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Sbírky Egyptského muzea v Turínû ve své dne‰ní ‰ífii vznikly mimo jiné ta-

ké jako v˘sledek bezuzdného v˘vozu staroegyptsk˘ch památek z Egypta

do Evropy v tzv.vûku konzulÛ,v první polovinû 19. století.Základ sbírek je

ov‰em mnohem star‰í a má kofieny v ‰irok˘ch kulturních zájmech pie-

montského vévodského a pozdûji královského rodu Savojsk˘ch.Turínské

muzeum hostí pozoruhodnou sbírku soch a drobnûj‰ích pfiedmûtÛ; jeho

sbírky narÛstaly i v dobû moderní egyptologie, zejména díky vykopávkám

Ernesta Schiaparelliho, kter˘ mj. pracoval v první pÛli 20. století v Dér el-

Medínû, fiemeslnické vesnici stavitelÛ královsk˘ch hrobek v Údolí králÛ

v dobách Nové fií‰e.

JiÏ ve star‰ích ãástech sbírky, které je‰tû vznikaly v 18. a na poãátku

19. století, najdeme fiadu cenn˘ch papyrÛ. Egyptologové pro historick˘

v˘zkum nejvíce ocenili tzv.Turínsk˘ královsk˘ papyrus, tedy seznam krá-

lÛ od mytick˘ch poãátkÛ aÏ po Novou fií‰i. Panovníci jsou v nûm uspofiá-

dáni v jednotliv˘ch dynastiích, s poãtem let vlády, a zdá se, Ïe papyrus

mohl b˘t jak˘msi druhem „historické“ archivní pomÛcky. Jeho interpre-

tace a sestavení pfiehledu panovníkÛ tak, jak na nûm pÛvodnû byli se-

psáni, jsou ov‰em komplikovány velmi fragmentárním stavem, v nûmÏ

se nalézá.V moderní egyptologii mu nicménû byla vûnována náleÏitá po-

zornost, restauroval ho Giulio Farina a standardní edici pofiídil Sir Alan

H. Gardiner.

Na tento papyrus se ov‰em nyní nezamûfiíme, podíváme se naopak na

dokument ponûkud odli‰n ,̆ byÈ datovan˘ do stejné epochy jako Turínsk˘

královsk˘ papyrus, tedy do Nové fií‰e. Pfiedmûtem na‰eho nynûj‰ího zájmu

bude papyrus s inventárním ãíslem 55001.

Turínsk˘ papyrus ã. 55001 je v egyptologii dodnes rozporupln˘m pra-

menem, pfiestoÏe je jí znám jiÏ více neÏ 170 let. Studoval ho v první polo-

vinû 19. století J. F. Champollion a po nûm celá fiada dal‰ích badatelÛ. Papy-

rus se nacházel jiÏ ve staré ãásti turínské sbírky. KdyÏ ji J. F. Champollion

pofiádal, narazil tam na nûj a zfiejmû se o nûm nejprve zmiÀuje jako o papy-

ru s karikaturami. Ov‰em v jiném zdroji, sv˘ch dopisech, jiÏ hovofií o mon-

strozní obscenitû tohoto pramene. Josef Omlin, lékafi s egyptologick˘mi

zájmy, kter˘ papyrus vydal r. 1973, si dal práci sledovat vûdecké bádání

t˘kající se tohoto papyru a pojmenoval vût‰inu krokÛ, které byly v rekon-

strukci a bádání o tomto papyru uãinûny.
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Obsah tohoto papyru fiadu badatelÛ – napfiíklad také Richarda Lepsia –

vÛbec odradil od publikování, jiní v nûm hledali politickou satiru (na krále

Ramesse III. z 20. dynastie) a snaÏili se v˘znamovû propojit pravou – se

scénkami, kde zvífiata jednají jako lidé – a levou – erotickou ãást, s fiadou

scén zachycujících muÏe a Ïenu/Ïeny pfii rÛzn˘ch zpÛsobech pohlavního

aktu.Takové téma ov‰em bylo v 19. století v Evropû ponûkud nemístné.

Uvûdomíme-li si, Ïe ani bûÏné vzdûlávací pfiíruãky zdravotnického charak-

teru neobsahovaly pouãení o tom, jak pfiicházejí lidé na svût, ãi Ïe napfií-

klad ve Stfiední Evropû nebylo neobvyklé, aby se Ïeny myly v koupací ko-

‰ili (byÈ to samozfiejmû platí jen pro nûkteré spoleãenské vrstvy – t˘ká se

to hlavnû mû‰Èanstva) atd., není divu, Ïe pfiímoãaré zobrazení nejen nahé-

ho lidského tûla, ale pfiímo pohlavního aktu muselo vzbudit velkou nevoli.

Na‰e charakteristika morálních standardÛ, resp. zvyklostí t˘kajících se inti-

mity v 19. století, je nevyhnutelnû zjednodu‰ující, ba anekdotická. Pro roz-

bor, ãi alespoÀ lep‰í pfiehled tûchto jevÛ, musíme odkázat jinam, av‰ak pro

naznaãení atmosféry, v níÏ se s papyrem pot˘kal Champollion a jeho ná-

stupci, by mohl tento nástin staãit. Zhruba shrnuto, aãkoliv se v jednotli-

v˘ch zemích Evropy a v rÛzn˘ch spoleãensk˘ch vrstvách, a pochopitelnû

také v rÛzn˘ch desetiletích „dlouhého“ 19.století,pfiístup k intimitû mûnil,

základní pohled, kter˘ nabádal k tabuizaci, byl po dlouhou dobu velmi

siln .̆ Ostatnû kdyÏ se k papyru vyjádfiil Adolf Erman, ãelní filolog berlín-

ské egyptologické ‰koly,hluboce se nad ním pohor‰il a poukázal na uvol-

nûnou morálku doby, která takovou vûc mohla vyprodukovat. A to bylo

v roce 1887, tedy nûkolik desítek let poté, co se Champollion ve 20. le-

tech zab˘val turínskou sbírkou. (Adolf Erman se takto vyjádfiil ve své kla-

sické práci Aegypten und aegyptisches Leben im Altertum. Tübingen

1887: 223).

O co vlastnû v‰ak v tomto papyru, datovaném pfiibliÏnû do 20. dynastie

ãi je‰tû pozdûj‰ích období a vzbuzujícím tolik nevole mezi distingovan˘mi

badateli, jde? Nejprve nám jeho popis pfiiblíÏí, o jaké památce vlastnû mlu-

víme.

Jedná se o papyrov˘ svitek, kter˘ má nestejnû velké jednotlivé listy,

z nichÏ byl slepen, coÏ vedlo k domnûnce, Ïe nebyl vyroben standardnû,

ale „podomácku“.O oprávnûnosti této hypotézy pohovofiíme pozdûji. Svit-

ky b˘valy navíc obvykle del‰í neÏ tento, kter˘ cel˘ mûfií jen 259 cm. Papy-

rus byl také velmi cenn˘m materiálem. Zatím se mÛÏeme jen dohadovat,

proã byl tak drah˘ materiál pouÏit pro téma, pro které jinak nemáme –

alespoÀ prozatím – ze starého Egypta mnoho dokladÛ a máme-li,pak spí‰e

na stfiepech (ostrakách) ãi skalních kresbách, tedy v ponûkud jin˘ch sou-

vislostech.

Papyrus je pokryt vícebarevnou kresbou, resp. malbou, která má dva zá-

kladní tematické oddíly. Levá ãást je zaplnûna kresbami zvífiat jednajících

jako lidé v rÛzn˘ch situacích. Mohlo jít o ilustrace bajek, jak se domnívala
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napfiíklad E. Brunner-Traut. Hroch sklízí fíky v korunû stromu, vla‰tovka

k nûmu leze po Ïebfiíku apod., jedná se tedy patrnû o absurdní situace, kte-

ré poukazovaly snad na pfiíbûhy ãi anekdoty, aãkoliv nûktefií hledají v tûch-

to zobrazeních i politickou satiru, zejména pokud se t˘ãe váleãn˘ch v˘jevÛ

bojovn˘ch my‰í a koãek. O moÏnostech interpretace promluvíme souhrn-

nû pozdûji.

Pravá ãást papyru, která mûfií 174 cm a tedy zabírá vût‰inu svitku, je po-

tom vyzdobena sérií erotick˘ch kreseb, které zpÛsobily v egyptologii tolik

pohor‰ení. Je to v podstatû, zjednodu‰enû fieãeno, série obrázkÛ zachycují-

cích rÛzné páry, pfiípadnû jeden ãi dva, pfii pohlavním styku.

Ze 12 vyobrazení celkem 7 zachycuje pfiímo pohlavní akt, z toho tfiikrát

a tergo.To se zdá ponûkud protifieãit ãasto uvádûnému názoru (napfiíklad

L. Störkem v hesle „Erotik“ ve standardní práci Lexikon der Ägyptologie),

kter˘ konstatuje, zejména na základû antick˘ch pramenÛ, preferenci polo-

hy tváfií v tváfi.

Bráno od dûlící linie se satirickou ãástí: prvním je pár provádûjící coitus

a tergo. MuÏ má pfii aktu na sobû suknici a pfies rameno jak˘si vak, coÏ ne-

b˘vá u znázornûní milostn˘ch scén zvykem. Jejich protagonisté b˘vají na-

zí, pfiípadnû Ïena mÛÏe mít ozdoby, rÛznorod˘ úães apod. Scéna na turín-

ském papyru tedy vypadá, jakoby se jednalo o zákazníka v nevûstinci,kter˘
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si ani neodloÏil. Je to samozfiejmû toliko hypotéza, av‰ak obecnû je teorie,

která vysvûtluje tento papyrus jako „komiks“ z nevûstince, povaÏována za

moÏnou.

Ostatní scény zachycují Ïenu, jak muÏe k sobû láká, pfiíp. se pár patrnû

pfiipravuje k pohlavnímu spojení.To by mohla naznaãovat napfiíklad scéna 4

(bráno dle Omlinova ãíslování), kde Ïena sedí na jakémsi, snad keramic-

kém kuÏeli, muÏ se rukou dot˘ká jejích intimních partií, které jsou v tom-

to pfiípadû zobrazeny s anatomickou názorností. Vykreslena je ãervená,

otevfiená vagina, ãernû je naznaãeno okolí (ochlupení). O ponûkud speci-

fické anatomické názornosti se dá hovofiit i u pfiehnanû velkého muÏského

údu, kter˘ má ve v‰ech scénách muÏsk˘ protagonista. Podobnû zv˘raznû-

nû se zobrazovaly pohlavní orgány napfiíklad v tzv. „knihách pod pol‰táfi“

a erotick˘ch kresbách, pocházejících z Dálného v˘chodu, napfi. âíny a Ja-

ponska – resp. zejména Japonska, snad kvÛli názornosti, která mûla pomo-

ci didaktickému úãelu kreseb. Mûl-li ov‰em egyptsk˘ kreslífi stejn˘ motiv,
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lze jen tûÏko fiíci. Uvádûlo by nás to na dal‰í stopu pÛvodu a úãelu turín-

ského papyru 55001, nicménû o erotick˘ch kresbách s didaktick˘m úãe-

lem, kter˘ by mûl poskytnout urãit˘ typ sexuální zdravovûdy – tento úãel

totiÏ podobné práce mûly napfi. v âínû – zatím nemáme z Egypta jiné do-

klady. Pokud bychom nicménû u komparace s dálnûv˘chodním materiá-

lem chtûli je‰tû chvíli zÛstat (pfiestoÏe je ãasovû a místnû vzdálen˘), sa-

motn˘ papyrus Turín 55001 se blíÏí spí‰e sv˘m japonsk˘m hypotetick˘m

paralelám, a to v tom ohledu, Ïe celkovû opravdu mÛÏe pfiipomínat spí‰e

dÛm rozko‰e neÏ napfiíklad intimní scény z domácnosti. Právû japonské

erotické kresby totiÏ nemusejí b˘t vÏdy vzdûlávací pfiíruãkou,n˘brÏ prostû
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Scéna 2, milostn˘ akt 
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zábavn˘m obrázkem, pfiípadnû obû funkce kombinují.Tím se dostáváme

k moÏné zábavné, naprosto od jak˘chkoliv jin˘ch konotací opro‰tûné,

funkci papyru, kterou rovnûÏ nelze vylouãit. Podívejme se jen na nûkteré

dal‰í scény.Ve scénû 11 vidíme snad dráÏdûní muÏe tancem, jinde jej Ïena,

kleãící na posteli, láká k sobû (scéna 6), vzápûtí zase odná‰ejí (nebo pfiiná-

‰ejí?) dal‰í Ïeny, snad sluÏky,bezvládného muÏe. Jedna ze scén se odehrává

na váleãném voze – scéna 2, na nûmÏ Ïena kleãí. Zde má muÏ jin˘ úães

a celkovû vypadá, Ïe se mÛÏe jednat o jinou osobu neÏ v ostatních scé-

nách. Pod ojí vozu jde, ãi spí‰e bûÏí v trpasliãí velikosti figurka dosti po-

dobná obvyklému partnerovi Ïeny, muÏi s lysinou a neupravenou suknicí.

Snad ‰lo o scénu, kdy jej jeho stálá ob‰ÈastÀovatelka podvedla (s vojákem,

jak by naznaãoval vÛz?).

Proã ov‰em tato sekvence erotick˘ch scén vÛbec vznikla a jak bychom

ji mûli datovat, do jakého prostfiedí patfií? Jinak fieãeno, máme tu pfied se-

bou momenty dûje, jehoÏ ãas, místo a osoby nám nejsou jasné. Závûreãná

ãást na‰eho textu se tedy bude vûnovat interpretaci papyru. Nûkolik navr-

hovan˘ch vysvûtlení problesklo ostatnû jiÏ v popisu scén.

J. Omlin, kter˘ papyrus publikoval, se vûnuje moÏn˘m paralelám k jiné-

mu znázornûní – napfiíklad k mytologick˘m scénám, které by mohly b˘t

jednotliv˘mi scénami erotické ãásti papyru parodovány, ostatnû slovo pa-

rodie je v souvislosti s tímto papyrem ãasto zmiÀováno. Objevily se názo-

ry, Ïe paroduje oficiální reliéfní v˘zdobu chrámu (napfi. Ramesse III. v Me-

dínit Habu), coÏ ovlivnilo i pohled na pÛvod a dataci papyru. Stávající

v˘klady papyru obvykle balancují mezi parodií a satirou, aãkoliv jiÏ v roce

1929 navrhl Giulio Farina, Ïe by mohlo jít o papyrus toliko zábavn .̆

Jak je zfiejmé z pfiedcházejícího textu, jednoznaãn˘ch informací nám pa-

pyrus Turin 55001 neposkytuje mnoho. MÛÏeme vycházet prakticky pou-

ze z jeho obsahu, tedy z charakteru, sestavení a formy obrazového materi-

álu a textov˘ch pfiípiskÛ (navíc ponûkud fragmentárních) a z podoby

samotného papyru, která není plnû standardní.Av‰ak i tato nepoãetná da-

ta umoÏÀují urãit˘ vhled do souvislostí tvorby a uÏití této neobvyklé staro-

egyptské památky, proãeÏ se z nich pokusíme vytûÏit maximum. Jsme si

vûdomi, Ïe se nejedná o plnohodnotné teorie, nebo dokonce koneãné ob-

jasnûní dané problematiky, ov‰em i nové otázky a nabídnuté cesty mohou

posunout bádání alespoÀ o jeden krok kupfiedu.

Hlavní bod, z nûjÏ by mûla vést v‰echna bádání, spoãívá ve vylouãení

tvÛrãí nahodilosti a nepravdûpodobného spojení. Ponecháváme tak auto-

rovi úmysl vytvofiit papyrus v takové podobû, v jaké se nám dochoval (sa-

mozfiejmû bez souãasn˘ch po‰kození). Nechápeme sestavení obrazov˘ch

scén a motivÛ jako náhodné, n˘brÏ pokládáme je za zcela zámûrné a na-

vzájem související. Jin˘mi slovy, pTurin 55001 tvofií jeden koherentní ce-

lek.Proã by jinak jedin˘ svitek sestával z tak rÛzn˘ch tématick˘ch okruhÛ,

jak˘mi jsou zvífiecí motivy pfiipisované k bajkám ãi pohádkám na jedné
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stranû a erotické,nebo spí‰e pornografické zobrazení pohlavního styku na

stranû druhé?

Zaãneme-li kresbami zvífiat, pak mÛÏeme kromû v˘‰e uvedeného kon-

statovat, Ïe zobrazují témata veselá, vtipná, parodická i zcela absurdní. Po-

kud jde o jejich „prvoplánové“ vyznûní, jsou jednoznaãná a lehce pocho-

pitelná.Snad proto narozdíl od ãásti erotické neobsahují pfiípisky a pfiímou

fieã.Argument,Ïe zvífiata nemluví,v tomto pfiípadû neobstojí,protoÏe jinak

je zde zvûfi zachycena zcela lidsky.Z jin˘ch zdrojÛ (Povídka o troseãníkovi,

Povídka o princi, jemuÏ byl pfiedurãen osud a dal‰í texty) víme, Ïe zvífiata

v egyptsk˘ch textech mluví zcela bûÏnû.

Pfii bliÏ‰ím zkoumání tûchto obrázkÛ se zdá, Ïe nemûlo zÛstat u prvo-

plánového pobavení a Ïe nám tedy pfiesn˘ v˘znam nûkter˘ch z nich zatím

uniká. Autorovi papyru a pfiípadn˘m ãtenáfiÛm muselo v‰ak b˘t v‰e jasné,

na coÏ poukazuje právû absence komentáfiÛ. Mohlo se tedy jednat o kres-

lené anekdoty, ilustrace znám˘ch úsloví (jako je ãeské „slon v porcelánu“),

motivy z bajek a parodie. V‰echny tyto Ïánry ke správnému pochopení

a proÏití vyÏadují dÛkladnou znalost souvisejících pozadí a pfiedloh. A to je

právû to, co nám dnes chybí. Starovûk˘ EgypÈan, neznající budoucí v˘voj

náboÏensk˘ch pfiedstav, my‰lenkov˘ch smûrÛ a politick˘ch dûjin, by se

u filmu Îivot Briana pobavil jen tûÏko.

Hodnotit v˘znam erotick˘ch scén je ponûkud obtíÏnûj‰í,ale i tak lze z je-

jich podoby vyvodit urãité závûry. MoÏnost, Ïe se jedná o sexuálnû v˘cho-

vnou pfiíruãku, komplikuje fakt, Ïe nûkteré scény ukazují pohlavní akt na

nevhodn˘ch místech a v polohách jen tûÏko provediteln˘ch (napfi. scéna

na váleãném voze, aãkoliv i tady naráÏíme na problém – tûÏko proveditel-

né se tyto zpÛsoby zdají b˘t nám).A právû nadsazenost, s níÏ byly obrázky

vytváfieny, dobfie koresponduje s parodick˘m tónem zvífiecích motivÛ. Na-

víc nûkteré z pfiípisÛ k erotick˘m scénám mají jednoznaãnû anekdotick˘

charakter, jako kdyÏ Ïena volá na bezvládného muÏe: „Neboj se, dûlám ti

snad nûco?“ Proto je moÏné se domnívat, Ïe i zde za „lechtiv˘m“ obsahem

vyvstává snaha vytvofiit dílo pfiedev‰ím vtipné. KoneckoncÛ, pocit nepat-

fiiãné „lechtivosti“ je novodob .̆

Pokud se nyní zamûfiíme na autora tohoto papyru, musíme konstatovat,

Ïe se jednalo o zku‰eného, nebo pfiinejmen‰ím velmi zruãného písafie,

resp. kreslífie. Postavy jsou vyvedeny zjednodu‰enû, ale pfiesnû a jedno-

znaãnû.Do jisté míry pfiipomínají spí‰e karikatury.Tento typ kreseb ov‰em

vyÏaduje nejen dovednosti, ale také nadhled a zku‰enost. Proto bychom

pachatele mûli hledat mezi profesionálními písafii.Tuto domnûnku potvrzu-

je formální stránka a podoba papyru. Kromû kreseb vytvofien˘ch ãern˘m

inkoustem nese papyrus také textové glosy, autor tedy musel b˘t gramot-

n .̆To na‰e pátrání zuÏuje asi na 1 % tehdej‰ích obyvatel Egypta. Dal‰í sto-

pou vedoucí do profesionálního zázemí je uÏití barvy,s níÏ byly ãerné kres-

by doplnûny a jejíÏ dostupnost mimo okruh písafiÛ byla jistû pomûrnû
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malá. Podobnû tomu bylo i s papyrov˘mi svitky. Papyrus Turin 55001 byl

vytvofien slepením nestejnû velk˘ch listÛ.Tento fakt nemusí ukazovat na ja-

kousi domáckou v˘robu,ba právû naopak – autor mohl mít k dispozici rÛz-

né typy svitkÛ, pfiípadnû jejich zbytky.TvÛrce pTurin 55001 tedy mohl po-

cházet z písafiské dílny oblasti (Západního) Vasetu, kam je pÛvod tohoto

papyru umísÈován, z období 20. – 22. dynastie. Otázku datace shrnul

Omlin, kter˘ také svÛj v˘klad u pÛvodu papyru uzavfiel syntézou rÛzn˘ch

názorÛ poukazujících na Ramessovskou dobu. Novûji se, co se t˘ãe pro-

stfiedí vzniku,uvaÏuje o prostfiedí fiemeslnické vesnice Dér el-Medína ãi po-

zdûj‰í komunity v Medínit Habu.

Je‰tû jednou se ale vraÈme k obsahové stránce a k jejímu vzniku.Bylo jiÏ

zmínûno,Ïe nûktefií badatelé povaÏují urãité scény za satiru na motivy a té-

mata oficiálních politick˘ch,náboÏensk˘ch nebo zádu‰ních zobrazení.Pfie-

stoÏe je tato moÏnost otevfiená, bylo by pfiesnûj‰í prohlásit, Ïe autor papy-

ru byl s podobn˘mi motivy dÛvûrnû obeznámen. Mûl je tedy „v ruce“,

proto mohou nûkteré scény budit dojem (moÏná ne zcela úmysln˘ch) na-

ráÏek.

Nejlep‰í pomÛckou k odhalení autora by se paradoxnû mohly stát texty

dávané zesnul˘m k dosaÏení blaÏené existence v zásvûtí. Pfiedev‰ím se jed-

ná o vinûty Knihy mrtv˘ch, tedy doprovodná zobrazení, která doplÀovala

a osvûtlovala text jednotliv˘ch fiíkání.Vinûty byly totiÏ vytváfieny velice po-

dobnû jako ilustrace na turínském papyru a velice podobné jsou si téÏ po

formální stránce. Proto by bylo moÏné pfii podrobném zkoumání obrazo-

vého materiálu v Knihách mrtv˘ch 20. – 22. dynastie z oblasti Vasetu (fiec.

Théby) objevit alespoÀ písafiskou ‰kolu ãi dílnu spojenou s tvorbou pTurin

55001.Prvním náznakem by mohl b˘t papyrus Greenfield (British Museum

10554), s Knihou mrtv˘ch pro Ïenu jménem Nesitanebeti‰ru.Tento svitek,

kter˘ pochází z Dér el-Bahrí v Západním Vasetu a je datován do období pfie-

lomu 21. – 22. dynastie, obsahuje vinûty vykreslené zpÛsobem velmi po-

dobn˘m ilustracím na turínském papyru.

Jednou z hádanek je také otázka,pro koho byl papyrus vlastnû vyroben.

·lo o záleÏitost ãistû soukromou? Mûl b˘t pfiedmûtem pobavení nûjaké uza-

vfiené skupinky lidí (napfi. písafiské dílny)? Nebo mûl b˘t vyuÏit komerãnû

a jednalo se tedy o jednu z prvních podobnû zamûfien˘ch publikací na svû-

tû? Odpovûdût není snadné. K ãemu se v‰ak pfiikláníme, je pfiesvûdãení, Ïe

se nejednalo o nesourod ,̆ ãi dokonce náhodn˘ slepenec erotick˘ch, sati-

rick˘ch, parodick˘ch a bajkov˘ch motivÛ, n˘brÏ o jednotné dílo slouÏící

pfiedev‰ím k pobavení ãtenáfie, aÈ uÏ jím byl kdokoliv.
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