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Depozit byl objeven v sezonû 2002–2003 (Bare‰ et al. 2003:
147–159), ale obrovské mnoÏství pfiibliÏnû 330–350 amfor
nám nedovolí postupovat rychl˘m tempem, protoÏe v kaÏdé
z nich se nacházejí rozmanité druhy materiálÛ organického
a minerálního charakteru a samozfiejmû rovnûÏ v‰echno, co
pfii své práci pouÏili balzamovaãi – vût‰inou hrnãífiské zboÏí,
zfiídka fajánsové pohárky a mûdûné náãiní. Samotnou balza-
movací dílnu jsme zatím na pomûrnû malém sajsko-perském
pohfiebi‰ti neodhalili a velmi pravdûpodobnû se zde ani ne-
nacházela. Pohfiebi‰tû bylo pfiíli‰ malé a hluboko v pou‰ti,
i s pfiísunem velkého mnoÏství vody by byl problém, dílna,
nebo lépe balzamovací dílny byly vybudovány níÏ v údolí,
kde poskytovaly své sluÏby mnohem ‰ir‰ímu okruhu zájemcÛ
ze sakkársk˘ch pohfiebi‰È (Thompson 1989: 198–211).

V prÛbûhu dvou pfiedcházejících archeologick˘ch sezon
jsme prozkoumali ãást depozitu uloÏeného do dlouhé spojo-
vací chodby, tedy právû tu ãást, která se ukládala po pohfibu
jako poslední (Bare‰ et al. 2008: 104–114). Chodba obsa-
hovala celkem 84 amfor egyptské provenience, jenom jedna
byla ze Samu, sekundárnû pouÏita pro uloÏení uhlíkÛ a dÛ-
kladnû zapeãetûna. Tato amfora nesla dÛleÏit˘ démotick˘
nápis vztahující se k 39. roku vlády pfiedposledního sajské-
ho panovníka Ahmose II. Neménû zajímav˘ch bylo i dal‰ích
asi dvacet démotick˘ch a hieratick˘ch nápisÛ zachovan˘ch
nejen na velk˘ch amforách, ale rovnûÏ na men‰ích nádo-
bách zdoben˘ch vysoce kvalitní ãervenou polevou, typickou
pro Pozdní dobu. âasto se jednalo o struãné informace
o obsahu nádoby, v˘jimkou v‰ak nebyly ani mnohem dÛ-
kladnûj‰í nápisy vztahující se k mnoÏství pouÏitého materi-
álu, navíc i s ãasov˘m údajem, kdy byla která surovina po-
uÏita, napfiíklad 24. den, ãervené barvivo a pytlíky; natron,
45 hin atd.

Zatím poslední sezona se uskuteãnila na jafie 2007, bû-
hem ní jsme se posunuli od ãísla 84 k ãíslu 237. Jednalo se
tedy o celkov˘ pfiírÛstek 153 amfor s velmi pestr˘m obsahem.
V‰echny se nacházely v prostfiední malé chodbû (5 ¥ 2,1 m),
která se zdá b˘t nejbohat‰í co do mnoÏství nalezen˘ch amfor,
v zadní ãásti chodby totiÏ nebylo niãím neobvykl˘m uloÏení
nádob do ãtyfi fiad, proto není divu, Ïe tato koncentrace a tlak
horních fiad na spodní spolu s velkou vlhkostí mûly za násle-

dek skoro úplné rozdrcení spodní fiady a její následnou kon-
taminaci. ZpÛsob uloÏení nádob se v zásadû neli‰il od minu-
lé sezony, spodní fiady byly uloÏeny vertikálnû, horní vícemé-
nû horizontálnû, v‰echny byly zapeãetûny, i kdyÏ v dÛsledku
vlhkosti se nûkteré peãetû rozdrobily a napadaly dovnitfi. Udi-
vující je naprostá dÛkladnost, s jakou byly nádoby ukládány,
zfiejmû aby se neznehodnotil jejich ãasto kfiehk˘ obsah. Vrch-
ní fiady navíc pokr˘valy rákosové rohoÏe, které se ov‰em po
dotyku úplnû rozpadly. Obsah amfor tvofiily z podstatné ãásti
jemné piliny rÛzné barvy, obyãejnû pouÏívané jako v˘plÀov˘
materiál do rÛzn˘ch dutin balzamovaného. To samé platí
i o nalezené hlínû a zeminû na dnû amfor. Tak závratné
mnoÏství v Ïádném pfiípadû nemohlo b˘t urãeno v˘hradnû
k tomuto úãelu. Dno amfor, ãastûji jejich cel˘ obsah vyplÀo-
valy keramické nádoby, a to buì celé – pokud byly malé
a pro‰ly hrdlem amfory, nebo rozbité na nûkolik ãástí – pokud
byly velké. V obou pfiípadech právû tyto men‰í nádoby nesly
nejkompletnûj‰í hieratické nápisy (materiál, den, mnoÏství).
Pro ilustraci, amfora ãíslo CLXIII s hieratick˘m nápisem 
nA arfw, „pytlíky (natronu?)“, byla po okraj naplnûna keramikou
a na jednom kusu byl nápis sfj antjw wAD „olej a ãerstvá myr-
ha“, jeÏ patfií mezi nejãastûji se vyskytující. Nezanedbatelné
mnoÏství stfiednû velk˘ch kapkovit˘ch nádob, které byly, zdá
se, nejvíc uÏívané balzamovaãi, mûlo hrdla pokryta vrstvami
ztrouchnivûlého hnûdého plátna. Naprostou vzácností pak
byly malé fajánsové pohárky se zbytky pryskyfiice a úzk˘mi
pásy plátna impregnovaného olejem.

Na nûkolikrát zmiÀovan˘ch typech keramick˘ch nádob, od
velk˘ch zásobnic ãi amfor aÏ po malé pohárky, je zfiejmá vy-
soká vytfiíbenost a dlouholetá empirie v uÏívání jednotliv˘ch
typÛ keramiky. Nejãastûji se jednalo o nádoby stfiední veli-
kosti, a to uzavfiené i otevfiené: dÏbány s vysok˘m zdoben˘m
nebo hladk˘m hrdlem, misky s le‰tûn˘m ãerven˘m po-
vrchem, poháry na noÏce. Získan˘ korpus keramiky je v˘-
znamn˘ nejen proto, Ïe poãet nádob je  neobvykle velk ,̆ ale
naprostá vût‰ina z nich je dobfie zachovaná a celá. I kdyÏ
jsme nezískali Ïádn˘ typ, kter˘ by dosud nebyl znám˘ z ji-
n˘ch ‰achtov˘ch hrobÛ (Smoláriková 1999: 87–104), neporu-
‰enost depozitu garantovala vzácnû intaktní tvary, a ne je-
nom fragmentárnû zachovalé nádoby.

Depozit balzamovaãÛ u Menechibnekonovy ‰achtové hrobky
Kvûta Smoláriková

Depozity balzamovaãÛ – obyãejnû podzemní prostory, do kter˘ch se ukládal zbytek ve‰kerého materiálu pouÏi-
tého balzamovaãi v prÛbûhu balzamování – se nacházejí v pfieváÏné mífie v tûsné blízkosti hrobky majitele, v pfií-
padû velk˘ch ‰achtov˘ch hrobek z Pozdní doby tomu není jinak. Balzamovací depozit vysokého sajského hod-
nostáfie Menechibnekona leÏí v jihozápadním rohu komplexu, jenom 2–3 m od malé jiÏní vedlej‰í ‰achty, která
vedla do samotné pohfiební komory. Nejedná se o jednoduchou ‰achtu s depozitem uloÏen˘m na dnû, jako tomu
bylo u UdÏahorresneta (jiné ‰achtové hrobky leÏící asi sto metrÛ severnûji), ale o pomûrnû rozsáhlé podzemní
prostory, do kter˘ch se vstupovalo deset metrÛ hlubokou ‰achtou s ústím zpevnûn˘m vûncem cihel. Ta se na dnû
dále vûtvila na dlouhou severojiÏnû orientovanou chodbu, ke které ze západu pfiiléhaly tfii dal‰í, podstatnû men-
‰í chodby s v˘chodozápadní orientací, cel˘ komplex tak mûl tvar ne nepodobn˘ písmenu „E“. Podlaha takto
ohromného prostoru byla pokryta velk˘mi egyptsk˘mi amforami, uloÏen˘mi ve dvou aÏ tfiech fiadách nad sebou.
V˘jimkou byla jen první malá chodba, kde leÏely rozebrané dfievûné máry, na kter˘ch nesli knûÏí mumii majitele
hrobky; v pfiípadû balzamovacího stolu by byl povrch potfiísnûn zbytky olejÛ nebo mastí, nic podobného jsme ale
nezaznamenali.
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V této ãásti depozitu v˘raznû vzrostly doklady o rÛzn˘ch
druzích plátna, a to jak uvedením na nápisech: DbA mnx.T, 
tak fyzicky na uÏ zmínûn˘ch kapkovit˘ch nádobách, ale i na
mal˘ch pohárech nebo pfiímo v nich. Fakt, Ïe amfory byly tak
dÛkladnû zapeãetûny a neménû dÛkladnû uloÏeny, nám
umoÏnil podrobnû zkoumat tyto nezvykle dobfie zachované
fragmenty mumifikaãního materiálu. Ohromující mnoÏství
plátna bylo objeveno uvnitfi amfory ãíslo CXXXV: dvû kapko-
vité nádoby byly ovinuty siln˘mi vrstvami zhnûdlého plátna
a na povrchu byly k pfieãtení hieratické nápisy zmiÀující bandá-
Ïe a dva typy plátna – rd-jwf DbA mnx.t, kurióznû se zatím ani
jednou nevyskytl jinde pomûrnû ãast˘ druh Hbs (Vos 1993: 53).
K uveden˘m druhÛm plátna se vztahoval 45. den (mumifika-
ce). Navíc i dva pohárky na noÏce byly pokryty nûkolika vrst-
vami jemného plátna. Podobné nápisy se nacházely na povr-
chu dal‰ích nádob uloÏen˘ch do amfor a vztahujících se
k 40. a 44. dni (balzamování). Tyto dny se dosud na nádo-
bách vÛbec nevyskytovaly, a tak jedineãn˘m zpÛsobem za-
plnily pomûrnû velkou ãasovou mezeru mezi 32. a 60. dnem
(balzamování). Je nad v‰i pochybnost, jak dokládají dosud
získané údaje (od 24. dne pfies 28.–32.–40.–44.–52.–60. aÏ
po 63. den), Ïe z balzamovací dílny byly do ‰achty pfiineseny
skuteãnû v‰echny pfiedmûty pouÏívané v procesu balzamo-
vání a Menechibnekonovi zádu‰ní knûÏí dbali na to, aby ho
o nic nepfiipravili.

V amfofie ãíslo CLII byla nalezena v˘levka (obr. 1) mûdû-
ného klyst˘ru, tzv. „Horovy mûdûné nástroje“ – nA Hmt.w @r,
které se pouÏívaly na vym˘vání vnitfiností, jeden cel˘ exem-
pláfi se na‰el i v pohfiebním komplexu Anchhora na thébské
nekropoli (Bietak – Reiser-Hauslauer 1982: 186–189, Abb.

84/564, Taf. 125/564). Absolutní raritou jsou nálezy nepatr-
n˘ch fragmentÛ otiskÛ hlinûn˘ch peãetí uloÏen˘ch do amfor
spolu s keramikou, slámou nebo jin˘m materiálem, na frag-
mentech z minulé sezony bylo moÏné ãásteãnû pfieãíst jméno
jistého Kaemnefera s pfiekvapivou sekvencí titulÛ velmi
podobn˘ch tûm, které mûl „boÏsk˘ otec“ Neko, pohfiben˘ v zá-
padní stûnû západní vedlej‰í ‰achty Iufaaova pohfiebního
komplexu. Je nadmíru povzbudivé konstatovat, Ïe jak pokra-
ãuje archeologick˘ v˘zkum na sajsko-perském pohfiebi‰ti, stá-
le se objevují nové nálezy rÛzné povahy, které v koneãném
dÛsledku mohou pomoci objasnit sociální nebo pfiíbuzenské
vazby jedincÛ egyptské elity, pohfiben˘ch zde – tak se to zatím
jeví z pohledu dosavadního v˘zkumu – stranou pfiekotn˘ch
pohfiebních aktivit v nedaleké Sakkáfie. To ale Ïel neplatilo pro
nûkolik fragmentÛ otiskÛ objeven˘ch v této sezonû v amfofie
ãíslo CXXVI – velká vlhkost destruující v‰echen kfiehãí (nejen
organick˘) materiál zpÛsobila jejich kompletní rozpad na titûr-
né kousky zemû s absolutnû neãiteln˘m obsahem.

Zdá se, Ïe v této ãásti depozitu balzamovaãÛ byl v hlavní
mífie, i kdyÏ ne v˘hradnû uloÏen materiál, resp. jeho zbytky
(obr. 2), související s ovíjením tûla mrtvého do rÛzn˘ch druhÛ
plátna, kdy uÏ práce na koneãné úpravû tûla znaãnû pokroãi-
ly, tûlo bylo dostateãnû vysu‰ené (pytlíky s) natronem, omy-
té, zbavené vnitfiností, navonûné oleji a myrhou. Tato nejdÛ-
leÏitûj‰í etapa procesu balzamování zaãala podle na‰ich
údajÛ, resp. zmínek na nádobách jiÏ ve 28. dni, jiné zdroje
uvádûjí dobu kolem 35. dne, stûÏí zde ov‰em mÛÏeme ãekat
detailní ãasovou souhru, proces balzamování zahrnoval ne-
jenom technickou stránku, ale rovnûÏ sloÏitou a ãasovû ná-
roãnou rituální ãást.
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Obr. 1 V amfofie ãíslo CLII byla mezi fragmenty keramiky uloÏena ãást
mûdûného klyst˘ru, kter˘ balzamovaãi pouÏívali na vym˘vání vnitfiností
zemfielého (foto K. Smoláriková)

Obr. 2 Uvnitfi amfory ãíslo CXXXV se nacházely témûfi v˘hradnû celé kusy
ãervené le‰tûné keramiky (foto K. Smoláriková)
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Depozit balzamovaãÛ patfiící k hrobce Menechibnekona je
dostateãnû velk ,̆ dá se fiíci dosud nejvût‰í, kter˘ patfií jedné
soukromé osobû, navíc unikl fiádûní zlodûjÛ, a je tedy úplnû ne-
poru‰en ,̆ s dosud nejkompletnûj‰ími údaji spojen˘mi s tech-
nickou stránkou balzamování. Je snadné si ov‰em pfiedstavit,
jak Ïalostnû by dopadl, kdyby ruch na pohfiebi‰ti byl Ïivûj‰í
a kdyby ho v fiecko-fiímské dobû objevily komunity lidí pohfibí-
vající své mrtvé do star‰ích pohfiebních struktur. Îádné papyry
s texty, které se ãetly v prÛbûhu jednotliv˘ch etap balzamova-
ní, se dosud nena‰ly, a ani je není moÏné oãekávat v posled-
ní zb˘vající chodbû, která se pravdûpodobnû – jako nejzaz‰í
v celém systému chodeb – plnila první a mûla by obsahovat
materiál ze samého zaãátku balzamovaní tûla Menechibneko-
na, uloÏen˘ do zhruba sta amfor: zbytky natronu, plátna, prys-
kyfiice, snad nûjaké nástroje, nádoby. Zkouman˘ depozit má
v‰echny pfiedpoklady zcela zásadní mûrou roz‰ífiit na‰e sou-
ãasné vûdomosti o jednotliv˘ch etapách balzamování: kdy se
co a eventuálnû v jakém mnoÏství pouÏívalo. S touto stránkou
egyptského kultu mrtv˘ch jsme byli totiÏ dosud, kdyÏ pomine-
me pomûrnû fiídké a stereotypnû se opakující vyobrazení na
stûnách hrobek a nemnoho fragmentÛ papyrÛ, informováni
hlavnû z mnohem pozdûj‰ích antick˘ch zdrojÛ (Hérodota
a Diodóra Sicilského), které pfiesnû neodpovídají a v podstatû
nemÛÏou odpovídat skuteãnosti, protoÏe proces balzamování
pro‰el velmi dlouh˘m v˘vojem (Eaton-Kraus 2008: 288–293;
Smoláriková 2006: 261–270), v jehoÏ prÛbûhu ani jednotlivé
etapy balzamování nezÛstaly beze zmûn. Po dokonãení v˘-
zkumu a dÛkladném zpracovaní v‰ech údajÛ nám tak budou
moci samotní EgypÈané podat nejzasvûcenûj‰í a nespornû
nejobjektivnûj‰í informace pocházející pfiímo z jedné balzamo-
vací dílny, která mumifikovala se v‰í egyptskou dÛkladností tû-
la v˘znamn˘ch a bohat˘ch lidí své doby.
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Lower Nubia: Revisiting Memories of the Past, 
Envisaging Perspectives for the Future
21.–24. bfiezna 2009, Muzeum Núbie v Asuánu, Egypt

Lenka Suková

Ve dnech 21.–24. bfiezna 2009 se v Muzeu Núbie v Asuánu uskuteãnila konference Lower Nubia: Revisiting
Memories of the Past, Envisaging Perspectives for the Future. Konferenci pofiádala káhirská kanceláfi UNESCO
ve spolupráci s Ministerstvem kultury Egypta (Nejvy‰‰í radou pro památky a Úfiadem pro záchranu památek
Núbie) a Ministerstvem kultury, mládeÏe a tûlov˘chovy Súdánské republiky (Národní korporací pro památky
a muzea Súdánu) u pfiíleÏitosti 50. v˘roãí oficiální Ïádosti egyptské a súdánské vlády o pomoc pfii záchranû pa-
mátek starobylé Núbie, jeÏ mûly b˘t zatopeny vodami budované Vysoké pfiehrady u Asuánu.

Konference byla rozdûlena do ãtyfi sekcí. V první sekci, na-
zvané „Ohlédnutí za núbijskou kampaní, perspektivy pro bu-
doucnost“, zaznûly pfiíspûvky organizátorÛ, úãastníkÛ a pa-
mûtníkÛ záchranné akce v Núbii v 60. letech 20. století.
Druhá sekce, nazvaná „Núbijské nehmotné kulturní dûdictví“,
vûnovala pozornost svébytné núbijské kultufie, tradicím a ja-
zyku a snahám o jejich uchování a pfiedev‰ím dal‰í rozvoj.
Diskuse se dotkla i pfiipravovaného opûtovného pfiemístûní
alespoÀ ãásti núbijské populace, vysídlené z Dolní Núbie

v 60. letech 20. století kvÛli jejímu zatopení, zpût do nûkte-
r˘ch regionÛ pfii bfiezích souãasného Násirova jezera. Sekce
„âinnosti navazující na núbijskou záchrannou akci“ se zamû-
fiila na otázky adekvátního spravování a prezentace v˘sledkÛ
záchranné akce nej‰ir‰í vefiejnosti v existujících i novû vzni-
kajících muzeích na území Egypta a Súdánu, uchovávání
a zpracování pofiízené dokumentace a dal‰ího vûdeckého
zpracování získan˘ch vûdeck˘ch poznatkÛ. Sekce „Souãas-
né aktivity a projekty v oblasti“ poskytla pfiehled v˘zkumÛ,
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