskú
symboliku, ako napr. v prípade výjavov porážania nepriateľa

či sôch zviazaných nepriateľov zo zádušných chrámov pa-
novníkov 5. a 6. dynastie, ktoré v rituálnej rovine symbolizujú
víťazstvo nad silami chaosu. Práve z tohto hľadiska sú nové
archeologické výskumy vo významných lokalitách ranej
doby bronzovej III na území Levanty novým a objektívnym
impulzom ku skúmaniu vzájomných vzťahov (ako príklad
môžeme menovať napr. Tel Jarmúth a Tel Halíf /Lahav/ 
v Izraeli, Eblu v Sýrii, Báb edh-Dhra v Jordánsku ako i Tell
Arqu v Libanone; obr. 2).

Pri pohľade na pokusy o synchronizáciu historických
epoch Egypta a Levanty zistíme, že napriek rozsiahlemu vý-
skumu nebol dosiahnutý všeobecný konsenzus. Zatiaľ čo vše-
obecne môžeme vychádzať z tvrdenia, že obdobie Starej ríše
(to jest doby zahŕňajúcej 3.–6. egyptskú dynastiu) je približne
synchrónne s obdobím ranej doby bronzovej III (ďalej len
EBA III, skratka sa používa v anglickej odbornej literatúre)
na území Levanty, presné časové vymedzenie sa rozchádza
vo významných detailoch. Napríklad Lawrence E. Stager
(1992) i James Weinstein (2003) obdobie 3. dynastie pova-
žujú ešte za súčasť ranej doby bronzovej II, datujúc začiatok
EBA III do 4. dynastie, rozchádzajú sa však v presnom vy-
medzení jej konca, ktorý sa pre L. E. Stagera končí v 6. dy-
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Olej, víno a céder a ich význam vo vzťahu Egypta
a Levanty v Starej ríši
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Z čisto ikonografického hľadiska sa zdá byť vzťah medzi Egyptom a Levantou1 v období Starej
ríše (t.j. v rozmedzí 3.–6. dynastie, približne 2700–2180 p.n.l.) pomerne jasný. Pravidelne sa stre-
távame s postavou panovníka, porážajúceho nepriateľov (ktorí sú veľmi často zobrazovaní práve
ako Aziati) a tým prenesene i nepriaznivé sily chaosu a zla. Podobné doklady sa postupne presúvajú
z čisto kráľovskej sféry i do súkromnej. Z konca Starej ríše máme v obmedzenom množstve dolo-
žené príklady výjavov Egypťanov útočiacich na ázijské mestá i z nekráľovských hrobiek vysokých
úradníkov, ku ktorým sa pridáva niekoľko autobiografických nápisov zo 6. dynastie so zmienkami
vojenských výprav do tejto oblasti. Práve preto boli ešte v polovici minulého storočia vzťahy Egypta
a oblasti Levanty označované prevažne ako vojensko-politické strety, pri ktorých hral primárnu
úlohu územný záujem o Sinaj a jeho suroviny (napr. Helck 1962). Aké sú však reálne doklady 
z archeologických kontextov v samotnom Egypte a v oblasti Levanty?

Obr. 1 Reliéf vyobrazujúci zber plodov rôznych stromov a kerov z hrobky Nianchchnuma a Chnumhotepa v Sakkáre; napravo vidíme charakteristickú
prevísajúcu vínnu révu (Moussa – Altenmüller 1977: Abb. 15)
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nastii, ale pre J. Weinsteina až v 1. prechodnej dobe (resp.
v 8. dynastii). Amnom Ben-Tor (1992) vidí koniec EBA III
už na konci 5. dynastie a 6. dynastia je pre neho synchrónna
s EBA IV na levantskom území. Čiastočne sa tu zhoduje
s Karin Sowadovou (2009), ktorá obdobie od polovice 6. dy-
nastie (od vlády Merenrea) považuje za synchrónne s EBA
IV. Týchto rozporov sa pri pokuse o vzájomnú synchronizáciu
jednotlivých levantských lokalít a následným porovnaním
s vývojom v Egypte ukazuje ešte viac.

Aké máme vlastne doklady vzájomných vzťahov Egypta
a Levanty pre toto obdobie? Môžeme menovať už spomenuté
epigrafické a ikonografické doklady, ako napr. krátke vstupy
na tzv. Palermskej doske, skalné nápisy z Wádí Maghára, vý-
javy z kráľovských pamiatok4 či reliéfy, prípadne autobiogra-
fické nápisy v hrobkách vysokých úradníkov5. Okrem nich pa-
tria v Egypte k najdôležitejším prameňom archeologické
nálezy, a to predovšetkým v podobe keramických nádob slúži-
acich k transportu komodít nachádzaných v kontextoch pohre-
bísk a výnimočne i osídlení. V obmedzenom množstve je to
tiež surový materiál, ako napr. drevá ihličnanov či živica. Za-
ujímavý je i výskyt korálikov z lapisu lazuli, ktorý je dokladom
sprostredkovaného diaľkového obchodu s oblasťou centrálnej
Ázie, pravdepodobne cez Eblu. Naopak, z le vantskej oblasti –
až na pár otlačkov egyptských pečatí, výskyt mien panovníkov
na kamenných nádobách a tituly úradníkov – nemáme takmer
žiadne epigrafické doklady a prevažujú predmety materiálnej
kultúry, ako napr. importované egyptské kamenné vázy, palety,
kamenné žezlá a v neposlednom rade egyptské či „egyptizuj-
úce“ keramické nádoby. V určitých prípadoch môžeme hovoriť
aj o exporte myšlienok a architektonických inšpirácií, ako sa
to javí pri svätyni Baalát Gebal v Byble.

Práve keramické nádoby patria k jedným z najčastejšie do-
ložených importov. V ich prípade je však dôležité zdôrazniť,
že neboli transportované pre svoju vlastnú hodnotu, ale ako
zásobnice významné len svojím obsahom. Táto ich funkcia
sa postupne mení a i nádoby samotné sa stávajú symbolom
svojho obsahu a sú predmetom imitácií, prípadne „falzifiká-
cií“ v hrobových depozitoch (napr. Jirásková 2009; Bárta
2009b). O tom svedčia početné kontexty v pohrebných ko-
morách neskorej Starej ríše, ktorých súčasťou boli nádoby le-
vantského pôvodu podľa zovňajška, no s nezvyčajnou sklad-
bou hrnčiarskeho cesta. V niektorých prípadoch boli navyše
naplnené nílskym bahnom, ktoré rituálne plnilo funkciu pô-
vodného vína alebo oleja.

Tieto keramické depozity tvoria jednu z najvýznamnejších
zložiek štúdia egyptsko-levantských vzťahov. Ich interpretá-
cia je založená na troch hlavných analýzach, ktoré sa (pri do-
statočnom finančnom i materiálnom zabezpečení) dopĺňajú.
Prvým krokom je morfologická analýza tvaru nádob – pri nej
sa zisťuje, či sú nádoby tvarovo egyptské alebo levantské
s uvádzaním najbližších analogických tvarov. Táto analýza je
v rámci overenia teoretického východiska (to jest, akou sa ná-
doba zdá byť) doplnená petrografickou, röntgenovou či neu -
trónovou aktivačnou analýzou hrnčiarskeho cesta, dokazu -
júceho pôvod materiálu na výrobu nádoby. Ten dokáže byť
v určitých prípadoch stanovený veľmi konkrétne na relatívne
malú geografickú oblasť, ako napr. údolie Jordánu, Transjor-
dánska planina a pod. V prípade, že je zachovaný obsah ná-
doby alebo aspoň nejaké jeho zvyšky, môže sa k tomu pripo-
jiť chemická analýza týchto organických pozostatkov, ktorá
tiež prispieva k osvetleniu otázky pôvodu nádob. Tieto tri
analýzy sa vzájomne doplňujú a na záver by (aspoň teoreticky)

O L E J ,  V Í N O  A  C É D E R P E S  I X / 2 0 1 2   1 9

Obr. 2 Mapa oblasti Levanty
s vybranými lokalitami ranej 
doby bronzovej III 
(zdroj Google Earth)
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mali poskytnúť nepochybnú premisu ohľadne pôvodu nádob.6
Nanešťastie, egyptské zákony neumožňujú vyvážanie akých-
koľvek pamiatok, čo v konečnom dôsledku znamená i zákaz
vývozu vzoriek mimo územia Egypta, čo v praxi podstatne
sťažuje možnosť analýz.

Ak sa pozrieme na množstvo tzv. importovaných nádob
v staroríšskych kontextoch na území Egypta, zistíme, že ide
o relatívne malé množstvo nachádzané na obmedzenom
množstve lokalít, a to prevažne vo funerárnych kontextoch –
levantské nádoby boli spravidla ukladané priamo do pohreb-
ných komôr ako súčasť posmrtných darov pre zomrelého (pre
zhrnutie pozri Sowada 2009: 54–90). Z doby 4. dynastie po-
chádza najväčšie množstvo nádob jednoznačne z hrobiek vy-
sokých hodnostárov, prípadne i príslušníkov kráľovskej ro-
diny z Gízy. V súčasnej dobe ide o cca 28 nádob, pričom
k nim môžeme počítať i ďalších 8 nádob pochádzajúcich
z rozmedzia 4. až ranej 5. dynastie; po jednom kuse sú
v tomto období doložené z Nazlet Batránu, Médúmu a Dahšú -
ru. V období 5. dynastie toto veľké percento v Gíze klesá.
Máme doložených len 10 importov, pričom sa k nim pridá-
vajú dva importy zo Sakkáry a dva importy z českých výsku-
mov v južnom Abúsíre. V období 6. dynastie sa prejavuje cel-
kový presun dôrazu na provincie a importy nachádzame i na
niektorých lokalitách mimo centra, napr. v Edfú a Abyde,
avšak ich celkové počty klesajú – napr. v Gíze bolo nájdených
10 nádob, z našich výskumov v južnom Abúsíre pochádza
tiež 10 džbánov, z Edfú pochádzajú len dva a z Abydu ich
bolo predbežne identifikovaných približne 11. Čo sa týka
osídlení, importované nádoby tvoria zatiaľ veľmi malé per-
cento keramického materiálu. Zo Starej ríše sú v malých
množstvách doložené zo sídliska robotníkov v Gíze, v Kóm
el-Hisne a na Elefantine. Je však nepochybné, že v prípade
osídlení sú naše znalosti limitované skôr nedostatkom výsku-
mov ako samotných nálezov.

Môžeme teda z tohto malého množstva nádob usudzovať,
že existoval pravidelný kontakt s levantskou oblasťou a že vý-
mena komodít bola bežnou súčasťou tohto styku? To v žiad-
nom prípade – je zjavné, že výmena tovaru bola skôr výni-
močná a obmedzená na egyptskú elitu, resp. na pokrytie jej
potrieb. Predpokladá sa, že predmetom záujmu boli v tomto
prípade hlavne levantské tovary ako víno a olivový olej.

Víno – zádušný dar elity

Čo sa týka vína, jeho domáca produkcia nie je pred 1. dy-
nastiou (t.j. cca pred rokom 3200 p.n.l.) Egypte doložená.
Skutočnosť, že bolo víno pred týmto obdobím importované
práve z oblasti južnej Levanty, bola dokázaná napríklad
v prípade veľkého množstva nádob z hrobky U-j v Abyde –
z obdobia Nakády IIIA2, datovanej rádiokarbónom do doby
okolo roku 3150 p.n.l. (Hartung 2001). Z 360 importovaných
nádob boli približne v 200 z nich identifikované zvyšky pô-
vodného obsahu. Preukázateľne v nich boli uskladnené 
tekutiny, súdiac podľa stôp pôvodnej hladiny na ich vnútor-
nej strane. Podľa chemických a botanických analýz ich bio-
logických a makrobiologických zvyškov (Feindt 2001
a McGovern – Glusker – Exner 2001) šlo o víno. Boli obja-
vené pozostatky vínneho octu, hroznové jadierka (i 20–50
kusov na nádobu, pravdepodobne tam museli byť uložené
aj celé hroznové strapce). V 11 nádobách navyše objavili
aj plátky fíg, ktoré slúžili pravdepodobne k dochuteniu

a osladeniu; v ďalších štyroch nádobách boli objavené len
plátky fíg. Okrem nich boli v nádobách identifikované rezí-
duá terpentínu a živice, dokazujúc tak pomerne vysoko so-
fistikovanú úroveň konzervácie; ďalej i stopy včelieho
vosku, ktorý bol pravdepodobne použitý na tesnenie. Podľa
analýz hroznových jadierok ide zatiaľ o najstarší domestiko-
vaný druh hrozna (Vitis vinifera), blízko príbuzný s divokým
hroznom, ktorý pochádzal z oblasti južnej Palestíny a údolia
Jordánu. Počty vínnych džbánov v U-j pritom dokazujú vy-
sokú obľubu vína – autori výskumu odhadujú, že tu bolo pô-
vodne až 700 kusov džbánov.

Aká však bola situácia v období Starej ríše? V mnohých
prípadoch sa predpokladá, že i v tomto období patrilo víno
k typickej komodite dovážanej z oblasti Levanty. Nanešťas-
tie, žiadne analýzy rezíduí neboli schopné túto teóriu doká-
zať – a opäť je treba zdôrazniť, že vzhľadom ku sťaženej si-
tuácii v Egypte nimi zatiaľ bolo podrobené len pomerne malé
množstvo nádob, a to hlavne zo starších výskumov, ulože-
ných vo svetových múzeách. Z reliéfov vieme, že Egypťania
už v tejto dobe pestovali hrozno, a to v oblasti Delty (neskôr
i v oázach) a taktiež poznali technológiu výroby vína. Už
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Obr. 3 Reliéf zobrazujúci výrobu vína z hrobky Nianchchnuma
a Chnumhotepa v Sakkáre 
(Moussa a Altenmüller 1977: Abb. 16)
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v 1. dynastii sú doložené tituly spojené s produkciou vína,
resp. s kráľovskými vinicami (napr. Kaplony 1963: 137, Abb.
213) a hieroglyfické značky interpretované ako lis na víno
(napr. Murray 2000: fig. 23.1). Taktiež máme z 1. a 2. dy-
nastie veľké množstvo tzv. vínnych džbánov, charakteri -
stických vysokých štíhlych zásobníc s výzdobou napo -
dobňujúcou omotanie lanom, ktoré sa neskôr stávajú
i determinatívom výrazu irp označujúceho v egyptčine víno
(obr. 3 dole). Od 4. dynastie sa vyobrazenia produkcie vína
objavujú i na stenách kaplniek v hrobkách hodnostárov
(napr. Moussa – Altenmüller 1977: Abb. 15–16). Annette
Lerstrupová (1992: 64–75; obr. 1 a 3) bola schopná identifi-
kovať desať stupňov výroby vína na reliéfoch v staroríšskych
hrobkách, od pestovania cez zber, transport a lisovanie
hrozna až po napĺňanie vína do džbánov, ich registráciu a ko-
nečný prevoz do skladov. Napriek relatívne častému výskytu
v repertoároch hrobovej výzdoby nemožno usudzovať, že
víno – ani domáce egyptské – bolo bežnou komoditou. Na-
opak, na rozdiel napr. od piva patrilo pravdepodobne k ná-
pojom vyhradeným elite a používaným pri zvláštnych príle-
žitostiach, často náboženského charakteru. Bez chemických
analýz sa nedá odhadnúť, aké bolo percentuálne zastúpenie
domácich a zahraničných (v tomto prípade levantských) vín
vo funerárnych kontextoch – v keramických súboroch je za-
stúpených niekoľko rôznych morfologických typov nádob,
z čoho sa okrem iného dá usudzovať aj ich rôzna funkcia.
Z konca Starej ríše máme v autobiografickom nápise guver-
néra Horného Egypta Veniho z Abydu doloženú zmienku
o viniciach na území Aziatov (aAmw), čo by mohlo poukazo-
vať na udržanie povedomia o výrobe vína na tomto území,
prípadne o pokračovaní tradície importov určitých druhov
vín do Egypta. Práve preto je zaujímavosťou, že v roku 2009
boli pri nových výskumoch Veniho hrobky v Abyde skutočne
objavené zlomky 11 nádob levantského typu – ich presný
pôvod sa bez petrografickej analýzy zatiaľ nedá potvrdiť,
materiál je však predbežne odhadovaný ako neegyptský
(Knoblauch 2011).

Problematika olivového oleja

Ďalšou komoditou, ktorá je spravidla spomínaná v spojitosti
s keramickými importmi ako typický levantský tovar, je oli-
vový olej. Vie sa, že zatiaľ čo olivovníky boli pestované na
území Kanaánu už od obdobia chalkolitu, ako dokazujú na-
príklad nálezy skarbonizovaných olivových stopiek a zuhoľ-
nateného dreva olivovníkov v lokalite Telejlát Ghassúl se-
verne od Mŕtveho mora (pre zhrnutie ďalších raných nálezov
pozri napr. Zohary – Hopf 2000: 149), v Egypte pre ne nie sú
vyslovene vhodné klimatické podmienky a nemôžu byť iden-
tifikované pred nástupom Novej ríše (Serpico – White 2000:
398). Na strane druhej nebola v Egypte spotreba obmedzená
len na olivový olej a z obdobia Starej ríše vieme, že olej bol
získavaný i z ďalších rastlín, ako napríklad z moringy, svet-
lice farbiarskej, ľanu a už v Predynastickej dobe i z ricinov-
níka (Serpico – White 2000: 390–405).

Pre ilustráciu obchodu s olivovým olejom je významná
hlavne lokalita Beth Jerah (Chirbet Kerak), ležiaca na juho-
západnom brehu Galilejského jazera. Keramika z obdobia
ranej doby bronzovej III sa tu vyskytla v trinástich sondách
rozložených po celej lokalite. Z nich je pre nás najdôleži-
tejšia sonda H-K, kde bola identifikovaná stavba určená na

spracovanie olív (Esse 1991: fig. 24). V podlahovej vrstve
tu boli objavené štyri veľké kade a taktiež zásobnice spojené
s tradičným lisovaním olív a výrobou olivového oleja, ako
i kamenný mažiar. Keramika bola na povrchu zdobená 
tzv. hrebeňovaním (pozri i dole) a tvarovo je analogická
k zásobniciam z hrobových kontextov v Egypte. Špekulácie,
že sa jednalo o vzájomné prepojenie a nádoby boli určené
na export olivového oleja do Egypta (napr. Esse 1991: 
123–124), je však treba potvrdiť laboratórnymi analýzami
rezíduí z dochovaných nádob v Egypte. Z kombinácie po-
dobných predmetov materiálnej kultúry v iných lokalitách
sa zdá, že stavby na výrobu olív môžeme predbežne identi-
fikovať i v Tell Jarmúte a v Ras Šamrá a s výrobou olivo-
vého oleja sú spájané aj lokality v Tell Qišjon, Beth Šeán
a Tell el-Hesi (Sowada 2009: 192–193). Je pritom dôležité
zdôrazniť, že ide o stopy pestovania olivovníkov v oblas -
tiach, ktoré nie sú pre tento druh ideálne a preto museli byť
sadené umelo. Výsledky výskumov navyše ukazujú, že ne-
boli určené len pre domácu spotrebu, ale slúžili aj ako dô-
ležitý obchodný produkt.

Žiadne analýzy rezíduí v importovaných nádobách
z Egypta zatiaľ neboli schopné jednoznačne preukázať prí -
tomnosť olivového oleja, avšak v niektorých prípadoch bola
v rámci obsahu identifikovaná tuková substancia (Sowada
2009: 160–162). Preto je zatiaľ možné len odhadovať, či ne-
priame dôkazy skutočne svedčia o dovoze olivového oleja
z oblasti Levanty z obdobia Starej ríše.

Tvaroslovie levantských importov

Čo sa týka samotného repertoáru keramických nádob levant-
ského typu v egyptských kontextoch, nepatria všetky k jed-
nému druhu a identifikovaných bolo niekoľko rôznych
typov. Z hľadiska úpravy povrchu rozlišujeme napríklad
svetlé džbány s tmavou geometrickou maľbou (v literatúre
označované i zavádzajúcim termínom Abydský tovar), ďalej
tzv. červený leštený tovar (pre obidva pozri napr. porovnanie
importov a domáceho materiálu v Ben-Tor 1992: fig. 4.20)
a nakoniec keramiku charakteristickú „hrebeňovaným“ po-
vrchom (napr. Bárta 2009a: figs. 6.3.131–6.3.133, č. 1–3, 
5–6 a 12). Z morfologického hľadiska rozlišujeme dva
hlavné typy – štíhle džbány s jedným vertikálnym výlevko-
vitým okrajom a plochým dnom (napr. Reisner – Smith
1955: fig. 95) a masívnejšie džbány s dvoma horizontálnymi
uchami, baňatým telom a plochým dnom (napr. Reisner –
Smith 1955: figs. 96–98). Tieto hlavné typy sa delia na nie -
koľko chronologicky relevantných variácií, ich základný roz-
diel však pravdepodobne spočíval v odlišnom použití. Pred-
pokladáme, že prvý typ mohol slúžiť k transportu vína
a druhý k prevozu olivového oleja, prípadne iných tovarov.
Niektoré zo spomenutých typov úpravy povrchu sú samé
osebe chronologicky významné – tak napr. maľovaná kera-
mika sa vyskytuje výlučne v raných obdobiach, a to hlavne
v 1. dynastii a paralelne v kontextoch ranej doby bronzovej
II v južnej Levante. Pre obdobie Starej ríše má význam
hlavne keramika s červeným lešteným povrchom, ktorá sa
súčasne tvarovo viaže na jednouché zásobnice, a keramika
s hrebeňovaným povrchom, ktorá je typická pre dvojuché
masívne zásobnice.

Odhadnúť presný pôvod červenej leštenej keramiky je ob-
tiažne, pretože jej analógie sa vyskytujú v širokej oblasti od
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južnej Palestíny až po severnú Sýriu. Je však dôležité zdôra-
zniť, že jednouché džbány s touto úpravou povrchu tvoria
veľmi malé percento nádob a v egyptských kontextoch sa na-
chádzajú len do konca 4. dynastie, a to zatiaľ len na memfid-
skej nekropoli (ide celkovo o 9 nádob z Gízy, Dahšúru a Méd-
úmu). Predstavujú starší keramický typ, prežívajúci z obdobia
ranej doby bronzovej II. Spravidla boli vyrábané ručne, nie -
kedy so stopami dotáčania na kruhu. Povrch je vždy vyleš-
tený a pokrytý kvalitným červeným listrom. Vzhľadom na to,
že ani korpus nádob z egyptských kontextov nie je tvarovo
homogénny, bolo zatiaľ nemožné nájsť špecifické paralely ku
všetkým variáciám, aj keď podobné nádoby poznáme
z Byblu, Jericha alebo svätyne v Ai.

Väčšinu predpokladaného importovaného levantského
materiálu tvorí keramika s tzv. hrebeňovaným povrchom –
ide o postup, pri ktorom boli vonkajšie steny nádob ešte pred
vypálením „česané“ hrebeňovitým predmetom s ostrými hra-
nami, a to v horizontálnom, vertikálnom a prípadne i diago-
nálnom smere (obr. 4). Ich tvar, úzke hrdlo a prítomnosť kva-
litných tvrdých zátok poukazujú na fakt, že boli určené na
transport tekutín. Niektoré nádoby boli kvôli zníženiu poréz-
nosti a zvýšeniu vodotesnosti pokryté hustým svetlým lis -
trom (pred výpalom) alebo náterom (po výpale), pričom táto
druhotná povrchová úprava podľa niektorých vedcov napo-
vedá o juholevantínskom pôvode nádob (napr. Esse 1991:
111). Z morfologického hľadiska sú nádoby tohto typu na-
chádzané prevažne na území južnej Levanty, ale v rámci no-
vých výskumov narastajú ich doklady i z oblasti severnej Le-
vanty, kde sa spravidla sústreďujú do pobrežnej oblasti.
V prípade príkladov nájdených na území Egypta (ide o 84

nádob z pohrebných kontextov) však môžeme sledovať ur-
čitý vývoj – zatiaľ čo príklady zo 4. dynastie podľa petro-
grafických analýz skutočne pochádzali z oblasti Levanty (tu
môžem spomenúť napr. zlomky z hrobky princa Necerape-
refa, syna panovníka Snofrua, pochovaného v Dahšúre či tes-
tované príklady z hrobiek v Gíze). Na druhej strane od konca
5. dynastie a predovšetkým v 6. dynastii dochádza k napo-
dobňovaniu levantských foriem a stretávame sa s imitáciami.
Domáci pôvod ich materiálu (Nílsky íl) bol dokázaný napr.
v prípade nádob z výskumov poľského tímu západne od
Stupňovitej pyramídy v Sakkáre. Ku skupine imitácií prav-
depodobne patrí i 10 džbánov zo šachiet Kara juniora a Se-
nedžemiba z našich výskumov v južnom Abúsíre (Bárta
2009a: figs. 6.3.131–132, nos. 1–6; figs. 6.3.133, no. 12;
figs. 6.3.150). Tieto boli v rámci ekonomizácie zádušného
kultu namiesto vína alebo oleja naplnené nílskym bahnom
a zapečatené typickými egyptskými zátkami z Nílskeho
bahna s odtlačkami titulov majiteľa. Aj u týchto nádob sa na
základe predbežného vizuálneho skúmania zlomov predpo-
kladá domáci egyptský pôvod, ale bez presnej petrografickej
analýzy nemožno formulovať finálne závery.

Céder – kráľovské drevo

Asi najznámejšou importovanou komoditou však boli drevá
ihličnatých stromov a obzvlášť cédru. Tradične sa pre ne
v egyptčine používali dva hlavné termíny – mrw (ktorý je
zvyčajne prekladaný ako céder) a aS (zvyčajne považovaný
za jedľu, v niektorých prípadoch tiež prekladaný ako céder),
ale z epigrafických dokladov sa zdá, že Egypťania medzi jed-
notlivými druhmi dreva ihličnatých stromov občas nerozli-
šovali. V Egypte samotnom sa stretávame i s bohatým využi-
tím domácich driev, v Starej ríši je rozšírené používanie dreva
z akácie, tamarišky či sykomory, ktoré sa hodili napríklad na
stavbu lodí, v architektúre či na menšie predmety ako rakvy.
Céder (Cedrus libani) bol v tomto období rozšírený aj po
celom severovýchodnom Stredomorí vo vyšších horských ob-
lastiach (ako napr. i vo východnom a juhovýchodnom Tu-
recku a na Cypre) – jeho drevo však bolo vďaka svojim kva-
litám vysoko cenené a žiadané, čo viedlo už v priebehu
staroveku takmer k jeho kompletnej likvidácii v tejto oblasti.
Dnes prežíva už len v pomerne malých množstvách, napr.
v údolí Kadiša v severnom Libanone, kde je prísne chránený
(obr. 5). Do Egypta bol privážaný už vo veľmi ranej dobe,
ako dokazujú identifikácie cédrového dreva z Badárí a Abydu
v Predynastickej dobe.

Z obdobia Starej ríše máme céder a drevá ďalších ihlič-
nanov bohato doložené nielen v epigrafických prameňoch,
ale i v samotnom archeologickom materiáli, a to už od ranej
4. dynastie. Podľa Palermskej dosky bola napríklad počas
vlády Snofrua (pravdepodobne v 13. roku jeho vlády) po-
stavená z dreva mr(w) jedna loď dlhá sto stôp a 60 lodí tzv. 
„šestnástiek“7; okrem toho bolo privezených 40 lodí nalo-
žených drevom aS. Ďalšie dve 100-stopové lode z dreva
mr(w) a jedna z dreva aS boli postavené i v nasledujúcom
roku vlády tohto panovníka a v ďalšom roku sa stretávame
so zmienkou „výroba dverí z dreva aS pre kráľovský palác“
(Wilkinson 2000: 141–145). Že sa doklady neobmedzujú
len na epigrafické zmienky bolo dokázané hlavne pri ana-
lýzach materiálu na Memfidskej nekropole. V tzv. Lomenej
pyramíde panovníka Snofrua v Dahšúre bol céder spolu
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Obr. 4 Jeden z príkladov imitácií levantskej keramickej produkcie
z pohrebnej komory Kara juniora v južnom Abusíre (foto K. Voděra)
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s cyprusom identifikovaný vo vnútornom podpornom lešení
nad hornou pohrebnou komorou (napr. Lehner 1997: 103;
k diskusii pozri Verner 2008: 132). Taktiež je treba zdôraz -
niť, že použitie cédru ako hlavného stavebného materiálu
na stavbu lodí bolo potvrdené napr. v prípade tzv. Slnečnej
bárky panovníka Chufua (Snofruovho syna a nástupcu).
Táto bárka, merajúca vyše 43 metrov, bola objavená v roku
1954 v jednej z piatich jám umiestnených na východnej 
a južnej strane Veľkej pyramídy v Gíze (napr. Verner 2008:
156–158; Lehner 1997: 118–119). Dve južné jamy obsaho-
vali pohrebné lode, ktoré boli použité buď na prevoz panov-
níkovho tela pri pohrebných rituáloch, alebo pri iných ná-
boženských púťach, súdiac podľa stôp použitia vo vode. Po
pohrebe boli bárky rozložené na kusy a uložené do spomí-
naných jám – jedna z nich bola v rámci dlhého reštaurač-
ného procesu zložená (z 1224 častí!) a od roku 1982 je 
umiestnená v samostatnom múzeu v blízkosti pyramíd
(obr. 6). V súčasnosti je jednou z najstarších a zároveň naj-
lepšie zachovaných lodí na svete.

Z písomných i archeologických dokladov je zrejmé, že
céder a ďalšie drevá ihličnanov museli byť v tomto období
dovážané v pomerne veľkom množstve. Ako hlavné centrum
sa pritom uvádza prístav Byblos. Ten je v egyptských pra-
meňoch známy pod menom Keben (Kbn) či neskôr Kepenej
(Kpnj). Počas výskumov na začiatku minulého storočia bolo
v Byble objavené veľké množstvo kamenných váz, nesúcich
mená panovníkov Starej ríše, ako napr. Chufua, Rachefa
a Menkaurea zo 4. dynastie, Sahurea, Neferirkarea, Niuserrea,
Džedkarea Isesiho a Venisa z 5. dynastie a Tetiho, Pepiho I.,
Merenrea a Pepiho II. zo 6. dynastie (napr. Montet 1928;
Espinel 2002). Takéto množstvo váz s kráľovskými menami
by mohlo naznačovať platby v rámci výmenného obchodu,
kráľovské diplomatické dary alebo obetné dary určené svä-
tyni Baalát Gebal (ktorá bola spájaná s egyptskou bohyňou
Hathor, obr. 7). V poslednej dobe je však spoľahlivosť
týchto archeologických dokladov spochybňovaná. Ako sa

zdá – z veľmi problematickej stratigrafickej sekvencie vý-
skumov, nedostačujúcej dokumentácie a stručných výkopo-
vých správ – veľké množstvo váz rôzneho dáta (v rozmedzí
od 4. až po 6. dynastiu) bolo nájdených v rovnakom kon-
texte, ako napr. v tzv. zakladacom depozite zdokumentova-
nom Pierrom Montetom (1928), čo nepodporuje ideu ich po-
stupného získavania z Egypta. Niektoré depozity boli
navyše odkryté v preukázateľne neskorších stratigrafických
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Obr. 5 Cedrus libani v rezervácii
Horš Arz el-Ráb pri údolí 
Kadiša v severnom Libanone 
(foto K. Arias Kytnarová)

Obr. 6 Chufuova bárka z cédrového dreva (foto M. Frouz)
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vrstvách, datovaných až do Strednej doby bronzovej (Sag-
hieh 1983: 104). Vysvetlením by mohlo byť uskladňovanie
týchto zahraničných darov na jednom mieste, ich vysoká
hodnota a tým aj uchovávanie a používanie po dlhé časové
rozpätie.

Na druhej strane máme v Byble doložené nielen priame
egyptské importy (i keď sa sem mohli dostať v neskoršej
dobe, než sa domnievali autori pôvodných výskumov), ale
i nepriame inšpirácie v architektonických modeloch. Vo fáze
KIII boli napríklad pri stavbe svätyne Baalát Gebal použité
malé bloky kameňa, svojou veľkosťou a tvarom napodobňu -
júce sušené tehly, čo patrí ku charakteristickému rysu ranej
monumentálnej egyptskej architektúry, ako ju vidíme naprí-
klad v komplexe Stupňovitej pyramídy panovníka Neceri-
cheta (Džosera) v Sakkáre na počiatku 3. dynastie (Espinel
2002: 105). Podľa ďalších vedcov sa v nasledujúcej fáze svä-
tyne odrážajú prvky napodobňujúce údolný chrám panovníka
Sahurea v Abúsíre (Saghieh 1983: 106). Je zaujímavé, že
v danom kontexte sa objavujú dva zlomky s menami panov-
níkov Niuserrea a Venisa, ktoré by približné datovanie do
5. dynastie potvrdzovali.

Okrem veľkých stavebných projektov (akými boli už spo-
mínané lode) bol céder používaný i na konštrukciu drobnej-
ších predmetov, ako napríklad sôch a rakiev v hrobkách úrad-
níkov (napr. Sowada 2009: 75 a 81). Egypťania importovali
i vedľajšie produkty ihličnanov, ako napríklad živicu, a to
predovšetkým z cédru, jedle, borovice a smreku. Tá bola po-
užívaná nielen pri mumifikácii, ale i v kozmetike ako základ
rôznych vonných olejov a mastičiek. Tie našu pozornosť ob-
racajú späť ku keramickým nádobám, v ktorých museli byť
dovážané. Je pritom treba uviesť, že u dvoch importovaných

nádob v Gíze bola živica skutočne identifikovaná – tá mohla
byť jednak produktom sama osebe alebo mohla byť zmieša-
vaná s olejnatou substanciou za účelom získania už spome-
nutého vonného oleja (Reisner – Smith 1955: 75). Pôvod nie -
koľkých importovaných nádob z oblasti Byblu bol navyše
potvrdený analýzou neutrónovej aktivácie ich materiálu
(Hennessy 1967: 84).

Záver

Napriek tomu, že existuje ešte veľa ďalších zaujímavých
aspektov egyptsko-levantských vzťahov v tomto období, ako
napríklad spomínané ikonografické výjavy porážania nepria -
teľa/síl chaosu, doklady egyptských administratívnych titu-
lov na pečatiach v levantských lokalitách či otázka sprostred-
kovaného diaľkového obchodu s Eblou či Ugaritom, tento
článok sa kvôli svojmu obmedzenému rozsahu nemohol ve-
novať všetkým.8 Na vybraných príkladoch som sa snažila
poukázať na rozpor medzi ikonografickými a archeologic-
kými prameňmi, respektíve na rozpor medzi očakávanými
výsledkami a zatiaľ podloženou realitou v rámci diachrón-
neho vývoja v čase. Hoci na základe rôznych nepriamych
dokladov predpokladáme obchodovanie a import levant-
ských vín a olivového oleja na územie Egypta i v období 
Starej ríše (a to napríklad podľa existencie dokázateľných
importov z obdobia Predynastickej doby a zároveň i preuká-
zanej kontinuity tejto tradície do Strednej a hlavne Novej
ríše), archeologické doklady zatiaľ nedokázali poskytnúť ne-
pochybné dôkazy. Je známe, že s oblasťou južnej Levanty
existovala výmena komodít na určitej, v tomto období prav-
depodobne obmedzenej úrovni, sústreďujúc sa na pokrytie
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Obr. 7 Pohľad na mohutnú štruktúru svätyne Baalát Gebal (uprostred obrázku) v Byble (foto K. Arias Kytnarová)
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luxusného tovaru pre staroegyptskú elitu v podobe prísluš-
níkov kráľovskej rodiny a vysokých úradníkov. Na druhej
strane sa zdá, že v období Starej ríše rozkvital obchod 
s oblasťou severnej Levanty – tento bezpochyby zahrňoval
céder a iné ihličnaté dreviny, ako i vonné oleje a ďalšie ved-
ľajšie produkty, ktoré boli na území Egypta nedostupné a už
od Predynastickej doby boli z tejto oblasti dovážané. Tieto
sú totiž (okrem písomných prameňov) doložené i archeolo-
gicky a množstvo, ktoré bolo podrobené analýzam, nám
umožňuje potvrdiť, že ich dovoz v období Starej ríše nie -
lenže nebol prerušený, ale kontakty s Byblom a oblasťou 
severnej Levanty postupne narastali. Budúce archeologické
výskumy alebo petrografické, chemické a ďalšie laboratórne
analýzy zo starších výskumov, ktoré sú v súčasnej dobe pri-
pravované takmer na všetkých lokalitách (a nemali by obísť
ani našu lokalitu v južnom Abusíre a tam dochované nádoby
levantského typu v hrobkách Kaapera a synov vezíra Kara –
Kara juniora a Sendžemiba), by mali aspoň čiastočne vy -
riešiť niektoré zatiaľ nezodpovedané otázky.

Poznámky:
1 Termín Levanta tu nahradzuje starší odborný termín Syropalestína, za-

hrňujúc oblasti moderného Libanonu, Sýrie, Izraela a Jordánska. V lite-
ratúre je možné stretnúť sa i s termínom Kanaán (ktorý zahŕňa len oblasti
Izraela, Jordánska a Palestíny).

2 Prvé obsiahle práce zaoberajúce sa vzájomnými interakciami Egypta a Le-
vanty sa objavujú už od polovice päťdesiatych rokov minulého storočia –
k najranejším prácam venujúcim sa prevažne keramickým importom a ich
významu patrí napr. Yadin (1955) a Yeivin (1960); z egyptologického 
hľadiska je najstaršou syntetickou prácou dnes už prekonané dielo 
Helcka (1962).

3 V tomto období máme dlhodobú prítomnosť Egypťanov na levantskom
území doloženú veľkým množstvom egyptských či prípadne „egypti-
zujúcich“ nálezov, ktoré zahŕňajú prestížne predmety, ako aj každo-
dennú hrubú úžitkovú keramiku (pozri aj Arias Kytnarová 2012,
v tlači).

4 Ako príklad môžem uviesť predvádzanie zajatých Aziatov v zádušnom
chráme panovníka Sahurea v Abusíre, ako i vyobrazenie návratu flotily
z ázijského pobrežia z rovnakého chrámu (napr. Verner 2008: 222–223).
Symbolický význam mali i drevené či vápencové sochy zviazaných
ázijských nepriateľov, nachádzané tiež v zádušných chrámoch pa -
novníkov 5. a 6. dynastie, ako napr. Niuserrea, Raneferefa, Džedkarea
Isesiho, Venisa, Tetiho, Pepiho I. i Pepiho II. (napr. Redford 1986, 
Table 1). 

5 S výjavmi vyobrazujúcimi útok na ázijské mestá sa stretávame v hrobke
Intiho v Dešáše a Kaemheseta v Sakkáre. Z autobiografických textov vy-
niká detailný popis aAmw (jeden z pojmov pre Aziatov) v hrobke vezíra
Veniho v Abyde.

6 Ako príklad možných limitov spoľahlivosti laboratórnych analýz je možné
uviesť napr. keramiku z hrobky U-j, z ktorej pochádza zatiaľ najväčší kor-
pus nádob neegyptského tvaroslovia. Štúdie ich morfologických paralel
ani chemické a petrografické analýzy hrnčiarskeho materiálu zatiaľ ne-
umožnili presvedčivo dokázať, ale ani vyvrátiť levantský pôvod týchto
nádob (k zhrnutiu pozri Jirásková 2009: 15–16; Arias Kytnarová 2012,
v tlači).

7 Číslo 16 môže odkazovať buď na jej dĺžku, alebo počet vesiel (k diskusii
a odkazom pozri Wilkinson 2000: 142).

8 Napríklad ku špecifickej otázke spracovania a importu medi z oblasti 
Sinaja a Wádí Fejnán a s ňou spojenými archeologickými dokladmi sa 
venuje príspevok M. Odlera v tomto vydaní, s. 66–68.
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Abstract:

The significance of wine, oil and cedar wood
in the relationship of Egypt and the Levant during
the Old Kingdom

The socio-economic relations between Egypt and the region
of Syria-Palestine in the period of the Third to Sixth Dynasty
are briefly examined herein on the basis of three select luxury
commodities. Whereas the import of Palestinian wine is well
attested already in the period of Naqada IIIA2, i.e. in the
tombs of Abydos, its continuation throughout the period of
the Old Kingdom is much more problematic. Considerably
large quantities of vessels of non-Egyptian morphology have
been found in the cemeteries and to a lesser degree also in the
settlements of this period of ancient Egypt. Petrographic and
neutron-activating analyses of their material contents have
not yet yielded definite results as to their origin – while some
vessels are certainly imports, others seem to be Egyptian co-
pies made of local Nile silts (especially those dating to the
latter Old Kingdom). With olive oil the situation is even more
difficult, as there are only a few botanic analyses of their con-
tained substances that could signify the presence of oily mat-
ter in these jars. On the other hand, the use of cedar wood is
attested not only in epigraphic sources, but also in archaeo-
logical material, especially in ship building and architectural
elements. Forthcoming laboratory analyses of new archaeo-
logical material from recent excavations, and especially from
intact and thoroughly documented contexts, can extend our
knowledge of this topic.
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