
V následujícím pfiíspûvku bych se ale chtûl vrátit nazpût a vydat se
po stopách první velké v˘stavy s tematikou starého Egypta na úze-
mí b˘valého âeskoslovenska.

Její pfiíbûh se zaãal psát poãátkem jara 1949. V˘stava „Star˘
a nov˘ Egypt“ byla jednou z akcí pfiipraven˘ch u pfiíleÏitosti mezi-
národního kongresu orientalistÛ, kter˘ se se‰el na pfielomu ãervna
a ãervence 1949 v praÏském Národním muzeu – Náprstkovû muzeu
(dále jen NM – Náprstkovo muzeum).3 V˘znam v˘stavy podtrhova-
lo také to, Ïe byla za‰títûna, a velmi pravdûpodobnû také ideovû hlí-
dána, Ministerstvem ‰kolství, vûd a umûní a Ministerstvem infor-

mací a osvûty. Zá‰titu pfiebralo také Vyslanectví Království egypt-
ského, které se podílelo i zapÛjãením nûkolika málo exponátÛ.
Pfiedev‰ím fotografií památek, diagramÛ o ‰kolství4 a také dvou zá-
vûsÛ s egyptsk˘mi motivy z majetku pana vyslance.5

Vedle pfiedmûtÛ z vyslanectví bylo pro v˘stavu vyuÏito exponátÛ
z mnoha dal‰ích praÏsk˘ch a mimopraÏsk˘ch institucí i od soukro-
m˘ch osob. Z Orientálního ústavu bylo zapÛjãeno nûkolik ostrak
a koptsk˘ch papyrÛ.6 Prehistorické oddûlení Národního muzea po-
skytlo napfiíklad ãtyfii kanopy, kamenn˘ kus sarkofágu s nápisem
nebo pískovcovou hlavu zpodobÀující faraona Achnatona.7 Semináfi
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Obr. 1 âást expozice nazvaná Pohfiební kult starého Egypta (foto ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijsk˘ch, africk˘ch a americk˘ch kultur)

„Star˘ a nov˘ Egypt“ aneb Pfiíbûh témûfi
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V letech 2007–2009 si odborná a ‰ir‰í vefiejnost u nás i v zahraniãí pfiipomenula padesáté v˘roãí
zaloÏení âeského (dfiíve âeskoslovenského) egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a Káhifie, kter˘ je nástupcem egyptologického semináfie zfiízeného roku 1925
Franti‰kem Lexou.1 V rámci oslav jubilea bylo pfiipraveno i nûkolik v˘stav prezentujících v˘sledky
práce ãesk˘ch egyptologÛ, jeÏ se uskuteãnily jak v âeské republice, tak v Egyptû.2
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pro klínopisné bádání na Karlovû univerzitû zapÛjãil pro v˘stavu
nûkolik odlitkÛ jako napfi. so‰ku egyptského písafie.8 Egyptologick˘
semináfi Karlovy univerzity pfiedev‰ím publikace ze své vlastní kni-
hovny9 a numismatické oddûlení Národního muzea nûkolik mincí
z ¤ecko-fiímské doby. Nechybûly mezi nimi raÏby Alexandra Veli-
kého, Nerona nebo Hadriána.10 Na v˘stavû se podílelo rovnûÏ praÏ-
ské UmûleckoprÛmyslové muzeum, i kdyÏ soupis jeho pfiedmûtÛ se
nepodafiilo dohledat. Pravdûpodobnû v‰ak ‰lo o koptské textilie, jeÏ
jsou dodnes v muzeu uloÏeny.11

V˘stava byla dále obohacena ze soukromé sbírky F. Lexy, kter˘
„zapÛjãil naprosto nezi‰tnû zvlá‰È cenn˘ materiál prehistorick ,̆
kter˘ je pro území republiky naprosto unikátní“ (‰ipky, ãepelky,
noÏe, drásadla atd.).12

Fotografie, dva skaraby a svou sbírku egyptského ornamentu, jeÏ
byla vystavena na schodi‰ti muzea, zapÛjãila také Lexova Ïaãka
z egyptologického semináfie, malífika Pavla Fofitová-·ámalová.
O tom, jak rozsáhlá byla její ãinnost, svûdãí poãet zapÛjãen˘ch
pfiedmûtÛ. Na schodi‰ti muzea mohli náv‰tûvníci zhlédnout 
„…42 ãtvrtky s egyptsk˘mi ornamenty a tfii zasklené akvarely.“13

Posledním z praÏsk˘ch pfiispûvatelÛ, jehoÏ jméno zmíním, byla
Sína Dráhorádová-Lvová, která pro v˘stavu poskytla okolo 60 po-
hlednic zobrazujících pfiedmûty z Tutanchamonovy hrobky.14

Vedle tûchto men‰ích sbírek tvofiily základ v˘stavy pfiedev‰ím
pfiedmûty uloÏené v NM – Náprstkovû muzeu a exponáty zapÛjãené
z egyptologick˘ch sbírek muzeí v Olomouci, Moravské Tfiebové
a Opavû, tak jak o tom rozhodlo prezidium Ministerstva ‰kolství,
vûd a umûní.15 Pfiedmûty vybíral Franti‰ek Lexa a pÛvodnû se uva-
Ïovalo i o dal‰ích exponátech, pfiedev‰ím z KynÏvartu. O poãtu
pfiedmûtÛ z depozitáfiÛ NM – Náprstkova muzea se mÛÏeme dnes
jen dohadovat. ProtoÏe se scénáfi k v˘stavû, jehoÏ autorem byl Fran-
ti‰ek Lexa, prozatím nepodafiilo objevit, pou‰tûli bychom se na pfií-
li‰ tenk˘ led spekulací o tom, co mohlo a nemohlo b˘t vystaveno.16

Podafiilo se v‰ak dohledat soupisy zapÛjãen˘ch exponátÛ z mo-
ravsk˘ch muzeí. Na tomto místû je tfieba zmínit, Ïe sbírky z Morav-
ské Tfiebové i z Olomouce byly vystaveny skoro kompletní, popfi.
z velké ãásti. DÛvod byl celkem pochopiteln .̆ Pro tak rozsáhlou v˘-
stavu, jakou mûla b˘t expozice „Star˘ a nov˘ Egypt“, bylo zapotfie-
bí vyuÏít maximálního potenciálu v té dobû skromn˘ch egyptolo-
gick˘ch sbírek. Z Holzmaisterovy sbírky v Moravské Tfiebové17

bylo do Prahy odvezeno pfies sedm desítek pfiedmûtÛ. Vedle kerami-
ky a kamenn˘ch nádob pocházejících z konce 4. tisíciletí pfi. n. l. ta-
ké „staroegyptská bohatû dekorovaná dvojitá rakev s mumií mladé
dívky ze vzne‰eného rodu z doby Ptolem. 300–50 pfi. Kr.“ Dále na-
pfiíklad hlava faraona z hadce, ve‰ebty, „skarabeus s hlavou sfingy“,
náhrdelníky, dnes jiÏ neznám˘ „úlomek modré stûny egyptského
hrobu“ a mnoho dal‰ích.18 Z Olomouce bylo zapÛjãeno, alespoÀ
podle nalezeného soupisu, více neÏ sto nejv˘znamnûj‰ích exponátÛ
sbírky arcivévody Josefa Ferdinanda.19 Kromû tfií rakví, z nichÏ dvû
obsahovaly i mumie, také „so‰ka leÏícího berana, dfievûná tabule
s obrazy bohÛ, so‰ky mrtv˘ch, hlava sochy Ïulové, nádoba na
uschování Ïaludku s hlavou Amseta“ a desítky dal‰ích pfiedmûtÛ.20

Z muzea v Opavû se na v˘stavû ocitl jeden pfiedmût, kter˘m byla
maska egyptské mumie.21

Pokud si uvûdomíme, Ïe Ïádost NM – Náprstkova muzea, aby
Ministerstvo ‰kolství, vûd a umûní poslalo do Olomouce pfiípis s na-
fiízením o zapÛjãení mimopraÏsk˘ch sbírek, je datována koncem
bfiezna 1949, nebylo na v˘bûr, svoz a pfiípravu exponátÛ a celé v˘-
stavy mnoho ãasu.22 Bûhem dvou mûsícÛ bylo nutné dopravit do
Prahy zam˘‰lené exponáty. Za tímto úãelem poskytlo Ministerstvo
informací a osvûty muzeu vozidlo. Dále bylo nezbytné pfiipravit
plakát,23 pozvánku, katalog v˘stavy (obr. 2; Lexa – Îába 1949) 

a fotografie a vytvofiit celkovou koncepci v˘stavních sálÛ muzea.
Na tûchto pracích se podíleli pfiedev‰ím bratfii Formanové, akade-
mická malífika Jarmila Lhotková24 a pracovníci muzea.

Jen z v˘‰e uvedeného struãného pfiehledu osob a institucí, které
byly do pfiípravy v˘stavy zapojeny, je také zfiejmé, Ïe si vyÏádala
znaãné finanãní prostfiedky. PÛvodní vyãlenûn˘ rozpoãet dosahují-
cí ãástky 30 tisíc korun25 byl nakonec v˘raznû pfiekroãen a dosáhl
skoro trojnásobku. Nemalou mûrou na její konání pfiispûlo i Minis-
terstvo informací a osvûty, v jehoÏ ãele stál Václav Kopeck ,̆ Ïák
Franti‰ka Lexy z doby Lexova pÛsobení coby stfiedo‰kolského pro-
fesora matematiky a fyziky na malostranském gymnáziu. O dÛvo-
dech této finanãní podpory dnes mÛÏeme jen spekulovat. Mohlo jít
opravdu o v˘raz úcty Kopeckého vÛãi svému uãiteli, ale stejnû tak
se mohlo jednat o pfiíspûvek, kter˘ byl podmínûn napfi. ideov˘m
podbarvením textÛ v˘stavy tak, aby odpovídaly názoru ãeskoslo-
venské vlády na politickou situaci tehdej‰ího Egypta.26 V˘stava se
tak stala nejdraÏ‰í do té doby konanou v˘stavou v NM – Náprstko-
vû muzeu.27

Poté, co se podafiilo pfiipravit v‰e potfiebné k otevfiení v˘stavy,
byla v pátek 17. ãervna 1949 slavnostnû zahájena (obr. 3). Vedle za-
hajovacího proslovu Franti‰ka Lexy zaznûla i hudba v podání pro-
fesorky Vysoké ‰koly múzick˘ch umûní v Praze, harfenistky Marie
Skalské-Zunové.28

V˘stava byla uspofiádána do nûkolika tematick˘ch celkÛ, které
pfiedstavovaly jak ãeskou egyptologii a její v˘voj, tak i dûjiny Egyp-
ta od pravûku aÏ po souãasnost. Z ohlasÛ, jeÏ o v˘stavû do dne‰ních
dnÛ máme, se dá vyvozovat, Ïe „nového“ Egypta se nakonec do ex-
pozice mnoho nedostalo. V˘mluvn˘m je v tomto smûru dopis jed-
noho z náv‰tûvníkÛ, kter˘ upozorÀuje na to, Ïe i katalog v˘stavy je
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Obr. 2 Titulní strana katalogu v˘stavy (Dokumentaãní sbírka NM–NpM)
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doveden jen k roku 642 n. l. a o soudobém Egyptu a jeho obyvate-
lích se toho na v˘stavû mnoho nedovíme. Tomuto zvídavému ná-
v‰tûvníkovi se dostalo následující odpovûdi: „…pfies v‰echno na‰e
snaÏení zachytit v této ãásti v˘stavy souãasnou sociální a hospodáfi-
skou situaci zemû, nedostali jsme – kromû nûkolika arabsk˘ch dia-
gramÛ o ‰kolství – z egyptského vyslanectví Ïádn˘ jin˘ podkladov˘
materiál, aãkoli nám byl dlouho pfied zahájením v˘stavy pfiislí-
ben.“29 Fakt, Ïe v˘stava tak úplnû nedodrÏela, co v názvu slibovala,
potvrzuje i rozsáhlá dotazníková akce, která se v rámci jejího koná-
ní uskuteãnila: „…38 % náv‰tûvníkÛ postrádalo na v˘stavû vût‰í
poãet odlitkÛ, fotografií, archeologick˘ch nálezÛ, tak zejména mate-
riál dokumentující dne‰ní Ïivot v Egyptû, a to jak po stránce hospo-
dáfiské, tak kulturní. Zejména poÏadovány bliÏ‰í informace o národ-
ních zpûvech, pohádkách, literatufie, tvorbû hudební, malífiské,
sochafiské, filmové, o divadle, rozhlasu atd.“30

Jedna z místností byla vûnována v˘luãnû pohfiebnímu kultu ve
starém Egyptû (obr. 1; Lexa – Îába 1949). O tom, jak tato i dal‰í
ãásti expozice vypadaly, informoval rozhlas v pofiadu Kulturní hlíd-
ka dne 22. ãervna: „…Ani instalace sama není bez úspûchu. Takfika
kasárenské místnosti musea jsou nov˘mi prÛsvitn˘mi stûnami, ozdo-
ben˘mi kopiemi egyptsk˘ch nástûnn˘ch map, promûnûny v moderní
v˘stavní prostory. …NezapomeÀme ani na dÛvtipné kombinace foto-
grafií ze souãasného Egypta, nad nimiÏ na skle jsou namalovány
bílou barvou podle star˘ch nástûnn˘ch maleb analogické situace …
Místnost s kultem mrtv˘ch, kde jsou vystaveny nejen mumie lidské,
ale i koãiãí, ptaãí a krokod˘lí, má zvlá‰tní tlumené a tajuplné osvût-
lení a jistû patfií k nejatraktivnûj‰ím ãástem v˘stavy. Je dobfie, Ïe pra-
covní kolektiv Náprstkova musea nepodcenil psychologickou váhu
podobné atrakce….“31 Poslední z tematick˘ch celkÛ pak tvofiily dia-
pozitivní snímky ze starého a nového Egypta (Lexa – Îába 1949).

V˘stava se sv˘m atraktivním tématem, moderní instalací, zafia-
zením do hromadného programu ‰kol, o které se postaralo Minis-
terstvo ‰kolství, vûd a umûní, a také pomûrnû dobrou a rozsáhlou
propagací v tisku i rozhlase (obr. 4), doãkala mimofiádnû velkého
ohlasu u publika.32 K nûmu jistû pfiispûla i zajímavá otvírací doba
muzea, jeÏ bylo v dobû konání v˘stavy otevfieno dennû od 14 do
19 hodin a ve stfiedu pak aÏ do deváté hodiny veãerní. V nedûli
mohli PraÏané, ale i náv‰tûvníci hlavního mûsta zavítat do expozice
od 10 do17 hodin.33

Pro velk˘ ohlas se v˘stava protáhla z pÛvodnû plánovan˘ch asi
dvou mûsícÛ aÏ do 2. fiíjna. Zhlédlo ji celkem 12 500 platících ná-
v‰tûvníkÛ, coÏ byl, jak uvádí hodnotící zpráva muzea pro Minister-
stvo ‰kolství, vûd a umûní, nárÛst nejménû o 1400 % oproti celo-
roãní náv‰tûvnosti roku 1938.34 Vedle bûÏn˘ch náv‰tûvníkÛ zavítali
do expozice také úãastníci zmínûného orientalistického kongresu
z Dánska, Rakouska, Francie a dal‰ích zemí. Z politikÛ se mûli do-
stavit zástupci obou za‰tiÈujících ministerstev, hlavního mûsta Prahy
a egyptské ambasády.35 Jako perliãku lze uvést, Ïe vstupenka dese-
titisícího náv‰tûvníka byla rezervována pro ministra ZdeÀka Nejed-
lého, kter˘ se ale nakonec bohuÏel s nejvût‰í pravdûpodobností ne-
dostavil.36

Expozice, která se setkala s takov˘m ohlasem, do té doby neb˘-
val˘m, a pravdûpodobnû byla doposud nejvût‰í egyptskou v˘stavou
uspofiádanou na na‰em území, se v dobû svého praÏského konání
nevyhnula jednomu dramatu.37 V jejím prÛbûhu byla z expozice od-
cizena stfiíbrná mince s portrétem Ptolemaia II. Po nahlá‰ení na kri-
minální komisafiství a zahájení vy‰etfiování byla nakonec odcizená
raÏba do muzea vrácena po‰tou.38

V˘stava „Star˘ a nov˘ Egypt“ byla pro velk˘ úspûch následnû
pfievezena do UmûleckoprÛmyslového muzea v Brnû. Zde do‰lo
k jejímu otevfiení 5. listopadu 1949 za úãasti F. Lexy, fieditele NM –
Náprstkova muzea Jifiího Müllera a mnoha dal‰ích hostÛ.39 Podrob-
nûj‰í brnûnské osudy v˘stavy neznáme – kromû doby jejího koná-
ní40 a opût mimofiádné náv‰tûvnosti, která za mûsíc trvání pfiesáhla
poãet deset tisíc lidí.41 Z pozvánky je také moÏné zjistit doprovodné
pfiedná‰ky pronesené v rámci v˘stavy (obr. 5). Jejich autory byli na-
pfiíklad Zbynûk Îába, Franti‰ek Lexa nebo Jifií Neustupn .̆42 Dále se
mi podafiilo zjistit, Ïe v˘stava byla v Brnû doplnûna o pfiedmûty br-
nûnského a dal‰ích moravsk˘ch muzeí a o exponáty ze soukrom˘ch
sbírek.43 Etnografick˘ materiál byl roz‰ífien také ze sbírek NM–Ná-
prstkova muzea. V˘znamn˘m pfiídavkem byla pravdûpodobnû i ko-
merãní ãást expozice pfiedstavující ãeskoslovenské exportní v˘rob-
ky, zejména textil.44 V Brnû tak do‰lo k podstatnému roz‰ífiení ãásti
vûnující se „novému“ Egyptu, tak jak to v dotazníkové akci poÏa-
dovali jiÏ náv‰tûvníci praÏ‰tí.

Bûhem konání v˘stavy v Praze projevila o její instalaci zájem
také Bratislava45 a kromûfiíÏské muzeum chtûlo v˘stavu uvést
v rámci festivalu KromûfiíÏské léto roku 1950. S její instalací se po-
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Obr. 3 Franti‰ek Lexa, Zbynûk Îába a dal‰í hosté na vernisáÏi v˘stavy
(foto ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijsk˘ch, africk˘ch
a americk˘ch kultur)

Obr. 4 Propagaãní samolepka
k v˘stavû 
(Dokumentaãní sbírka NM–NpM)

Obr. 5 Titulní strana pozvánky na v˘stavu v Brnû 
(Dokumentaãní sbírka NM–NpM)
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ãítalo v prostorách kromûfiíÏského zámku.46 Ani k jednomu stûho-
vání a dal‰í prezentaci této rozsáhlé v˘stavy v‰ak jiÏ nedo‰lo.

Ukonãením v˘stavy v brnûnském UmûleckoprÛmyslovém mu-
zeu v‰ak její pfiíbûh tak úplnû neskonãil. Rozruch v NM – Náprst-
kovû muzeu vyvolal na konci roku 1949 vedoucí muzea v Moravské
Tfiebové Jaromír Plicka. Po náv‰tûvû delegace z Moravské Tfiebové
na v˘stavû v Brnû bylo shledáno, Ïe nebyly dodrÏeny podmínky slí-
bené pfii zápÛjãce: „…dovolujeme si upozorniti, Ïe patrnû nedopat-
fiením nebyly Vámi dodrÏeny podmínky sjednané pfii zapÛjãení
exponátÛ, jak se o tom pfiesvûdãili na‰i zástupci na v˘stavû v Brnû.
1. ZapÛjãená mumie z doby PtolemajovcÛ nebyla ani pfiimûfienû
konservována, ani po‰kozená ãást /proraÏenina/ opravena, aãkoli
jste nám dopisem ze dne 22. 10. 49 sdûlili, Ïe oprava byla provede-
na.47 Dále nám byl slíben vûdeck˘ popis a pfiesné urãení zapÛjãe-
n˘ch pfiedmûtÛ, rovnûÏ tento pfiíslib zÛstal dosud nesplnûn.“48

Na praÏskou odpovûì na tyto v˘tky si museli v Moravské Tfiebo-
vé poãkat aÏ do února roku 1950. Originál dopisu se prozatím ne-
podafiilo najít. V archivu mûstského muzea se ale pfiekvapivû na-
chází jeho koncept napsan˘ v NM – Náprstkovû muzeu: „Zásadnû
dovoluje si fieditelství Náprstkova muzea vznésti námitky proti opo-
menutí péãe o tamní dfievûné rakvi s mumií z doby PtolemaiovcÛ. Je
dostateãnû známo, Ïe mumie uloÏená ve zmínûné rakvi byla zása-
hem cizí osoby demolována ve své obliãejové ãásti tak, Ïe bylo nut-
no jiÏ s ohledem na v˘stavní úãel alespoÀ ãásteãnû sjednat nápravu.
Proto fieditelství muzea povûfiilo svého konservátora, aby základní
opravu provedl. Zástupci tamního ústavu snad tuto skuteãnost pfie-
hlédli.“49 Pokud se jedná o urãení pfiedmûtÛ, v konceptu se dále do-
ãteme, Ïe: „…ve spolupráci s pfiedním svûtov˘m badatelem v oboru
egyptologie prof. Dr. Fr. Lexou dalo muzeum exponátÛm patfiiãnou
identificitu.“50

Tato neodbytnost mûstské rady a muzea v Moravské Tfiebové
mûla za následek Ïádost o konzervaci staroegyptsk˘ch rakví, která
byla adresována Ministerstvu ‰kolství, vûd a umûní. Konzervace se
mûla t˘kat v‰ech rakví zapÛjãen˘ch na v˘stavu, kter˘ch mûlo b˘t
celkem tfiináct.51 NM – Náprstkovo muzeum se po doporuãení
UmûleckoprÛmyslového muzea v Brnû obrátilo na italského kon-
zervátora, kter˘ odhadl náklad na konzervaci tûchto památek na
34 tisíc korun.52 K záchrann˘m pracím na rakvích ov‰em s nejvût‰í
pravdûpodobností nedo‰lo, jak nasvûdãuje dopis, v nûmÏ v polovi-
nû ãervna praÏské muzeum urguje Ministerstvo ‰kolství, vûd a umû-
ní o konzervaci znovu.53

Pokud se jedná o druhou moravskotfiebovskou v˘tku ohlednû
urãení pfiedmûtÛ Holzmaisterovy sbírky, pfiedmûty pravdûpodobnû,
po uzavfiení v˘stavy v Brnû,54 odbornû urãil Zbynûk Îába v rámci
své spolupráce na v˘stavû, jeÏ zahrnovala urãování pfiedmûtÛ a po-
díl na jejich instalaci.55 Vypl˘vá to z honoráfie ve v˘‰i 2000 Kãs,
kter˘ mûl obdrÏet od Národního muzea poté, co Náprstkovo muze-
um potvrdilo, Ïe dotyãné úkony provedl.56 Tento odborn˘ soupis
sbírky se v‰ak do moravskotfiebovského muzea pravdûpodobnû ne-
dostal.

V˘stava byla v Brnû odinstalována na poãátku ledna 1950 a ex-
ponáty byly rozvezeny zpût do moravsk˘ch muzeí v bfieznu 1950.57

Do praÏsk˘ch institucí se exponáty vrátily pfiedev‰ím v prÛbûhu
ãervna. DÛvodem byla revize pfiedmûtÛ v NM – Náprstkovû muzeu
provádûná Ministerstvem ‰kolství, vûd a umûní, která si vyÏádala,
aby v‰echny pfiedmûty v muzeu byly napfied evidovány a pak teprve
navráceny do pÛvodních institucí.58 Poslední, trochu ne‰Èastnou teã-
kou za jinak velmi úspû‰nou v˘stavou byla ztráta alba fotografií
Pavly Fofitové-·ámalové z její cesty do Egypta, které se nepodafiilo
po skonãení v˘stavy v Praze najít. Na náklady muzea bylo z autor-
ãin˘ch negativÛ vyrobeno asi 80 nov˘ch snímkÛ.59

Domnívám se, Ïe v˘stava „Star˘ a nov˘ Egypt“, i vzhledem k to-
mu, Ïe byla pfiipravena v rámci mezinárodního kongresu orientalis-
tÛ, tvofií velice v˘razn˘ poãin v ãeskoslovenském muzejnictví a v˘-
stavnictví konce ãtyfiicát˘ch let. Jejím posláním nebylo pouze
pfiedstavit maximum pfiedmûtÛ z dûjin starovûkého Egypta v na‰ich
zemích, ale také ukázat zahraniãním odborníkÛm, jak vypadá v˘-
stavnictví za novû se formující Ïeleznou oponou.60 Pfiedev‰ím mi-
mofiádn˘ úspûch v˘stavy pak také inicioval jiÏ roku 1949 plány na
vybudování stálé staroegyptské expozice v âeskoslovensku, jak do-
kládá ãást dopisu adresovaného egyptskému vyslanectví. „¤editel-
ství Náprstkova muzea s povdûkem vítá iniciativu a snahu J. E. pa-
na vyslance Mohameda Mohamed El Matar Beye o vybudování
zvlá‰tní trvalé expozice, která by se stala podkladem je‰tû k vût‰ímu
sblíÏení lidu âs. republiky s lidem Království egyptského. Exponáty
zaopatfiené laskavostí J. E. panem vyslancem a vyslanectvím, byly
by zafiazeny do sbírek Náprstkova muzea a v inventáfii fiádnû ozna-
ãen jak jejich pÛvod, tak zpÛsob získání. ¤editelství muzea doufá, Ïe
jiÏ po skonãení v˘stavy zde v Praze a v Brnû, pfiípadnû i Bratislavû,
bude moÏno pfiikroãit k odbornému zpracování této proponované
expozice, která by byla instalována jiÏ v moderních sálech nové mu-
zejní budovy, jejíÏ stavba má b˘t je‰tû v leto‰ním roce zapoãata
a kde budou egyptské sbírky mnohem lépe a dÛstojnûji umístûny neÏ
dosud.“61

Od napsání citovaného dopisu uplynulo letos jiÏ více neÏ ‰est de-
setiletí. V˘stavu, které se vûnuje tento pfiíspûvek, následovaly dal‰í,
jejichÏ pfiíprava byla v mnohém jednodu‰‰í, protoÏe se podafiilo vût-
‰inu ãesk˘ch egyptologick˘ch sbírek shromáÏdit natrvalo v praÏ-
ském NM – Náprstkovû muzeu. V˘jimkou je Holzmaisterova sbír-
ka v Moravské Tfiebové, Metternichova kolekce deponovaná na
zámku KynÏvart a nûkolik men‰ích sbírek uloÏen˘ch dodnes na
hradech, zámcích a v regionálních muzeích. I pfies koncentraci pa-
mátek, v˘razn˘ rozvoj a úspûchy ãeské egyptologie a mnohaleté
snahy a pokusy o vytvofiení stálé expozice starého Egypta na na‰em
území se toto pfiání prozatím nepodafiilo realizovat. Nezb˘vá proto
neÏ se tû‰it na dal‰í v˘stavy podobné té, jakou byla expozice s ná-
zvem „Star˘ a nov˘ Egypt“.

Poznámky:
1 âeskoslovensk˘ (dnes âesk˘) egyptologick˘ ústav byl zaloÏen roku 1958

v Praze a roku 1959 bylo zfiízeno jeho pracovi‰tû v Káhifie. K dûjinám

ãeské egyptologie a egyptologického ústavu napfi. Verner et al. (1989;

1990), RÛÏová (1995; 2010), Strouhal (2000), Verner (2008).
2 Více k v˘stavám a dal‰ím akcím spojen˘m s oslavami napfi. Bene‰ovská –

Verner (2008), Bare‰ et. al. (2008), Onderka – Mynáfiová – Mafiíková-

Vlãková (eds.) (2008), Bene‰ovská – Macháãek – Nováková (2009).
3 Archiv Národního muzea, Registratura Národní muzeum – Náprstkovo

muzeum (dále Archiv NM, RNM–NpM), karton 4, 1949. Dopis urãen˘

Vyslanectví Království egyptského ze dne 1. ãervence 1949.
4 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 9. záfií 1949.
5 Archiv NM, RNM–NpM, karton 7, 1950. Dopis ze dne 28. ãervna 1950.
6 Archiv NM, RNM–NpM, karton 7, 1950. Dopis ze dne 23. ãervna 1950.
7 Archiv NM, RNM–NpM, karton 7, 1950. Dopis ze dne 23. ãervna 1950.

Souãástí Prehistorického oddûlení Národního muzea byla i sbírka, kterou

dostal Jaroslav âern˘ za svou spolupráci s Institutem francouzské orien-

tální archeologie. Tato kolekce ale vystavena nebyla. Patfiila jí aÏ samo-

statná v˘stava „Deir el-Medína. Sídli‰tû královsk˘ch dûlníkÛ z období

otrokáfiského fiádu v Egyptû“, která se konala v Národním muzeu roku

1951. Neustupn˘ – Îába (1950).
8 Archiv NM, RNM–NpM, karton 7, 1950. Dopis ze dne 23. ãervna 

1950.
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9 ZapÛjãeny byly napfi. práce J. âerného, E. Navilleho nebo G. Steindorffa.

Archiv NM, RNM–NpM, karton 7, 1950. Nedatovan˘ dopis.
10 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 14. listopadu

1949.
11 Tyto textilie byly naposledy vystaveny v rámci v˘stavy „Poklady z Egyp-

ta“, která probûhla roku 2000 na PraÏském hradû. Více v katalogu v˘sta-

vy BaÏantová (2000).
12 Archiv NM, RNM–NpM, karton 6, 1950. Dopis ze dne 17. bfiezna 1950.
13 Archiv NM, RNM–NpM, karton 7, 1950. Dopis ze dne 23. ãervna 1950.

JiÏ roku 1948 mûla autorka samostatnou v˘stavu egyptského ornamentu

v praÏském UmûleckoprÛmyslovém muzeu (Fofitová-·ámalová 1948).

SvÛj vûdeck˘ zájem o staroegyptsk˘ ornament pak Pavla Fofitová-·ámalo-

vá zavr‰ila vydáním monografie, která je dodnes v této oblasti staroegypt-

ského umûní pokládána za nepostradatelnou (Fofitová-·ámalová 1963).
14 Archiv NM, RNM–NpM, karton 7, 1950. Dopis ze dne 23. kvûtna 1950.
15 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 2. dubna 1949.
16 Tuto otázku by pravdûpodobnû mohl zodpovûdût podrobn˘ v˘zkum pfií-

rÛstkov˘ch knih NM – Náprstkova muzea.
17 Nejnovûji k Holzmaisterovi a jeho nejen egyptské sbírce Martínková

(2008). Ve studii je odkaz i na dal‰í literaturu t˘kající se egyptské sbírky.
18 Seznam egyptsk˘ch pfiedmûtÛ z Moravské Tfiebové je dnes uloÏen v Do-

kumentaãní sbírce NM – Náprstkova muzea, Dokumentace v˘stav I -

(spisová dokumentace), karton 3.
19 Nejnovûji k osudÛm sbírky a zapojení jejich exponátÛ do v˘stav Podhor-

n˘ (2009).
20 Seznam egyptsk˘ch pfiedmûtÛ z Olomouce je dnes uloÏen v Dokumen-

taãní sbírce NM – Náprstkova muzea, Dokumentace v˘stav I (spisová do-

kumentace), karton 3. Stejnû jako moravskotfiebovsk˘ obsahuje i tento

poznámky, pravdûpodobnû Franti‰ka Lexy, t˘kající se datace pfiedmûtÛ

a jejich rozmístûní na v˘stavû.
21 Pravdûpodobnû obliãejová ãást kartonáÏe. Archiv NM, RNM–NpM, kar-

ton 7, 1950. Dopis ze dne 18. bfiezna 1950.
22 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 23. bfiezna 1949.
23 Vzhledem k v˘znamu v˘stavy a k tomu, Ïe mûlo b˘t vyti‰tûno jen 1000

kusÛ, poÏádalo muzeum tiskov˘ odbor Ministerstva informací a osvûty

o pouÏití vût‰ího formátu papíru o velikosti 63 ¥ 95 cm. Archiv NM,

RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 7. ãervna 1949.
24 Za v˘tvarné práce na v˘stavû bylo Jarmile Lhotkové vyplaceno

12 tis. Kãs. Tento obnos byl vyãlenûn ze speciální podpory, kterou v˘sta-

vû udûlilo Ministerstvo informací a osvûty, a to v celkové v˘‰i 25 tis. Kãs.

Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 24. srpna 1949.
25 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 15. ãervence

1949.
26 O tom, do jaké míry bylo vyuÏito v˘stavy jako politika, mÛÏeme zatím

jen spekulovat. Tato otázka by si zaslouÏila jistû dal‰í v˘zkum nejen v mi-

mofiádnû rozsáhl˘ch fondech obou zainteresovan˘ch ministerstev. K ofi-

ciálnímu rozdûlení ãásti této dotace viz pozn. 24.
27 Celkov˘ rozpoãet v˘stavy se vy‰plhal na 85 tis. Kãs. Národní archiv (dále

jen NA), fond Ministerstvo ‰kolství, 1918–1949, karton 1826, sign. 30.

Zpráva o prÛbûhu a v˘sledku v˘stavy „Star˘ a nov˘ Egypt“.
28 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 29. ãervna 1949.

Marie Skalská-Zunová byla také jednou z posluchaãek egyptologického

semináfie Franti‰ka Lexy a roku 1952 pfiispûla studií o harfû ve starém

Egyptû do sborníku vûnovaného Lexov˘m 75. narozeninám.
29 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 9. záfií 1949.
30 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 28. záfií 1949.
31 Z pfiepisu pofiadu Kulturní hlídka ze dne 22. ãervna 1949. Pfiepis je dnes

uloÏen v Dokumentaãní sbírce NM – Náprstkova muzea, Dokumentace

v˘stav I (spisová dokumentace), karton 3.
32 Vedle rozhlasové prezentace v Kulturní hlídce a Rozhlasov˘ch novinách

byly noticky o konání v˘stavy zaslány redakci Rudého práva, redakci

Kulturních informací a osvûty atd. âlánek o v˘stavû vy‰el v brnûnském

ãasopisu Blok a plakáty byly vylepovány v praÏsk˘ch kinosálech. Nûko-

lik propagaãních materiálÛ bylo zasláno i do centrály âEDOKu. Na praÏ-

ském vzorkovém veletrhu byly v muzejním stánku náv‰tûvníkÛm rozdá-

vány také letáky a samolepky, které vznikly jako propagaãní materiál

v˘stavy. Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949.
33 Viz jedna z noticek urãená do novin. Archiv NM, RNM–NpM, karton 4,

1949.
34 NA, fond Ministerstvo ‰kolství, 1918–1949, karton 1826, sign. 30. Zpráva

o prÛbûhu a v˘sledku v˘stavy „Star˘ a nov˘ Egypt“. Na tomto místû je tfie-

ba zmínit, Ïe pfied válkou bylo muzeum otevfieno jen v nedûli dopoledne.
35 NA, fond Ministerstvo ‰kolství, 1918–1949, karton 1826, sign. 30. Zprá-

va o prÛbûhu a v˘sledku v˘stavy „Star˘ a nov˘ Egypt“.
36 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 28. záfií 1949.
37 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 19. záfií 1949.
38 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 9. listopadu 1949.
39 Za tyto informace dûkuji Marii Plevové, vedoucí archivu muzea. Osobní

korespondence ze dne 5. fiíjna 2006.
40 V˘stava se uskuteãnila od 5. listopadu do 11. prosince 1949.
41 NA, fond Ministerstvo ‰kolství, 1918–1949, karton 1826, sign. 30. Zprá-

va o prÛbûhu a v˘sledku v˘stavy „Star˘ a nov˘ Egypt“. Z reverzÛ pfii vra-

cení pfiedmûtÛ v˘stavy je pak patrné, Ïe do Brna nebyly zapÛjãeny mince

z Numismatického oddûlení Národního muzea a také nûkteré exponáty,

které na v˘stavu poskytla Pavla Fofitová-·ámalová.
42 Franti‰ek Lexa pfiedná‰el na téma Îivot dûlníkÛ ve starém Egyptû a Jifií

Neustupn˘ pronesl pfiedná‰ku s názvem Umûleck˘ prÛmysl starého

Egypta. Archiv Mûstského muzea v Moravské Tfiebové (dále jen

AMMMT), karton PT 28, 1946–1950. Pozvánka na v˘stavu „Star˘ a no-

v˘ Egypt“ v Brnû.
43 Z noticky pro blíÏe neurãen ,̆ pravdûpodobnû brnûnsk˘ list. Archiv NM,

RNM–NpM, karton 4, 1949.
44 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 18. listopadu

1949.
45 PracovníkÛm Muzea mûsta Bratislavy se nepodafiilo dal‰í zmínky o v˘-

stavû v Bratislavû dohledat. Osobní korespondence ze dne 17. fiíjna 2006.
46 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 25. listopadu

1949.
47 „Mumie zapÛjãená va‰im muzeem byla jiÏ v Praze odbornû konservová-

na a po‰kozené ãásti opraveny.“ AMMMT, karton PT 28, 1946–1950.

Dopis ze dne 22. fiíjna 1949.
48 AMMMT, karton PT 28, 1946–1950. Dopis ze dne 22. prosince 1949.
49 AMMMT, karton PT 28, 1946–1950. Koncept nedatovaného dopisu.
50 AMMMT, karton PT 28, 1946–1950. Koncept nedatovaného dopisu.
51 Archiv NM, RNM–NpM, karton 6, 1950. Dopis ze dne 7. února 1950.

Pravdûpodobnû byly zapoãítány i ãasti rakví, napfi. víko. Tfiináct komplet-

ních rakví se v institucích, které zapÛjãily pfiedmûty, pravdûpodobnû ne-

nacházelo.
52 Archiv NM, RNM–NpM, karton 6, 1950. Dopis ze dne 7. února 1950.
53 Archiv NM, RNM–NpM, karton 6, 1950. Dopis ze dne 16. ãervna 1950.
54 Archiv NM, RNM–NpM, karton 6, 1950. Dopis ze dne 17. bfiezna 1950.

Tato poznámka by nahrávala faktu, Ïe pfied v˘stavou se o dataci pfiedmû-

tÛ staral Franti‰ek Lexa. AÏ po jejím skonãení, pravdûpodobnû i v návaz-

nosti na stíÏnost z Moravské Tfiebové, byl úkol podrobnû urãit pfiedmûty

svûfien Z. Îábovi. Srovnej pozn. 20.
55 „Pfii pofiádání v˘stavy Egypt star˘ a nov˘ v Náprstkovû muzeu, kde jsem

pracoval jako vûdeck˘ poradce, jsem urãoval tzv. Srdeãního skaraba pat-

fiícího do Va‰ich sbírek. Byv poÏádán Maticí slovenskou o ãlánek o skara-

bech, vzpomnûl jsem si na Vá‰ skarab, jehoÏ fotografie a pfiesn˘ popis by

se mi velmi hodily jako ilustrující materiál pro kapitolku o srdeãních ska-

rabech.“ Z dopisu ZbyÀka Îáby do moravskotfiebovského muzea.

AMMMT, karton PT 28, 1946–1950. Dopis ze dne 17. února 1950.
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56 Archiv NM, RNM–NpM, karton 6, 1950. Dopis ze dne 17. bfiezna 1950.
57 Archiv NM, RNM–NpM, karton 7, 1950. Dopis ze dne 18. bfiezna 1950.
58 Archiv NM, RNM–NpM, karton 7, 1950. Tuto skuteãnost uvádí napfi.

dopis ze dne 28. ãervna 1950.
59 Archiv NM, RNM–NpM, karton 7, 1950. Dopis ze dne 18. dubna 

1950.
60 Tato má domnûnka nemá v˘raznûj‰í oporu v pramenech, ale zdá se b˘t

vzhledem k mimofiádné podpofie ministerstev i dal‰ích institucí opodstat-

nûná. K tomu jistû pfiispûlo, Ïe v ãele obou ministerstev stály osoby blíz-

ké Franti‰ku Lexovi. Václav Kopeck˘ byl jeho Ïákem na malostranském

gymnáziu a Zdenûk Nejedl˘ Lexov˘m kolegou z univerzitních studií, kde

spolu nav‰tûvovali semináfi T. G. Masaryka. V˘stava mûla b˘t urãitou

v˘kladní skfiíní ãeskoslovenského v˘stavnictví. K definitivnímu potvrze-

ní nebo vyvrácení této domnûnky je v‰ak tfieba je‰tû provést komparaci

i s dal‰ími vût‰ími v˘stavami tohoto období.
61 Archiv NM, RNM–NpM, karton 4, 1949. Dopis ze dne 7. listopadu 1949.
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