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Povzetek
Kot izhodišče diplomske naloge sem uporabila egipčanski pogrebni maski, ki ju hrani
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož in sta del njihove egipčanske zbirke. Želela sem spoznati njun
pomen pri pokopu umrlih ter ju umestiti v kulturno okolje in čas nastanka.
Zato sem ju v diplomskem delu najprej primerjala s sorodnimi maskami iz Starega Egipta in
nakazala njihov razvoj. Sledi opis uporabe pogrebnih mask v egipčanskem pogrebnem kultu,
saj so imele za Egipčane izreden pomen. Bile so del kompleksnega rituala pokopavanja
pokojnikov, ki je vključeval številne elemente, za katere menim, da jih je potrebno vključiti v
nalogo.
Tako je potrebno omeniti mumificiranje, ki je ključno za ohranjanje posmrtnih ostankov
pokojnikov. Pomembno mesto so imela tudi pogrebna besedila, med katerimi je za nas
najpomembnejša t. i. Knjiga mrtvih, ki nam pomaga razumeti predstave Egipčanov o varnem
potovanju pokojnika do večnega življenja.
Ključne besede: egipčanske pogrebne maske, egipčanski pogrebni kult, mumificiranje, Knjiga
mrtvih

Abstract
Egyptian funerary mask from the legacy of Franc Ferk and the significance of
the funeral mask in the Egyptian funeral rituals
As the starting point of the thesis I used the Egyptian funeral masks which are kept by the
Provincial Museum of Ptuj Ormož and are part of their Egyptian collection. I wanted to know
their significance in the burial of the dead and place them in the cultural environment and
the time of the creation.
That is why I first compared them with the related masks from Old Egypt and indicated their
development. This is followed by a description of the use of funeral masks in the Egyptian
funeral cult, as they were of great importance to the Egyptians. They were part of the
complex ritual of the burial of the deceased, which included a number of elements that I
believe should be included in the thesis.
Thus it is necessary to mention mummification, which is crucial for the preservation of the
remains of the deceased. The funeral texts also played an important role, of which the most
important book for us is the so called Book of the Dead, which helps us to understand the
perceptions of the Egyptians about the safe travel of the deceased to eternal life.
Key words: Egyptian funeral masks, Egyptian funeral cult, mummification, Book of the Dead

1. UVOD
Za svojo diplomsko nalogo sem hotela izbrati nekaj, kar me je zanimalo že dlje časa, v času
študija pa se je moje zanimanje za to le poglobilo. Izbrala sem si temo, vezano na verovanje
v času Starega Egipta. Najbolj se mi zdi zanimiv in skrivnosten njihov način pokopavanja, oz.
razlogi zanj.
V dogovoru z mentorjem doc. dr. Matijem Črešnarjem sem se odločila, da za osrednjo temo
izberem egipčanski pogrebni maski iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož in ju umestim v
časovni in kulturni okvir.
Maski sta bili tudi del razstave Magija amuletov, ki jo je zasnoval kustos dr. Marko Frelih v
Slovenskim etnografskem muzeju. Razstava je potekala od junija 2014 do januarja 2015,
njen namen pa je bil prikaz tradicije magičnih amuletov od časa faraonov pa vse do danes
(Frelih 2014).
Namen te diplome je ob predstavitvi obeh mask tudi razlaga vloge pogrebnih mask v
egipčanskem pogrebnem kultu. Da bi to lažje razumeli, moram omeniti kar nekaj stvari, ki
sodijo zraven. Tako je potrebno omeniti mumificiranje, k i je ključno za ohranjanje posmrtnih
ostankov pokojnikov. Pomembno mesto so imela tudi pogrebna besedila, med katerimi je za
nas najpomembnejša t. i. Knjiga mrtvih. V njej so zapisana besedila, ki na bi pokojnikom v
Starem Egiptu pomagala pri varni poti v večno življenje.
Omeniti pa velja tudi barve, s katerimi so bile maske poslikane in katerih uporaba ima jasen
namen povezovanja z božanstvi in božanskostjo.
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2. EGIPČANSKA ZBIRKA MUZEJA PTUJ ORMOŽ
Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je svojo egipčansko zbirko dobil leta 1889, ko jo je muzeju
podaril Franc Ferk. Gre za zbirko 58 predmetov, od tega je kar 26 amuletov. So v obliki bogov
in svetih živali kot so na primer skarabeji. Zbirko sestavljajo še ušebti figure, dve pogrebni
maski, bronasta situla, bronasta statueta, balzamirana ptica in del noge človeške mumije
(Perc 1962, 224).
Predmete hrani Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož in so del Ferkove egipčanske zbirke.
Za lažje razumevanje okoliščin, bom predstavila človeka, ki je poskrbel, da se lahko tudi
slovenski muzej pohvali z dvema egipčanskima pogrebnima maskama – Francem Ferkom.

2.1.

FRANC FERK

Franc Ferk, arheolog, zgodovinar, germanist in narodopisni zbiratelj, se je rodil 16. novembra
leta 1844 v Gomilici na današnjem avstrijskem Štajerskem. Po končani nižji gimnaziji so ga
poslali na mariborsko gimnazijo, kjer je imel odlične učitelje, Davorina Trstenjaka in Rudolfa
Gustava Puffa. Zelo sta vplivala na njegovo zanimanje za arheologijo, zgodovino in
narodopisje. Zadnji razred gimnazije je zaradi zanimanja za arheologijo končal v Celju. Po
končani gimnaziji je odšel na graško univerzo, kot študent zgodovine in germanistike. Prvo
zaposlitev je dobil kot asistent v novčnem kabinetu v graškem muzeju Joanneum. Ker tam ni
imel možnosti napredovanja je pri 25-ih letih začel svojo pedagoško pot. Poučeval je
geografijo, zgodovino in nemščino v Furstenfeldu in Judenburgu. Leta 1875 so ga imenovali
za glavnega učitelja na učiteljišču v Gradcu. Od leta 1889 pa vse do svoje upokojitve je bil
učitelj na II. državni gimnaziji v Gradcu, kjer je bival do svoje smrti. Franc Ferk je umrl 12.
novembra, leta 1925 v Gradcu (Godina-Golija 2006, 207 – 208).
Kot ljubitelj arheologije je svoje počitnice posvetil raziskovanju Spodnje Štajerske. Raziskoval
je rimske ceste na Dravsko-Ptujskem polju in Pohorju. Vodil pa je tudi arheološka
izkopavanja na Ptuju, na Hajdini pri Ptuju in na obronkih Pohorja ter na Pošteli. Prizadeval si
je tudi za ustanovitev muzejev v Celju, na Ptuju in v Mariboru. Leta 1878 je v svoji rodni vasici
ustanovil »Ferkov muzej« in ljudsko knjižnico. Ker je bilo v navadi, da so muzeji le v mestih,
so se mu ljudje posmehovali, vendar je Ferk vztrajal naprej. Leta 1882 je ustanovil tudi muzej
v Celju, leta 1895 pa še na Ptuju (Ferkov muzej). Danes so njegovi predmeti razdeljeni v
2

različne oddelke Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Da bi mu uspelo ustanoviti muzej v
Mariboru je za načrtovano muzejsko zbirko daroval pergamentne dokumente. Mestni svet je
nastanku muzeja močno nasprotoval, kljub temu pa je Ferk leta 1902 ustanovil nemško
muzejsko društvo Museumsverein. Društvo je naslednje leto (1903) ustanovilo prvi muzej v
Mariboru. Muzejsko zbirko so sestavljali predmeti, ki jih je izkopal Ferk pri svojih
raziskovanjih v okolici Maribora (Godina-Golija 2006, 208 – 218).
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3. EGIPČANSKI POGREBNI MASKI
3.1.

MASKA MUMIJE I. (sl. 1)

DIMENZIJI MASKE: 27,0 cm v višino in 25,0 cm v širino,
DATACIJA: Ptolemajsko/Rimsko obdobje (332 pr. Kr. – 395 po Kr.) 1,
HRAMBA: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož z inv. št. PMPO;E-0000055.
OPIS: gre za tip mavčne maske, kar pomeni, da je bila maska narejena iz platna in premazana
z mavcem. Le-ta je zelo razpokan, zato je maska v zelo slabem stanju. Maska je izrezana iz
naglavnega okrasja mumije. Obraz je prevlečen z zlato barvo in obrobljen z dvema črtama v
rdeči in sivi barvi. Nosnice in ustnice so jasno razpoznavne in poudarjene z rdečo barvo. Vrh
maske, lasulja oz. pokrivalo je nekoliko obledele črne barve. Oči so naslikane s črno obrobo,
močno poudarjene so tudi obrvi. Ušesa, naslikana brez anatomskih detajlov in del pod brado
so patinirane bele barve. Maska ima ohranjen del brade, razdeljen v pasove, kjer se
izmenjujejo rdeča, bela in črna barva. Na črnem pasu je razpoznavnih šest krožcev.
Konica nosu je v zelo slabem stanju, saj je vidna samo še lanena podlaga, brez mavca,
podobna velja za dele brade.

1

skozi celotno diplomsko nalogo bom uporabljala kronologijo John H. Taylorja (Taylor 2010b).
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Slika 1: Maska mumije I (Splet 2)
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3.2.

MASKA MUMIJE II (sl. 2)

DIMENZIJI MASKE: 24,0 cm v višino in 22,0 cm v širino,
DATACIJA: Ptolemajsko/Rimsko obdobje (332 pr. Kr. – 395 po Kr.),
HRAMBA: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož z inv. št. PMPO;E-0000054.
OPIS: Gre za tip mavčne maske. Celoten obraz z ušesi je prevlečen z zlato barvo. Lasulja oz.
pokrivalo je naslikano v izmenjujočem nizu zlatih in črnih linij. Črne linije so nekoliko širše,
prvi izmed njih, ki je naslikana sredi čela so dodane črne resice (0,5 mm), ki najverjetneje
nakazujejo lase. Maska ima reliefno detajlno izoblikovane ustnice, nos in ušesa, brez dodatne
poslikave. Obarvane so le oči, ki so obrobljene s črno črto, enako debela črta pa nakazuje
tudi obrvi.
Maska je sicer bolje ohranjena kot Maska mumije I, a ima ohranjeno le desno uho.
Ob tem je tudi preklana od sredine čela, preko nosu, proti desni strani brade, zato je na
zadnji strani utrjena. Obraba se vidi tudi na črni barvi, saj je mestoma zdrgnjena do bele
barve.
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Slika 2: Maska mumije II (Splet 3)
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4. PRIMERJAVA POGREBNIH MASK
V nadaljevanju bom navedla nekaj primerov pogrebnih mask, ki so po načinu izdelave in
okrasju podobne maskama iz muzeja Ptuj Ormož. Prav tako maske spadajo v enak
zgodovinski okvir. Najprej bom predstavila maske podobne Maski mumije I, nato sledi
primerjava mask z Masko mumije II.
Primere mask sem izbrala tudi zaradi drugih elementov, ki so jasno vidni (besedila, simboli,
barve, itd.). Večina mask spada v Ptolemajsko obdobje.
Za konec primerjav sem dodala še tri maske, ki sem jih našla na spletu. Tako kot maski iz PM
Ptuj Ormož, so tudi te neznane provenience, ohranjen je le obraz maske, način izdelave pa je
enak.

POZLAČENA MAVČNA MASKA (sl. 3)
Masko so našli na najdišču Atfih, v osrednjem Egiptu, danes pa se nahaja v Britanskem
muzeju (inv. št. EA 50668). Datirana je v Ptolemajsko obdobje (332 – 30 pr. Kr.).
Gre za tipično masko iz Ptolemajskega obdobja. Narejena je bila na kalupu, saj je na notranji
strani je viden odtis. Obraz maske je pozlačen in obrobljen z belo črto, lasulja je v črni barvi.
Maska ima upodobljene velike oči in ušesi brez anatomskih detajlov. Usta pokojnika so
reliefno nakazana, vendar niso poslikana. Brada je razdeljena v pasove, kjer se izmenjujejo
modra, siva in rdeča barva. Na vseh pasovih so ohranjeni geometrijski vzorci (Taylor 1994).
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Slika 3: Pozlačena mavčna maska (Mack 1994)

Pri primerjavi z Masko mumije I lahko izpostavimo podobnost obraza, ki je obarvan v zlati
barvi in lasulje, ki je črna. Obraz je obrobljen s črno in patinirano belo črto, Maska mumije I
pa ima obraz obrobljen z rdečo črto. Obe maski imata brado razdeljeno po pasovih, sorodna
pa je tudi poslikava enega od pasov s krožci. Tudi ušesa so podobno oblikovana in so brez
anatomskih detajlov.
Podobnost Maski mumiji II opazimo pri reliefno izoblikovanih in nepobarvanih ustnicah.

9

GROTESKNA MASKA IZ PTOLEMAJSKEGA OBDOBJA (sl. 4)
Masko so našli na najdišču Sedment, blizu mesta Herakleopolis, hrani jo Britanski muzej (inv.
št. EA 49376). Datirana je v Ptolemajsko obdobje (332 – 30 pr. Kr.).
Dimenzija maske: višina maske znaša 35,5 cm.
Obraz maske je v rumeni barvi, lasulja je črna. Brada in črna trakova na vsaki strani obraza
sta značilnosti mask iz Zgodnje-Ptolemajskega obdobja. Brada je razdeljena na pasove, kjer
se izmenjujejo modra, rdeča in črna barva. Pasovi so okrašeni z geometrijskimi vzorci. Oči so
močneje obrobljene s črno barvo, enako je pri obrveh. Reliefno izoblikovan nos ima nosnice
obarvane in obrobljene s tanko črno črto. Obraz maske je grotesken - nenavadna upodobitev
ust s strašljivim nasmehom, ki kaže zobe (Taylor 1994, 180).

Slika 4: Groteskna maska (Mack 1994)
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Pri primerjavi z Masko mumije I gre omeniti podobnosti kot so obraz v zlati barvi in črna
lasulja. Obe maski imata izoblikovan nos in obarvane nosnice v rdeči barvi. Pri obeh vidimo
tudi obarvane ustnice. Groteskna maska ima nakazane tudi zobe, medtem ko so ustnice na
Maski mumije I rdeče in obrobljene s črno črto. Sorodne so tudi oči z močneje poudarjenimi
obrvmi. Vzporejamo lahko tudi poslikavo brade in njeno razdelitev na pasove ter vzorec
krožcev oz. pik v nekaterih od njih, tukaj izvedenih v več različnih barvah.
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MASKA S SKARABEJEM (sl. 5)
Maska je datirana v pozno Ptolemajsko obdobje in je del zasebne zbirke.
Dimenzija maske: višina maske znaša 45,72 cm (Splet 4).
Maska je lepo ohranjena. Obraz maske je pozlačen, pokojnik ima nakazan nasmeh, ustnice
niso obarvane. Tudi ta maska ima nakazano brado in ušesi z anatomskimi pomanjkljivostmi.
Na lasulji je skarabej s soncem. V egipčanski mitologiji so skarabeja častili kot simbol sonca,
življenja in preobrazbe. Značilno za skarabeja je, da kotali kroglico živalskih iztrebkov po tleh
in jo nato zakoplje v skrivališče. Samica v kroglice odloži jajčeca (larve), ki se po izvalitvi
prehranjujejo z vsebino kroglice. Te ličinke se preobrazijo v mlade hrošče, prilezejo iz
skrivališča in se tako osamosvojijo. Egipčani so to žival povezovali s sončnim bogom
Keprijem, ki naj bi kotalil sonce po nebu, in bogom stvarjenja, Atumom (Lurker 1986, 104).

Slika 5: Maska s skarabejem (Splet 4)
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Gre za tip maske, katere elementi so skupni tako eni, kot drugi maski. Brada je podobna
bradi Maske mumije I., saj so pri obeh nanizane barvni pasovi, vendar drugačne barve. Pri tej
maski se pojavlja niz modrih, rdečih in črnih linij, ki so okrašene z cvetličnimi in
geometrijskimi vzorci. Skupna jima je tudi črna lasulja. Anatomsko dodelani ušesi, reliefno
izoblikovan nos in ustnice so podobne Maski mumije II, prav tako pa imata maski podobno
oblikovane obrvi in oči.
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POZLAČENA MASKA IZ PRIRODOSLOVNEGA MUZEJA YALE PEABODY (sl. 6)
Masko so našli na najdišču Abidos v Zgornjem Egiptu. Datirana je v Ptolemajsko obdobje (332
– 30 pr. Kr.). Hrani jo Prirodoslovni muzej Yale Peabody (inv. št. ANT 029702) (Splet 5).
Obraz maske je v zlati barvi, obrobljen je z dvema rdečima črtama. Na vrhu črne lasulje
vidimo upodobitev skarabeja s sončnim diskom. Sprednji del lasulje je poslikan s prizori iz
Knjige mrtvih, z izrekom 151. Na vsaki strani sta upodobljeni ptici, ki predstavljata Ba, pod
njima stoji Anubis, ki polaga roko na telo pokojnika.

Slika 6: Pozlačena maska iz Ptolemajskega obdobja (Splet 5)
Maska vsebuje elemente obeh mask iz PM Ptuj Ormož. Podobnost z Masko mumije I lahko
izpostavimo črno lasuljo, anatomsko nedodelani ušesi, obraz obrobljen z rdečo barvo in
brada. Ta je sestavljena iz barvnih pasov in sicer v črni, beli in rumeni barvi.
Reliefno izoblikovan in nepobarvan nos, ustnice ter obrobljene oči so značilnosti Maske
mumije II.
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NAGLAVNA MASKA SVEČENIKA HORNEDJITEF (sl. 7)
Maska prihaja iz najdišča Asasif na zahodnem bregu Nila pri Luksorju. Hrani jo Britanski
muzej (inv. št. EA 6679). Hornedjitef je bil svečenik v Amonovem templju v Karnaku, zapisi na
njegovi krsti pa ga postavijo v čas vladanja Ptolemaja III (246 – 222 pr. Kr.) (Taylor 1994, 176).
Dimenzija maske: višina maske: 38 cm.
Pogrebno okrasje pokojnika je sestavljeno iz dveh delov – naglavnega dela (maske) in telesa
(ramena do stopal). Oba dela sta poslikana s tradicionalnimi prizori iz pogrebnega rituala
(Splet 6). Maska je narejena iz tankih plasti platna, zunanja plast je prekrita s tankim
premazom mavca. Ta je bil nato pozlačen in poslikan. Na glavi maske je upodobljen sončni
disk nad skarabejem, torej simboli, ki predstavljajo ponovno rojstvo. Na levi in desni strani so
druga božanstva (Izida, Neftis), spodaj pa je Hator v podobi krave. Hora simbolizira sokol, ki
s svojimi krili varuje Ozirisovo ime (Taylor 1994, 176).

Slika 7: Naglavna maska svečenika Hornedjitef (Splet 6)
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Ob primerjave maske z Masko mumije II. vidimo veliko podobnost. Ta se kaže v obrazu v zlati
barvi, pri obeh je lasulja sestavljena iz niza črnih in zlatih črt. Tudi ušesa so podobno
oblikovana. Obe maski imata izoblikovan nos, brez obarvanih nosnic. Tudi ustnice so
podobno izoblikovane in nepobarvane. Svečenik Hornedjitef ima ob tem na vrhu lasulje
upodobitev sončnega diska in skarabeja, česar pa Maska mumije II najverjetneje ni imela.
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POZLAČENA MASKA IZ BRITANSKEGA MUZEJA (sl. 8)
Masko hrani Britanski muzej (inv. št. EA 294472). Datirana je v grško-rimsko obdobje (pozno
1. stol. pr. Kr. – zgodnje 1. stol. po Kr.).
Dimenzije maske: višina 44 cm, širina 28 cm.
Masko sestavlja več plasti mokrega platna, oblikovanega čez kalup. Na tako oblikovani model
so namazali tanko plast mavca. Ko je bila maska tako utrjena, so jo poslikali oz. pozlatili.
Maska se nadaljuje s širokim ovratnikom z nizi biserov in popisanim trakom. Vrh glave je
okrašen s skarabejem. Zadnja stran lasulje je okrašena z imeni božanstev in ptico, ki
predstavlja pokojnikov Ba. Ovratnik maske predstavljajo nizi cvetličnih in geometričnih
motivov (Splet 7).

Slika 8: Pozlačena maska iz Britanskega muzeja (Splet 7)
Maska je v osnovi precej podobna Maski mumiji II. Druži ju izdelava v kombinaciji zlate in
črne barve, izvedba lasulje, oblikovane z zaporednem črnih in zlatih linij, dodelani ušesi,
reliefno izoblikovan in nepobarvan nos ter ustnice. Ustnica maske iz britanskega muzeja je že
malo groteskno oblikovana, takšna je tudi brada in ušesi.
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PRIMER ZLATE MASKE IZ RIMSKEGA OBDOBJA (sl. 9)
Mumijo pokojnika, z imenom Siros, so našli v družinski grobnici v Hawari. Masko hrani
Britanski muzej (inv. št. EA 22109). Datirana je v rimsko obdobje, najverjetneje 1. stol. n. št.
Dimenzije maske: visoka je 49 cm.
Maska je iz plasti platna, pri slikanju gre za tehniko enkavstike. Oblika maske in način
upodobitve božanstev je še vedno iz Ptolemajskega obdobja. Ime pokojnika je napisano v
grščini na vrhu glave. Poslikava vključuje: upodobitev Ba ptice, krilate kače in sfinge ter
boginje Nut na vsaki strani, na sredini pa je naslikan prizor pokojnika pri darovanju bogovom.
Obraz maske je najverjetneje narejen na kalupu in je bolj realističen od značilnih
ptolemajskih mask. Oči so tipične za območje Haware v tistem času: beločnica je
upodobljena v beli barvi in je iz čistega apnenca, šarenica in zenica sta iz različnega
barvanega stekla (Taylor 1994, 185).

Slika 9: Maska iz družinske grobnice (Splet 8)
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Pri primerjavi z Masko mumije II lahko opazimo podobnost v obrazu, ki je v zlati barvi. Tudi
ušesi, nos in ustnice so podobno reliefno izoblikovane, ima pa maska iz rimskega obdobja
nakazan nasmeh. Lasulja maske je samo v zlati barvi, tudi oči so drugače okrašene.

PRIMERI MASK BREZ PODATKOV
Za konec dodajam še nekaj primerov mavčnih mask, ki niso del muzejskih zbirk in nimajo
dostopnih podatkov o njihovem izvoru. Gre za maske objavljene na spletnih dražbah. Vse
podane informacije niso preverjene oz. so lahko neresnične. Razlog, da sem jih vključila v
moje delo je, da so tipološko zelo podobne maskama iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož.
Za vse maske velja, da so bile ločene od telesa mumije. Kdaj točno, verjetno ne bomo nikoli
ugotovili. Najverjetneje je šlo za delo roparjev, ki so plenili grobove ter najdene predmete
prodajali naprej na trgu. Tako so predmeti prišli do zasebnih zbirateljev, ki so jih raznesli po
vsem svetu. Nekaj takih mask nato konča na spletnih dražbah.

POGREBNA MASKA S SPLETA 1:

Slika 10: Pogrebna maska s spleta 1 (Splet 9)

Gre za masko, ki je zelo podobna Maski mumije I. Obraz maske je pri obeh obrobljen z belo
in rdečo črto, ušesi sta pri obeh nedodelani. Obe maski imata nakazan nos z rdeče
obarvanimi nosnicama. Tudi ta maska ima brado razdeljeno po pasovih in črno lasuljo, le da
ima te na vrhu še rastlinski okras.
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POGREBNA MASKA S SPLETA 2:

Slika 11: Pogrebna maska s spleta 2 (Splet 10)

Tudi ta maska ima precej vzporednic z Masko mumije I. Podobnost vidimo v črni lasulji, bradi
in nedodelanih ušesih. Razlikujeta se po obliki oči, obrvi in ustnic, ob tem pa maska tudi nima
obraza obrobljenega z rdečo ali belo črto.

POGREBNA MASKA S SPLETA 3:

Slika 12: Pogrebna maska s spleta 3 (Splet 11)

Lasulja te maske je podobna kot lasulja Maske mumije II, saj gre za izmenjavo črnih in zlatih
linij. Oči in obrvi so podobno oblikovanje, podobnost pa vidimo tudi pri nosu in ustnicah.
Razlika je v tem, da je j barvi poslikave, saj je obraz maske v oker barvi in ne v zlati.
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5. POGREBNE MASKE V STAREM EGIPTU
Vse egipčanske maske so imele religiozni pomen, njihov namen pa ni bil zakritje pokojnika,
temveč so se tako poskušali približati božanskosti. Ljudje so bili prepričani, da so bogovi
večni in nesmrtni, zato so si zelo prizadevali posnemati njihove božanske lastnosti, predvsem
njihov videz. Po smrti so poskušali prikriti svojo človeško umrljivost in šibkost, saj so verjeli,
da jih tako čaka nekaj več – večno življenje. Maske so pokojnikom omogočale preobrazbo v
drugo osebo oz. bitje, zato ne preseneča, da je maska pri Egipčanih predstavljala ključno
vlogo v pogrebnem kultu (Taylor 1994, 171).
Maske so Egipčani nosili tudi na raznih proslavah in dogodkih, kjer so z njimi upodabljali
svoje bogove. Igralci, ki so uprizarjali Hora ali Tota, so imeli maske v obliki sokola in ibisa.
Pogrebne maske se od tistih, ki so jih nosili svečeniki pri svojih obredih, močno razlikujejo.
Maske mumij so odsev pokojnika. S svojimi poudarjenimi lastnostmi so se hoteli približati
božanskosti, po kateri so tako hrepeneli (Taylor 1994, 171). Pogrebna umetnost se je pri
ženskah in moških razlikovala. Boginjo Hator so upodabljali pri pokojnicah, pokojnike pa so
priporočili Ozirisu (Riggs 2005, 95).
Prve maske mumij se pojavijo v Starem kraljestvu (2682 – 2181 pr. Kr.), velik napredek pa so
dosegli v 22. stoletju pr. Kr., ko so glavi mumije začeli namenjati vse večjo pozornost. Začeli
so z nanašanjem mavca na s povojem povito glavo pokojnika, kasneje pa so že začeli
izdelovati maske z ločenimi rameni. Take maske so našli po celotnem Egiptu, nekaj celo v
današnjem Sudanu. Nekaj jih je bilo iz lesa, v večini pa gre za mavčne maske. Za obraz in
naglavno okrasje so uporabljali kalupe, detajle (npr. ušesa), pa so lahko oblikovali posebej in
jih nato pritrdili na masko. Pokojnike so se v večini primerov upodabljali z lasuljo, ki je bila
največkrat modre barve. Pomembne so postale barve in oblikovanje mask. Obrazi pokojnikov
so bili slikani z rumeno ali rdečo barvo, ali pa so bili pozlačeni. Oči so bile vdelane,
najpogosteje iz slonove kosti ter prevlečene z bakrovimi pigmenti. Moške maske so bile zelo
pogosto upodobljene z brki in/ali brado (Taylor 1994, 171 – 180).
V Srednjem kraljestvu (2055 – 1650 pr. Kr.) se pojavijo maske, ki imajo nato dolgo tradicijo –
vse do 4. stoletja. Tehnološko, pa tudi ikonografsko so zelo vplivale na razvoj antropoidnih
krst. Gre torej za krste v obliki človeške postave, material izdelave in okrasitev pa sta bila zelo
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podobna kot pri maskah (Taylor 1994, 171 – 180). Zidovi grobnic so postajali vedno
skromneje okrašeni, zato je krsta v obliki mumije postala glavni nosilec okrasja in pogrebnih
besedil (izreki iz Knjige mrtvih), ki so najpomembnejša popotnica za umrlega (Tiradritti 2008,
85).
Za Novo kraljestvo (1550 – 1069 pr. Kr.) so značilne mavčne, lesene, pa tudi kovinske maske.
Zagotovo je Tutankamonova maska (sl. 13) najlepši primer kraljevskega okrasja tega
obdobja.

Slika 13: Tutankamonova zlata maska (Splet 12)

Gre za masko tipa nemes ali klaft. Pokrivala je glavo, zatilje in včasih tudi del hrbta. Imela je
dve veliki krili, ki sta viseli izza ušes na prednjo stran ramen (Bard in Shubert 1999, 412). V
primeru Tutankamonove maske so črte iz modrega stekla – imitacija lapis-lazuli (Reeves
1990, 111).
Maska predstavlja mladega Ozirisa, z bogatim naglavnim okrasjem. Skoraj v celoti je iz zlata,
vanj pa so vstavljeni še turkiz, lazurit, steklo, lapis-lazuli, karneol in kamena strela. Iz čela
maske prežita sokol in kobra (prav tako iz zlata). Njuna naloga je varovanje faraona pred
sovražniki (Reeves 1990, 111). Hkrati pa predstavljata tudi faraona Združenega kraljestva –
kobra predstavlja vladarja Spodnjega Egipta, sokol Zgornjega Egipta.
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Oči faraona so iz kamene strele in obsidiana. Ušesi na maski sta preluknjani, vendar so bila
ob odkritju prekrita s tanko plastjo zlata (British museum 1972, 49). Ovratnik maske je pokrit
s kamni lapis-lazuli, kamene strele, zelenega glinenca, obsidiana in barvnega stekla. Povrhu
ovratnika pa leži še zelo masivna ogrlica. Posebna je tudi brada in pa čop na hrbtu maske, ki
sta tudi iz zlata. Hrbtna stran maske je popisana z Izrekom 151 iz Knjige mrtvih (British
museum 1972, 49).

Tudi starši njegove babice, Tiye, Yuya in Tjuyu (sl. 14), kažeta na visoko razvito umetnost, s
katero so se ponašali dvorjani. Maske so izdelovali tudi za otroke. Strokovnjaki predvidevajo,
da so tudi drobovje za pogreb pripravljali kot da gre za majhne človeške postave. Take
kanopske posode so bile najdene tudi v Tutankamonovi grobnici (Taylor 1994, 168 – 172).

Slika 14: Tjuyu in Yuya (Splet 13)

V času Tretjega vmesnega obdobja (1069 – 747 pr. Kr.), pa vse do okoli leta 300 pr. Kr., so
antropoidne krste predstavljale idealizirano podobo pokojnika. Samostojne maske, brez
antropoidnih krst se pojavljajo zelo redko. Najbolj znana maska tega obdobja je maska
Pseusenesa (sl. 15).
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Slika 15: Pseusenes I. (Splet 14)

Obdobje zadnjega razcveta mask je trajalo od Ptolemajskega (303 – 30 pr. Kr.) in vse do
Rimskega obdobja (30 pr. Kr. – 395 po Kr.). Mavčne maske so še vedno ohranjale tradicijo
faraonov (lasulje, ovratnik, naglavno okrasje, poslikan oz. pozlačen obraz, itd.). Poteze
obraza so oblikovali tako, da so trakove platna v več plasteh nanesli na predhodno narejene
modele (Taylor 1994, 181).
Prihod Rimljanov v začetku 1. stoletja je zelo viden v kulturi pokopavanja in na maskah.
Tradicionalni egipčanski elementi se začnejo prepletati z mediteransko kulturo. Medtem ko
so bile ptolemajske maske neizrazite in brez posebnosti, so bile rimske maske izrazito
realistične (Taylor 1994, 168-189).
V 1. stol. je postalo v Egiptu zelo popularno vključevanje grških elementov v portretiranju
mumij. Mavčne maske so začeli nadomeščati realistični portreti pokojnikov. Realistične
portrete so slikali, s t. i. slikarsko tehniko enkavstika, na platno ali lesene plošče. Realistične
portrete so najprej naslikali, nato pa so jih odnesli na dom pokojnika, kjer so jih položili na
stojalo. Vse to je bilo del obreda, v katerem se je družina poslovila od umrlega. Preden so
portret položili na glavo mumije, oz. so jih združili s povoji v dokončno obliko, so morali
leseno ploščo obrezati. Ohranjene imamo številne lesene plošče nepravilnih oblik (Corcoran
1988, 205).
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Rimljani so svoje prednike in družino zelo spoštovali, kar se še danes odraža na marmornih
kipih in naslikanih portretih. Pomembna je bila realistična upodobitev pokojnika, da se ga je
družina še dolgo spominjala. Tako so imeli portrete pokojnikov razstavljene v atriju hiše,
poleg portretov božanstev (Fraccero 2000, 16).
Izraz fajumski portreti je zelo splošen, saj gre za vse maske, ki so jih arheologi našli, na
območju Fajuma, ki leži jugozahodno od Kaira. Najdišče Fajum je bilo v grškem času zelo
pomembna naselbina, odkrili so številne nekropole z mumijami. Najpomembnejši najdišči s
fajumskimi maskami sta er-Rubayat in Hawara, vendar arheologi odkrivajo, da so portreti
mumij pojavljajo tudi drugje ob Nilu (npr. Antinopolis). Fajumske portrete poznamo tudi pod
izrazom 'portreti mumij'. Gre za slikane podobe pokojnikov (sl. 16) (Fraccero 2000, 2).

Slika 16: Primer enkavstike, rimsko obdobje (55-70 n. št.) (Splet 15)

Na portretih so upodobljeni tako moški, kot ženske in otroci. Predvideva se, da so bili
nekateri portreti narejeni še v času življenja posameznika (Doxiadis 1995, 13). Obstajajo
domneve, da so bili portreti slikani serijsko, oz. obstajajo kopije nekaterih naturalističnih
portretov. Ponavljanje istih elementov lahko kaže na družinske vezi in posledično želeno
podobnost portretirancev, lahko pa gre za preprosto ponavljanje nekega tipa – modela
portretov.
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Vse osebe so naslikane na podoben način – pogled oseb je melanholičen, oči so uprte v
daljavo, kotički ustnic pa so rahlo ukrivljeni navzgor. Osebe so slikane od spredaj, z glavo
rahlo obrnjeno na stran (Fraccero 2000, 9 – 10). Sir Flinders Petrie je v Hawari leta 1887
odkril serijo mumij z slikanimi portreti iz rimskega časa (1. – 4. stoletje). Strokovnjaki so
predpostavljali, da primarna naloga teh portretov ni bila namenjena pokopu. Nekateri
zgodnji primeri so imeli odrezane zgornje robove, zato so Petrie in ostali sklepali, da je šlo za
portrete, ki jih je imela družina pokojnika obešene na zidovih domače hiše. Ti portreti niso
imeli dekorativne vloge, temveč, da je šlo za kultni običaj (Corcoran 1992, 57 – 60).
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6. VEROVANJE IN POGREBNI OBIČAJI V STAREM EGIPTU
Tipološki primerjavi in razlagi razvoja pogrebnih mask bo sledila obravnava pomena mask in
drugih elementov, ki sodijo k egipčanskem načinu pokopavanja, ki je nerazdružljivo
povezano z njihovim verovanjem v posmrtno življenje, Tako sledi kratek oris egipčanskega
verovanja v posmrtno življenje, ter njihovih pogrebnih besedil. Gre za besedila oz. izreke, ki
se pojavljajo povsod okoli pokojnika, tj. na stenah grobnice, na sarkofagih, papirusih in kar je
za nas v tem pregledu morda najpomembnejše, tudi na maskah pokojnikov. Potrebno pa je
omeniti mumificiranje, saj se je tako začel proces ohranjanja trupla pokojnika.

6.1.

VEROVANJE V POSMRTNO ŽIVLJENJE

Egipčani so svojo umetnost tesno povezovali z verovanjem in tradicijo pokopov, zato ne
preseneča, da večina ohranjene egipčanske umetnosti govori prav o tem. Bistvo
egipčanskega verovanja je bilo ponovno rojstvo. Posameznik je moral 'preživeti' smrt, tako
fizično, kot duševno. Grobnice so poskušali skriti pred roparji, ki bi mumijo poškodovali in
oskrunili, vanjo pa so umrlemu priložili tudi hrano in pijačo. Tako so poskrbeli za fizično in
duševno stanje umrlega (Fraccero 2000, 11).
Egipčani so verjeli, da ima človek več kot eno dušo, ki jo morajo zaščititi. Duša je bila po smrti
prosta in je lahko 'hodila' po svetu in se vračala v telo umrlega, vse dokler je bilo telo oz.
mumija ohranjena. Življenjsko silo je predstavljala ka, ki je prebivala v srcu vsakega
posameznika. Pred smrtjo ni imela nobene oblike, vseeno pa je lahko začasno zapuščalo telo
med spanjem ali nezavestjo. Vsak človek je imel tudi ba, ki je predstavljala zbirko duhovnih
lastnosti. Ba je vsakodnevno zapuščala telo pokojnika ter obiskovala svet živih, v kateri koli
obliki, zvečer pa se je vedno vrnila k mumiji. Ba in ka sta tvorili akh, ki je predstavljala
nesmrtnost (Fraccero 2000, 11 – 12).
BESEDILA IZ PIRAMID
Najstarejša ohranjena pogrebna besedila so na piramidah iz poznega Starega kraljestva
(2686 – 2181 pr. Kr.). Besedila so zapisana na zidovih grobne izbe, v pokončnih stolpcih. Gre
za uroke dolge od nekaj vrstic do več strani. Poznamo okoli 800 urokov, vendar nobena
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piramida nima zapisanih vseh. Kralj Unas (2375 – 2345) ima v svoji piramidi 228 urokov,
medtem ko ima piramida vladarja Pepija II (2284 – 2184) kar 675 zapisanih urokov.
Besedila iz piramid delimo na tri tipe. Njihove funkcije in nameni so različni in so zelo
specifični:
1. Magični uroki so najpreglednejši, in sicer gre za uroke, ki ščitijo pokojnika pred zlobnimi
bitji. V grobnici so zapisani na steni s pogledom na vzhod.
2. Besedila ritualov opisujejo pogrebne rituale v imenu pokojnika. Te rituale delimo v dve
skupini, daritvena in besedila vstajenja.
Daritvena besedila so besedila vedno zapisana na severni strani grobne izbe, v večini so
sestavljeni iz kratkih urokov. Zraven stene, popisane s temi rituali, so postavljene tudi
posode s hrano in pijačo. Vsaka daritev je poimenovana kot Horovo Oko. Besedila pišejo o
obredu odpiranja ust, sledi predstavitev darovane hrane in pijače, konča pa se z očiščenjem
in ritualnim razbijanjem posode.
Besedila vstajenja so zapisana na južni strani grobne izbe. Gre za dolge spise, ki govorijo o
potovanju pokojnika iz sveta živih v večno življenje.
3. Osebni uroki so zapisani v 1. osebi. Gre za najobsežnejša besedila, ki se med faraoni zelo
razlikujejo. Zapisani so na hodniku in v predprostoru grobne izbe.
Od 6. dinastije (2345 – 2181 pr. Kr.) naprej, pa vse do rimskega obdobja, se besedila na
piramidah pojavijo tudi v ne-kraljevskih grobnicah (Allen 1988, 38 – 39).
BESEDILA NA SARKOFAGIH
V Prvem vmesnem obdobju (2181 – 2055 pr. Kr.), se pogrebna besedila pojavijo tudi pri
ljudeh ne-kraljevskega rodu. To so besedila na sarkofagih, saj so bili najpogosteje najdeni na
lesenih krstah. Besedila iz piramid iz Starega kraljestva (2686 – 2181 pr. Kr.) so sedaj prenesli
na krste pokojnikov. Najštevilčnejši so t. i. osebni uroki, saj poznamo okoli 1185 takih urokov.
V povprečju krsta vsebuje preko 200 takih zapisov. Nekateri so identični Besedilom iz
piramid, v večini pa gre za nadgradnjo le-teh.
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Na besedilih sarkofagov se pojavi tudi nov tip urokov. Gre za t. i. Vodič za onostranstvo
(Guide the Hereafter). Ti uroki naj bi pokojniku zagotovili vse potrebne informacije o prehodu
v novi svet – posmrtno življenje (Allen 1988, 39 – 40).
Mnogo kasneje, v času 25. in 26. dinastije (747 – 525 pr. Kr.) so postali zelo priljubljena
besedila iz Knjige mrtvih, tako na notranji, kot tudi na zunanji strani lesenih krst. Tako so
besedila popolnoma obdajali pokojnika – zapisi so predstavljali nekakšen ščit, poleg tega jih
je pokojnik lahko prebiral kar iz ležečega položaja (sl. 17) (Taylor 2010a, 127).

Slika 17: Krsta Besenmuta, hrani Britanski muzej z inv. št. EA 22940 (Splet 16)
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KNJIGA MRTVIH
Egipčanska Knjiga mrtvih je ena izmed najstarejših zbirk z verskimi in magičnimi besedili in
izreki, skupaj z ilustracijami na papirusnih zvitkih. Le-tega so umrlemu priložili tako, da so ga
skupaj z njim zavili, saj so menili, da ga bo potreboval v posmrtnem življenju. Egipčani so
verjeli, da bodo izreki umrlemu dali vsa potrebna znanja in moči, da se bo lažje izognil vsem
nevarnostim na njegovi poti skozi podzemlje, do večnega življenja (Taylor 2010a, 16 – 17).
Knjigo mrtvih so začeli uporabljati v Novem kraljestvu (okoli leta 1550 pr. Kr.), v uporabi pa je
bila okoli 1500 let (do okoli leta 50 pr. Kr.). Egipčani so besedila na notranjih stenah grobov
na začetku poznali kot Izreki za izhod čez dan (Book of Emerging forth into the light),
egiptologi pa so jih preimenovali v Knjigo mrtvih (Tiradritti 2008, 113). Knjigo mrtvih so pisali
najboljši pisarji, pogosto se jih je več ukvarjalo z enim zvitkom. Najboljši primerki zapisov so
bili tisti, ki so jih naročniki naročili v naprej. Ostale so pisarji napisali tako, da so preprosto
pustili prazen prostor, kjer so kasneje dopisali pokojnikovo ime (Taylor 2010a, 54 – 58).
Knjigo mrtvih sestavlja okoli 200 izrekov, ki so pomagali pokojniku na poti skozi podzemlje,
do večnega življenja. Delimo jih na izreke, ki so umrlemu dali moč, da je v podzemlju lahko
nadzoroval svoje telo, izreke, ki so umrlemu pomagali do transformacije v druge živali, saj so
lahko le tako obšli nevarnosti, izreke, ki so umrlega branili pred sovražnimi bitji in izreke, ki
so umrlemu svetovali pri izbiri besed pri določenih bitjih na prehodih (Taylor 2010a, 29).
Cilj besedil iz Knjige mrtvih je srečno in varno pripeljati pokojnika do večnega življenja in
posmrtnega raja, ki je bil za posamezne ljudi različen. Mumija naj bi za vedno ostala v
Ozirisovem kraljestvu, njen ba pa je lahko vsakodnevno svobodno zapuščal telo. Egipčani so
to povezovali s ponovnim rojstvom ba-ja. Ba je telo zapustil vsako jutro z vzhodom in se vrnil
skupaj z zahodom. Drug pogled na večni raj je bil t. i. Polje blaženih. V Knjigi mrtvih je opisan
kot popoln Egipt – kraj, kjer je vode na pretek, kjer sta doma obilje in radost. Za Egipčane je
bil to najbolj želen raj.
Izreki naj bi umrlemu prikazovali pokrajino podzemlja, skupaj z bogovi in sovražnimi bitji.
Egipčani so si podzemlje predstavljali kot kraj, poln nevarnosti, zato ne preseneča, da največ
besedil govori o tem, kako pregnati kače, krokodile in insekte. Umrlemu so na poti do raja
pomagala tudi razna božanstva, hkrati pa so pazili na telo pokojnika v grobnici .
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V nadaljevanju omenjam nekaj pomembnejših prizorov oz. izrekov, ki jih lahko zasledimo
tudi na maskah oz. krstah.
Tehtanje srca, kjer se je odločalo ali je umrli zaslužil t. i. večni raj in združitev s svojim ba.
Anubis je umrlega popeljal pred boginjo Maat in tehtnico, na kateri je bilo nojevo pero. Na
drugo stran tehtnice so položili srce umrlega in če je tehtnica ostala v ravnovesju je bilo duši
umrlega dovoljen vstop v raj. V primeru nečistega srca je le-tega požrla pošast Ammit,
pokojnikova duša pa je za vedno izgubila možnost večnega življenja.
Odpiranje ust (sl. 18) na dan smrti pokojnika. Gre za proces, kjer so se svečeniki dotaknili oči
in ust pokojnika, ter mu s tem simbolično pomagali spregledati in zadihati v onostranstvu
(Taylor 2010a, 58 – 63).

Slika 18: Prizor Odpiranja ust iz Knjige mrtvih (Splet 17)

Izrek 151-zaščita v grobnici (sl. 19). Gre za izrek, ki je na maskah mumij največkrat
upodobljen, zato ga bom bolj podrobno opisala v nadaljevanju.
Tako se pojavi na primer na pozlačeni maski iz Prirodoslovnega muzeja Yale Peabody (inv. št.
ANT 029702; sl. 6) in znameniti maski faraona Tutankamon (sl. 13). Predstavljal je varovanje
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oz. zaščito pokojnika na njegovi poti v novo življenje. Sestavljajo ga napisi in poslikave, ki
prikazujejo pogrebno sobo z vso potrebno opremo za posmrtno življenje (Taylor 2010a, 106).

Slika 19: Izrek 151 - zaščita pokojnika (Splet 18)

V osrednjem delu slike na postelji v obliki leva leži pokojnik. Postelja stoji na tleh pogrebne
sobe. Naslonjalo za glavo je bilo navadno narejeno iz hematita, ki so ga umrlemu položili pod
glavo, da bi čuval pokojnikovo telo pred nesrečo. Tako se je tudi pokojnikov pogled dvignil
proti vzhodu in vzhajajočemu soncu. Ob truplu pokojnika stoji bog Anubis, ki mu polaga roko
na telo – predstavlja simbol balzamiranja. Ob glavi in nogah mumije na tleh klečita boginji
Neftis in Izida, pri obeh je prisoten plamen. Njuna naloga je recitiranje izrekov za varovanja
pokojnika. V predelu nad ležiščem je upodobljen Ozirisov steber djet, ki je zagotovil
možnost, da se telo ohrani in obvaruje pred propadom. Ta mu je zagotovil moč nad vsemi
svojimi sovražniki iz vmesnega sveta in bil deležen Ozirisove zaščite. Pod ležiščem je šakal,
simbol Anubisa, z dvignjeno glavo na grobnici. Pred njim je žezlo kherp, na katerem ležita dva
menata. V neposredni bližini mumije stojita ptici na pilonu, ki gledata vsaka na svojo stran
neba, ena na vzhod, druga na zahod. V okolici so postavljene božje podobe. Na stenah
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prostora so amuleti, narejeni iz blata. Njihova naloga naj bi bila odganjanje zle sil. V kotih
sobe so štirje Horovi sinovi 2. Vsak amulet je opremljen z besedilom, ki naj bi pokojniku
zagotavljali magično zaščito (Splet 18).
V nadaljevanju sledi prevod izreka iz knjige John H. Taylorja Ancient Egyptian Book of the
dead. Journey throught the afterlife 3.
Besedilo pravi:
Izidine besede pravijo: prišla sem kot tvoja zaščitnica, o Oziris, skupaj s severnim vetrom,
poslanim od Atuma. Pustila sem tvojemu grlu dihati, zagotovila sem ti, da boš dober, ter
poskrbela, da so ti sovražniki ležali pod tvojimi nogami.
Besede izrečene iz Horovega sina Hapija: prišel sem, da bi postal tvoj zaščitnik, o [pokojnik]:
združil sem tvojo glavo z ostalimi deli telesa, prizadel sem tvoje sovražnike in ti dal tvojo
glavo nazaj za vedno.
Izrek 151 je bil skoraj nujen v vsaki grobnici, saj so bili na njih zapisani vsi predmeti, ki jih je
pokojnik potreboval za zaščito, hkrati pa naj bi te zapisane besede za vedno ohranile rituale,
ki so varovali pokojnika. Kljub temu da je bila zadosti že sama prisotnost besedil v prostoru,
so Egipčani začeli besedila in podobe iz izreka vrezovati oz. slikati tudi na krste pokojnikov.
Zelo pogosto so to počeli v 18. in 19. dinastiji (1550 – 1186 pr. Kr.), ko se je že začelo
upodabljanje celotnega izreka 151 na enem kosu.

2

Kanopske posode: gre za štiri posode, ki so bile pokopane skupaj z mumijo. Vsaka od njih je vsebovala del

notranjih organov pokojnika – jetra, pljuča, želodec in črevesje (Hawass, 2004, 132). Kanope so predstavljale
štiri Horove sinove – vsaka je imela drugačno glavo. Te kanopske posode so Egipčani povezovali s štirimi strani
neba, kot tudi s štirimi zaščitniki. V Novem kraljestvu (1567-1085 pr. Kr.) so predstavljali: Imsety – človeška
glava – vsebovala je jetra – jug – Izida, Hapi – opičja glava – pljuča – sever – Nephthys, Duamutef – šakalova
glava – želodec – vzhod – Neith, Qebsennuef – glava sokola – drobovje – zahod – Selket (Lurker, 1986, 37 –
38).

3

V soglasju z doc. dr. Matijem Črešnarjem in dr. Markom Frelihom, sem besedilo prevedla dobesedno, saj je
tudi angleški prevod dobeseden.
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Izida in Neftis sta bili vsaka zase upodobljeni pri glavi in nogah krste, lahko v stoječem
položaju, največkrat pa sta kar klečali. Anubis je bil upodobljen stoječ ob mumiji, ali pa se
pojavlja dvakrat – na vsaki strani krste. Ob mumiji so bili upodobljeni Horovi sinovi– po dva
na vsaki strani. Upodobitev štirih magičnih amuletov na krsti je bila redka – v grobnicah
pomembnežev so jih raje postavili v niše v steni. Ti magični amuleti so bili iz blata, ki je bilo
za Egipčane tudi nosilec izredno močnega simbolnega pomena – povezovali so ga z
rodovitnostjo in življenjem in ponovnim rojstvom. Poznamo upodobitve žensk, ki so rojevale
nad opekami iz blata, saj so verjeli, da bo to pomagalo pri odločanju bogov o otrokovi usodi
(sl 20). Polaganje teh magičnih opek v grobnice naj bi pokojniku zagotavljale ponovno
rojstvo, prostor pa naj bi s tem postal kraj, kjer bi nastalo novo življenje.

Slika 20: Izidino rojevanje nad opekami iz blata (Splet 19)

Izrek predstavlja tudi upodobitev dveh ptic s človeško glavo, ki naj bi častili boga Sonca,
predstavljali pa naj bi pokojnikov ba. Medtem, ko je pokojnikova duša – ba, tavala po
podzemlju, je njegovo telo (mumija), ostala v grobnici (Taylor 2010a, 106 – 108).
Maska je imela pri transformaciji telesa v procesu mumificiranja pomembno vlogo.
Pomembnost maske je dobro opisana tudi v izreku 151, te besede pa so naslavljali kot ‘izrek
za glavo skrivnosti':
Govori Anubis, balzamer, gospod božje sobane, ko postavi svoje roke na krsto [pokojnika] in
ga oskrbi s tem kar [on] potrebuje: pozdravljen, o čudovit obraz, gospod vizije, ki je združil
Ptah Sokar-ja, privzdignil Anubisa in dal Shu-ju podporo, o čudovit obraz med bogovi.
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Tvoje desno oko je barka noči, tvoje levo oko je barka dneva, tvoje obrvi so Eneada 4. Tvoj
obraz je Anubis, zadnja stran glave je Hor. Tvoji prsti so Tot, pramen las Ptah- Sokar. Ti
[maska] si nasproti [pokojnik], ki vidi tvoj pomen. [Ti] vodi ga po čudovitih, prijetnih poteh,
zaustavi Setha in pomeči z njegovimi sovražniki pred Eneado v veliki Hiši plemenitih v
Heliopolisu. Pojdi po čudoviti poti vse do Hora, gospoda plemenitih.
Besedilo nakazuje dva vidika. Maska je omogočila pokojniku, da je videl in odgnal sovražnika.
Izrek so našli na krstah iz Srednjega kraljestva, v tem obdobju pa se začne ta izrek pojavljati
tudi na maskah. Primer takega izreka vidimo na Tutankamonovi zlati maski (sl. 13), pojavi pa
se tudi na mavčnih maskah iz Ptolemajskega obdobja. Ob tam pa izrek tudi poudarja, da
skozi proces mumificiranja Anubis poskrbi, da umrli postane božanstvo.
Na nek način je tudi material maske predstavljal božanskost. Bogovi naj bi imeli zlato kožo in
modre lase, zato so si Egipčani dali izdelati zlate maske, lapis-lazuli pa so uporabili za lase.
Seveda so si zlato masko lahko privoščili le faraoni, ljudje nižjega statusa so zlato zamenjali z
zlatimi listi ali pa s preprosto z rumeno poslikanim obrazom ter modro poslikanimi lasmi.
Predstavljali so si torej, da bodo tudi z imitiranjem originalnega materiala dosegli magično
transformacijo (Taylor 2010a, 108 – 110).

4

Eneada oz. skupina devetih bogov, se je izoblikovala iz glavnih božanstev, ki so bila razdeljena v družine s po
tremi bogovi. Vsaka eneada je imela svoje glavno božanstvo. Eneada je s svojimi aspekti zajemala vse vidike
bivanja: duhovno, psihično in fizično (Splet 20).
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7. MUMIFICIRANJE
Da bi dosegli posmrtni raj, so verjeli prebivalci Starega Egipta, morajo biti njihova telesa po
smrti primerno ohranjena. Poznali so proces razpadanja telesa po smrti, zato je bilo za njih
mumificiranje izredno pomembno. Kar mi danes poznamo kot mumijo, so v egipčanskem
jeziku imenovali -sah-, kar pomeni ‘plemenit’. S procesom mumificiranja, naj bi umrli dosegel
ločitev od vsega nagnusnega, razpadajočega in umazanega, ter tako prišel na višjo raven.
Njegovo umrlo telo, naj bi se preobrazilo v novo obliko, ki bi jo lahko povezovali z lastnostmi
bogov – čudovita, bleščeča in dišeča telesa (Taylor 2010b, 24).

Slika 21: Proces mumificiranje (Splet 21)

Vse se je začelo vsaj v 6. tisočletju pr. Kr. Egipčani so svoje umrle preprosto pokopavali na
obrobju puščav, v plitke grobove, zraven pa so priložili še nekaj pridatkov (Taylor 2010b, 28).
Najverjetneje so tako ugotovili, da vroč puščavski pesek pomaga ohraniti okostje skupaj s
kožnim tkivom, to pa jih je pripeljalo do razmišljanja o procesu dehidracije (Hawass 2000,
131). Iz Hierankonpolisa poznamo prve ohranjene primere mumificiranja. Na telesih umrlih
(glava, vrat, roke) so našli ostanke lanenega platna namočenega v smolo. Odkriti so bili tudi
primeri mumij, ki so jim odstranili notranje organe, jih posebej zavili, ter jih nato vstavili
nazaj v telo. Ti prvi primeri proto-mumificiranja so bili najdeni na pokopališču, kjer so
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pokopavali člane višjega statusa mesta Hierankonpolis. Kljub temu pa so najboljši primeri
mumije pokojnikov nižjega statusa. To kaže na dejstvo, da proces mumificiranja v prvih
obdobjih ni bil vezan le na elito (Taylor 2010b, 29).
Lesene krste in kamniti sarkofagi se pojavijo v Zgodnje dinastičnem obdobju, 3100 – 2686 pr.
Kr. (Hawass 2000, 132). Ljudje so kmalu ugotovili, da so tako ločili mumijo od suhega peska,
ki je povzročal naravno ohranitev, zato so morali sami poskrbeti za to. V Starem kraljestvu
(2686 – 2181 pr. Kr.) so začeli z odstranjevanjem notranjih organov, kar je postalo eden
poglavitnih elementov mumificiranja. Egipčani so vedeli, da so notranji organi tisti, ki začnejo
po smrti najhitreje razpadati, gnitje pa se nato razširi naprej po telesu (Taylor 2010b, 31).
Konec Starega kraljestva se v praksi uveljavijo mavčne maske. V tej zgodnji obliki so tako
največkrat oblikovali glavo in tiste dele telesa, da je bila mumija bolj podobna živi osebi
(Hawass 2000, 132). V času Prvega vmesnega obdobja (2181 – 2055 pr. Kr.), so Egipčani
začeli s povezovanjem celotnega telesa (tudi okončin), glave mumij pa so začele okraševati
slikane maske. Ekstrakcija možganov postane zelo razširjena v Srednjem kraljestvu (2055 –
1650 pr. Kr.), čeprav so najverjetneje ta proces poznali že prej.
V času Novega kraljestva (1550 – 1069 pr. Kr.) so balzamerji dosegli velik napredek pri
ohranjanju kožnega tkiva. Obraz mumije je ohranil bolj življenjsko podobo pokojnika. Višek
mumificiranja so dosegli v času Tretjega vmesnega obdobja (1069 – 747 pr. Kr.), ko so
poskušali bolje očuvati obliko celotnega telesa. To so poskušali doseči na ta način, da so pod
kožo vstavljali dodaten material. Tako je koža ostala napeta, posebej pa so oblikovali še
umetne oči, obraz, nohte in lase. V času od Poznega obdobja Starega Egipta do Rimskega
obdobja (747 – 395 po. Kr.) se skrb za ohranitev kožnega tkiva zmanjša, poudarek je zopet na
zunanjem videzu (Taylor 2010b, 32 – 36).
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Kljub vseprisotnosti prakse mumificiranja, pa imamo o poteku postopka ohranjenih le nekaj
zapisov. Iz grobnice faraonovega uradnika Sabnija v bližini Asuana (2345 – 2181 pr. Kr.),
imamo zapis, ki glavnega balzamerja naslavlja s hery seshta, kar pomeni ‘mojster skrivnosti’.
Celoten postopek mumificiranja je poznalo le nekaj ljudi, omejen pa je bil tudi dostop do
mumije.
Najbolje ohranjen zapis, ki govori o tem procesu je papirus Rhind I (napisan po koncu 1.
stoletja pr. Kr.), ki predstavi nekaj stopenj mumificiranja, vendar je poudarek na religioznem
ozadju procesa. Še en zapis iz Rimskega obdobja, Obred balzamiranja, opisuje proces
zavijanja mumije v platno, ter nameščanje zaščitnih amuletov, zopet pa je izpuščeno poglavje
o poteku mumificiranja. Mogoče je, da celoten proces ni bil nikoli zapisan, saj bi se lahko
prenašal od ust do ust.
Pri spoznavanju mumificiranja imajo pomembno mesto tudi zapisi Herodota in Diodora
Sicilskega. Herodot je delo balzamerjev opisal leta 450 pr. Kr., ob njegovem obisku Egipta,
Diodor pa v 1. stoletju pr. Kr. Oba opisujeta podrobnosti mumificiranja, ki niso bile
zabeležene nikjer, zato sta njuni deli v veliko pomoč strokovnjakom.
Danes si pri raziskavah pomagajo z raznimi neinvazivnimi metodami, v pomoč pa so jim tudi
redki najdeni pripomočki egipčanskih balzamerjev, odkritimi pri terenskih raziskavah (Taylor
2010b, 24 – 27).
Po koncu Poznega obdobja se je mumificiranje razširilo med vse bogatejše prebivalce Egipta.
Tako so si raj po smrti lahko zagotovili vsi, ki so bili za to dovolj premožni. Materialni ostanki,
iz tega obdobja nakazujejo, da je v rimskem času mumificiranje, skupaj s svojim kulturnim in
magičnim pomenom začelo izgubljati pomen. Mumificiranje je postalo tržna niša, od katere
je država dobivala veliko denarja (Hawass 2000, 139 – 141). V prejšnjih obdobjih je bil glavni
balzamer svečenik najvišjega ranga, ki je nadzoroval celoten proces mumificiranja, umrlemu
pa je poskušal zagotoviti čim boljšo nego. V rimskem času glavni svečenik ni imel več te
naloge. Proces mumificiranja je bil razdeljen na več ljudi, vsak je imel svojo nalogo.
Odstranjevanje notranjih organov sedaj ni bilo več najpomembnejše, telo so začeli z uporabo
klistirja polniti s smolo. Preden so truplo vrnili družini, so ga komaj kaj zaščitili s povoji,
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kanopske posode pa so bile redko priložene. Možgane so skozi nosno odprtino odstranjevali
vse do 2. stoletja, primeri iz kasnejših obdobij so redki (Hawass 2000, 139).
Čeprav je bil celoten proces mumificiranja v Rimskem obdobju (po letu 30 pr. Kr.)
poenostavljen, pa je zavijanje trupel v lanene povoje postalo bolj dodelano. Prepleteno
zavijanje z unikatnim zapletenim vzorcem, včasih okrašeno z zlatom. Pretirano okraševanje
mavčnih mask in mumij zelo spominja na tiste iz 21. dinastije (1069 – 945 pr. Kr.). Obrazne
lastnosti so bile upodobljene zelo realistično, lasulja na glavi pa je prekrivala ušesa in segala
do ramen in prsi.
Kot novost v rimskem času se uvede tudi praksa, da mumije po končanem procesu
mumificiranja niso prenesli v grobnico, temveč so jih pripeljali v domačo hišo, kjer so se
domači lahko poslovili od umrlega. Predvsem pa je mumija opozarjala na umrljivost vsega
živega, tudi njih. Zaradi ‘razkazovanja’ mumije in slabega ravnanja z njimi (v hiši so mumijo
večkrat prestavili), so bile le-te v grobnice prinesene v že zelo slabem stanju.
Spremenil se je tudi pokop umrlih – mumije so polagali v množične (družinske) grobove, našli
pa so tudi krste, v katerih je ležalo po več mumij skupaj. Le-te so bile zelo poškodovane –
pokrov krste so zaprli na silo, pri tem pa so zdrobili mavčno oblogo.
Prihod krščanstva je zelo vplival na Egipčane in njihov pogled na posmrtno življenje, saj so
postopoma prenehali s prakso mumificiranja ter začeli verjeti, da je duša pomembnejša od
telesa (Hawass 2000, 142 – 145).
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8. MASKE IN NJIHOVE BARVE – STIK Z BOŽANSKIM
Nazadnje prinašam še razlago pomena barv v egipčanski mitologiji, saj s tem lažje razumemo
njihovo izbiro in pojavljanje na posmrtnih maskah. Tudi to je zelo pomemben element, saj so
Egipčani različne barve povezovali z različnimi božanstvi.
Pomen barv ja za posamezne kulture različen, pogosto pa gre za simbolizirano predstavo
čustev. Za Egipčane so bile barve sestavni del življenja. Njihova beseda za barvo – jwn
pomeni 'biti', 'značaj', 'vrsta' ali 'zunanja oblika'. Iz tega sklepamo, kako močno so Egipčani
povezovali barve z njihovim pogledom na svet (Splet 23). Slikovitost barv ni bila uporabljena
le pri upodobitvi prizorov iz vsakdanjega življenja, temveč predvsem pri ilustraciji nebeškega
kraljestva, posmrtnega življenja in življenja bogov (Splet 24). Začetek te umetnosti sega v
Zgodnje dinastično obdobje (3100 – 2686 pr. Kr.), izrazitejša postane v obdobju od Starega
kraljestva (2686 – 2181 pr. Kr.) do Rimskega obdobja (30. pr. Kr.). Barva postane pomemben
sestavni del vsakega umetniškega dela (Splet 24).
Egipčanski umetniki so uporabljali 6 glavnih barv, tudi črno in belo, ki so jih v večini pridobili
iz dostopnih mineralov (Splet 23).
RUMENA – ZLATO

Rumena barva je v Starem Egiptu predstavljala nekaj večnega, neuničljivega, povezanega z
zlatom in soncem. Zlato so povezovali s kožo bogov, zato so bile tudi figure bogov največkrat
v rumeni barvi. Ker so ljudje verjeli, da se faraoni po smrti spremenijo v bogove, so bili tudi
njihovi sarkofagi iz zlata, mumije so bile okrašene z raznimi zlatimi amuleti in nakitom, na
glavo pa so jim nadeli zlato masko. Umrlemu so na prsa položili t. i. shen amulet iz zlata, ki je
predstavljal boga Ra-ja, ki naj bi ga obvaroval, ter mu zagotovil življenje dokler bo sijalo
sonce. Rumeno barvo so včasih izmenjali tudi z belo, ki predstavlja čistost (Splet 23).
BELA

Za stare Egipčane je bela barva predstavljala čistost in vsemogočnosti. Iz bele barve so bili
simbolični religiozni predmeti in orodje, ki so ga uporabljali pri mumificiranju. Ti predmeti so
bili najpogosteje narejeni iz alabastra, saj so le-tega Egipčani zaradi njegove svetleče bele
barve zelo cenili. Alabaster so radi uporabljali pri ritualnih predmetih kot so kanopske in
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ostale daritvene posode. Belo barvo so videli tudi kot nasprotje rdeči, ki naj bi predstavljala
bes in kaos, zato so ju pogosto uporabljali skupaj. Tako naj bi predstavljali popolnosti. Primer
take popolnosti sta tudi bela in rdeča krona, ki predstavljata kraljestvo Zgornjega in
Spodnjega Egipta.
Kot primer naj navedem tudi sveto mesto Memfis, oz. kot so ga Egipčani poimenovali lneb
hedj, kar pomeni 'Belo obzidje'. Ljudje so tam pri svetih obredih nosili bela oblačila in
sandale. Beseda hedj predstavlja zmes bele in srebrne barve. Belo barvo so pridobivali iz
krede in mavca, s katerima je bil Egipt zelo bogat (Splet 23).
RDEČA

Rdeča barva je bila mogočna, saj so jo povezovali s krvjo, še posebej z Izidino, ki naj bi bila
zaščitna. Pridobivali so jo iz hematita. Mumijam faraonov so skupaj s skarabejem v srčno
votlino položili tudi miniaturen amulet v obliki srca, ki naj bi predstavljal njegov ba. Narejen
je bil iz poldragega rdečega kamna, njegova naloga pa je bila varovati srce.
Rdeča barva predstavlja tudi jezo, bes, kaos in ogenj, zato so jo povezovali tudi s Sethom
(bog nevihte, puščave in kaosa) in boginjo Sekmet (boginja ognja, vojne, maščevanja,
zdravljenja in medicine). Seth je imel rdeče lase, zato so rdečelasce neposredno povezovali z
njim. Posledično so Egipčani verjeli, da imajo te osebe 'rdeče srce', saj se ob njih počutijo
jezne in polne besa. Če so bile te osebe jezne ali celo nasilne, so jih poimenovali tudi 'rdeče
oči'. Setha so povezovali tudi s puščavami in oddaljenimi kraji, ter kraji polnim kaosa in
nevarnosti. Angleška beseda desert izvira iz egipčanske besede deshrt, ki pomeni 'rdeč
prostor'.
Rdeča barva je predstavljala tudi nesrečo in nevarnost. Svečeniki so v rdeči barvi zapisovali
pomembne fraze, pa tudi besede o slabih dejanjih in slabe dneve. Imamo zapis na papirusu,
ki je v celoti napisan v rdeči barvi. Govori namreč o Apfisu, ki je predstavnik kaosa.
V rdeči barvi je bil tudi Shen amulet, ki naj bi zagotavljal dolgo življenje. Povezovali so ga z
bogom Sonca Ra in rdečim kamnom karneolom (lahko tudi modra barva – lapis lazuli). Tjet
amulet (poznan tudi kot Izidina kri), katerega so položili mumiji na grlo, je bil pogosto iz
rdečega kamna. V Knjigi mrtvih izrecno piše, da mora biti Tjet amulet iz rdečega jaspisa,
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karneola ali rdečega stekla. Strokovnjaki simbol Izidine krvi povezujejo tudi z menstrualnim
ciklom.
Egipčani so imeli zelo radi rdeč kamen jaspis (beseda khenmet – uživati pri čem) in karneol
(beseda herset – žalost). Za večji učinek so uporabljali karneol in steklo, skupaj z železovim
oksidom in rdečo okro (Splet 23).
ZELENA

Zelena barva predstavlja vegetacijo, rast in plodnost, zato ne preseneča dejstvo, da so
Egipčani svoja bogova rodovitnosti in Zemlje (Geba in Ozirisa), slikali in upodabljali z zeleno
kožo. Tako so še bolj poudarili pomen zelene barve – rodovitnost. Egipčani so poznali cikel
življenja – rojstvo in smrt, zato so zeleno povezovali tudi s smrtjo in ponovnim oživljanjem.
Oziris je bil bog smrti, ki mu je Izida rodila sina Hora, za katerega so Egipčani verjeli, da jim bo
pomagal na poti v raj brez muk in bolečine. Ta kraj so poimenovali 'pokrajina malahita'.
Kamen malahit predstavlja veselje in radost, zato so ga radi povezovali tudi z boginjo Hator.
Nakit iz malahita je bil zelo cenjen, njegovo osnovno barvo so uporabljali kot pigment za
barvanje in pri kiparski umetnosti/okraševanju. Oči, poslikane z malahitom, so predstavljale
prošnjo Hator, za zaščito pred raznimi duševnimi boleznimi. Hator so povezovali tudi z
zelenim kamnom turkizom (mefkat). Zeleno barvo so pridobivali iz melanita.
V Knjigi mrtvih so umrlega opisali kot sokola s krili iz zelenega kamna, zaradi te povezave s
Horom, pa je bil tudi amulet Horovo oko (wadjet) največkrat zelen. Predstavljal je zaščito in
zdravljenje. Pri procesu mumificiranja, so na srce umrlega položili zelenega skarabeja, da je
le-tega varoval pred poškodbami.
Zeleno barvo predstavlja beseda wadj, ki pomeni tudi cvetenje in zdravje (Splet 23).
MODRA

V Starem Egiptu je modra barva (irtyu) predstavljala nebesa in posledično celotno vesolje.
Zato ima marsikateri strop v templju, grobnici in pokrov sarkofaga okrašen z modro barvo in
z malimi rumenimi zvezdami.
Modra je tudi barva vode oz. Nila, zato so jo povezovali tudi z rodovitnostjo, ponovnim
rojstvom in močjo kreacije. Reka Nil je velikokrat upodobljena s povodnim konjem iz fajanse
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ali modrega stekla. Bog stvarnik, Amon, je upodobljen z modrim obrazom. Po mitu naj bi bili
lasje božanstev modre barve in sicer iz lapis lazuli, zato so to imitirali tudi številni faraoni.
Egipčani so modro barvo dobivali z uporabo številnih mineralov, pa tudi azurita in bakra. Z
mešanjem natrona in kalcijevega karbonata skupaj z bakrom in segrevanjem kamene strele
so dobili najbolj zaželen pigment modre, t. i. 'egipčansko modra'. Gre za zelo zapleten
postopek, vendar so bili Egipčani nad to globoko modro barvo navdušeni.
Pri izdelavi nakita, so za modro barvo uporabljali modro steklo ali lapis-lazuli. Turkiz, ki je
modro-zelene barve, so Egipčani imeli za zeleno barvo. Egipčansko modro so dobili z
mešanico bakrovega kremena in kalcija (Splet 23).
ČRNA

Črna je za stare Egipčane predstavljala posmrtno življenje, zato ne preseneča, da so boga
podzemlja, Ozirisa, poimenovali tudi 'Črni'. Njega in Anubisa (bog balzamiranja) so
upodabljali s črnim obrazom. Egipčani so črno barvo povezovali z Nilovo črno rodovitno
prstjo, ki jo je reka prinesla na polja v času poplav. Za upodobitev novega oz. ponovnega
rojstva so uporabili zeleno in črno barvo. Primer sta Oziris in Geb, katerih obraz je v črni ali v
zeleni barvi. Egipt je marsikje naveden z izrazom 'črna dežela', ampak ne zaradi etničnosti
(črnci), temveč zaradi poplavnih sedimentov Nila. Kraljica Ahmose-Nefertari (1562 – 1495 pr.
Kr.) je bila pogosto upodobljena s črno kožo. Strokovnjaki si niso zedinjeni ali je taka zaradi
tega, ker je bila črnka, ali zato, ker je bila gospodarica nekropol.
Črno barvo so pridobivali iz saj ali oglja, včasih pa tudi iz mangana. Za poldrag črn kamen so
uporabljali črn oniks (Splet 23).
Naj zopet omenim maski iz Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Obraz obeh mask je v barvi
zlata, saj so tako želeli pokojnika približati božanskosti. Pri obeh se pojavlja tudi črna barva,
kot simbol večnega življenja. Maska mumije II je poslikana tudi z rdečo in belo barvo, ki
skupaj predstavljata popolnost.
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9. ZAKLJUČEK
Kot sem napisala v uvodu, je namen moje diplomske naloge maski iz ptujskega muzeja
umestiti v kulturni in časovni okvir. Maski sta iz obdobja zadnjega razcveta mask, kjer so
mavčne maske še vedno ohranjale tradicije faraonov. To se odraža na oblikovani lasulji,
naglavnem okrasju, pozlačenem obrazu itn. Obraz so oblikovali tako, da so trakove platna v
več plasteh nanesli na predhodno narejene modele.
Maski sta bili doslej umeščeni v Ptolemajsko/Rimsko obdobje. Iz predstavljenih primerov pa
izhaja, da maski po svojih karakteristikah, kot so način izdelave, značilnosti upodobitev
obraza itn., neverjetneje sodita v Ptolemajsko obdobje.
Pogrebna maska je pokojnika spremenila v neko drugo bitje oz. božanstvo, to pa naj bi mu
zagotovilo večno življenje. Posmrtno življenje je bilo za Egipčane najpomembnejše, zato so
uporabljali razne uroke, za katere so verovali, da jim pri tem pomagajo. Upodabljali so jih čim
bližje pokojniku, da jih je lahko takoj prebral. Maska je pokojniku pomagala spregledati
nevarnosti na njegovi poti do želenega raja. Z enakim namenom so bili uporabljeni tudi
simboli in barve, ki so jo krasili.
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10.

SUMMARY

As I wrote in the introduction, my thesis aims to place the masks from the Ptuj Museum in a
cultural and time frame. The masks are from the period of the last masks boom, where
gypsum masks still preserved the traditions of pharaohs. This reflects on the shaped wigs,
headdress, gilded face, etc. The face was designed in such a way that the strips of the canvas
were applied in several layers to previously made models.
Masks have been so far placed in the Ptolemaic / Roman period. From the presented
examples, however, it follows that according to the characteristics of the masks, such as the
way of making, the characteristics of facial expressions, etc., they are unlikely to fall into the
Ptolemaic period.
The funeral mask turned the deceased into another creature or deity, which is supposed to
provide him with eternal life. The posthumous life was the most important for the Egyptians,
therefore they used various spells that they believed helped them. They were presented as
close to the deceased as possible so that they could read them immediately. The mask
helped the deceased to overlook the danger on his way to the desired paradise. For the
same purpose, the symbols and colors that decorated them were also used.
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