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Obr. 1 Jedna z nádob s hieratick˘m nápisem z depozitu balzamovaãÛ (foto K. Smoláriková)

Návod na v˘robu mumie
Texty z depozitu balzamovaãÛ v ‰achtové hrobce generála Menechibnekona

Jiﬁí Janák – Renata Landgráfová
Mumie patﬁí k nejcharakteristiãtûj‰ím a pro veﬁejnost nejatraktivnûj‰ím nálezÛm ze starého
Egypta. Mumifikovaná lidská tûla se sice objevují v mnoha rÛzn˘ch kulturách po celém svûtû
(napﬁ. Brier 1998), právû k Egyptu v‰ak patﬁí stejnû neoddûlitelnû jako pyramidy. V poslední dobû
se egyptské mumie také stávají pﬁedmûtem stále intenzivnûj‰ího studia, a to zejména v dÛsledku
nov˘ch pﬁírodovûdn˘ch metod zkoumání jejich tkání (David 2005). K nejdÛleÏitûj‰ím pramenÛm
poznání mumifikaãních metod ve starém Egyptû patﬁí vedle mumií samotn˘ch také texty, které se
mumifikace nûjak˘m zpÛsobem dot˘kají, zejména balzamovací rituály (Vos 1993; Sauneron 1952)
a rÛzné administrativní záznamy z balzamovaãsk˘ch dílen, napﬁíklad úãtenky se seznamy vyuÏit˘ch materiálÛ (Ikram – Dodson 1998: 105; Smith – Dawson 1924: 64).
Poznatky získané studiem textÛ i mumií se ovûﬁují pomocí experimentální archeologie, tedy mumifikací tûl zvíﬁat (Ikram 2005:
16–43) ãi lidsk˘ch dobrovolníkÛ (Brier – Wade 1997: 89–100), ani
v pﬁípadû úspûchu experimentu si v‰ak nemÛÏeme b˘t zcela jisti,
zda postupy zvolené experimentátory pﬁesnû odpovídají tûm starovûk˘m. Nedávné v˘zkumy âeského egyptologického ústavu na pohﬁebi‰ti ‰achtov˘ch hrobek z Pozdní doby (26.–27. dynastie) v jihozápadní ãásti abúsírského pohﬁebi‰tû pﬁiná‰ejí odpovûdi na nûkteré
z otázek spojen˘ch s prÛbûhem mumifikaãního procesu.

Roku 2007 byla jiÏnû od dobﬁe známé hrobky knûze Iufaa objevena dal‰í velká ‰achtová hrobka, jejímÏ majitelem byl vysok˘ vojensk˘ úﬁedník Menechibneko (Bare‰ 2009). Jihozápadnû od hlavní
‰achty Menechibnekonovy hrobky se nachází malá ‰achta (oznaãovaná jako S1), jejíÏ podzemní struktura není propojena s hlavní
‰achtou. Na dnû této ‰achty se nacházejí tﬁi podlouhlé komory, propojené chodbou. Celek tvoﬁí pÛdorys ve tvaru písmene E (Bare‰ –
Smoláriková – Strouhal 2005; Bare‰ – Janák – Landgráfová – Smoláriková 2008). Témûﬁ cel˘ tento podzemní komplex prostor byl vy-
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Tab. 1 Pﬁehled textÛ na nádobách z depozitu balzamovaãÛ Menechibnekonovy hrobky. âísla dnÛ v závorkách pﬁedstavují nádoby, které samy ãíslem dne
oznaãeny nebyly, av‰ak byly s datem oznaãen˘mi nádobami pﬁímo spojeny (byly objeveny uvnitﬁ tûchto nádob nebo naopak byly tyto nádoby objeveny v nich)

Nádoba
XCIIb
XCIIa
XCI
LXXXVIII
CVIII
CXIII
CIV
CLXIII
LXII
XVII
XXII
XXVb
X
LIII
LX
LXVIII b
LXVIII a
LXVIc
LXVI
CLI
CXXVI
CXXXVb
CXXXVa
XCIII
LXXXXVII
XCIII
LXXXV
XXXb
LXXXV
XXX
XVIII
XVIIIb

Den

24
24
28
(28)
(32)
32
40
44
(45)
45
(52)
52
52
(60)
(60)
60
60
(63)
63

Text
rd-jwf
sfj
[pA] Tms ?
???
sfj antjw wAD
???
nA arf.w
nA arf.w
Tms Hna [ar]f
nA arf pA Tms
pA Tms n nA ms.w Hr.w
antjw sfj
gsj mr(H.t) HD ???
pA Tms Hna nA arf.w
pA Tms Hna nA arf.w
rd-jwf DbA mn[x.t]
sfj antjw wAD
sfj
nA arf.w
rd-jwf DbA mnx.t
rd-j[wf DbA] mnx.t
???
rd-jwf DbA mnx.t
pA Tms n nA ms.w Hr.w
[rd-]jwf DbA m[nx.t]
gs
pA T[m]s mnx.t n nA ms.w Hr.w (?)
Hsmn antjw
sfj antjw wAD
snfr wAD […]
pA Tms n nA ms.w Hr.w
sfj antjw

plnûn keramick˘mi amforami, z nichÏ mnohé byly dosud zapeãetûny a skr˘valy pÛvodní obsah. Nûkteré z nádob nesly hieratické nebo
démotické texty. Tvar a povaha nádob, jejich obsah i texty na nich
nalezené dokazují, Ïe se jedná o tzv. depozit balzamovaãÛ, tedy
skr˘‰, kam knûÏí pohﬁbili v‰e, s ãím pracovali bûhem mumifikaãních obﬁadÛ. Vzhledem k tomu, Ïe EgypÈané vûﬁili, Ïe takové pﬁedmûty jsou obdaﬁeny magickou silou, nebylo moÏné je prostû vyhodit nûkam na veﬁejné místo. Podobné depozity balzamovaãÛ známe
od Nové ﬁí‰e, obzvlá‰tû ãasté jsou právû v Pozdní dobû (Smoláriková 2006), nálezy textÛ jsou v‰ak spí‰e v˘jimkou.
Krátké texty v hieratickém písmu jsou psány ãern˘m inkoustem
a pﬁedstavují nesmírnû cenné svûdectví o prÛbûhu staroegyptské
mumifikace, neboÈ obsahují, kromû identifikace pÛvodního obsahu
jednotliv˘ch nádob, také oznaãení, pro jak˘ den mumifikaãního
procesu byla daná nádoba urãena (pﬁehled textÛ viz tab. 1). Nádoby,
které nebyly oznaãeny údajem o dni mumifikaãního procesu, je navíc moÏné k urãitému období pﬁiﬁadit podle toho, kde byly v depozitu nalezeny. Na základû dosud prozkoumané ãásti depozitu je
zﬁejmé, Ïe nádoby byly do podzemního komplexu ukládány podle
schématu znázornûného na obr. 2, tedy nejprve do zadní postranní
chodby, zadní ãásti hlavní chodby, stﬁední postranní chodby, stﬁední

Pﬁeklad
obinadla
pryskyﬁice
ãervená látka ?
???
pryskyﬁice, ãerstvá myrha
???
pytlíãky
pytlíãky
ãervená látka, [pytlíãky]
pytlíãky, ãervená látka
ãervená látka dûtí Horov˘ch
myrha a pryskyﬁice
balzám, bíl˘ olej ???
ãervená látka, pytlíãky
ãervená látka, pytlíãky
obinadla, látky DbA a mnx.t
pryskyﬁice a ãerstvá myrha
pryskyﬁice
pytlíãky
obinadla, látky DbA a mnx.t
obinadla, látky DbA a mnx.t
??? textilie
obinadla, látky DbA a mnx.t
ãervená látka dûtí Horov˘ch
obinadla, látky DbA a mnx.t
balzám ??? (Erman – Grapow 1955, V: 202)
ãervená látka a látka mnx.t dûtí Horov˘ch (?)
natron a myrha
pryskyﬁice, ãerstvá myrha
zelené oãní líãidlo
ãervená látka dûtí Horov˘ch
pryskyﬁice, myrha

ãásti hlavní chodby, pﬁední postranní chodby a pﬁední ãásti hlavní
chodby aÏ k ‰achtû (tedy A–B–C na obr. 2). Pﬁi zkoumání depozitu
se pak pochopitelnû postupovalo opaãnû, tedy od naposledy uloÏen˘ch nádob v pﬁední ãásti hlavní chodby a pﬁední boãní chodbû dále
hloubûji do komplexu (A–B–C–D na obr. 3), pﬁiãemÏ boãní chodba
D bude prozkoumána v nûkteré z nadcházejících sezon. VÏdy tedy
víme alespoÀ pﬁibliÏnû, z jaké fáze mumifikaãního procesu nádoby
pocházejí.
Podle Hérodota trvala (nejsloÏitûj‰í a nejdraÏ‰í metoda) mumifikace 70 dní (Historiae II, 86), nejvy‰‰ím doloÏen˘m „datem“ na nádobách z Menechibnekonova depozitu je 63, coÏ Hérodotovu údaji pﬁibliÏnû odpovídá. NejniÏ‰ím doloÏen˘m dnem je zatím den 24., av‰ak
právû poslední, dosud neprozkoumaná, boãní chodba by mûla obsahovat materiály z prvních dní mumifikaãního procesu. Pokud vycházíme z o nûkolik století pozdûj‰ích písemn˘ch dokladÛ Ptolemaiovské
doby, mûli bychom oãekávat doklady z doby mezi 12.–23. dnem, neboÈ proces mumifikace zaãínal aÏ po uplynutí pﬁibliÏnû dvanáctidenní doby truchlení pro zemﬁelého (Cannata 2007: 27). Hérodotov˘ch
70 dní pﬁedstavuje pravdûpodobnû celé období od smrti do pohﬁbu,
mumifikace samotná trvala krat‰í dobu, dny se v‰ak (alespoÀ v Menechibnekonovû pﬁípadû) ãíslovaly pro celé toto období.
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Obr. 2 Plánek depozitu balzamovaãÛ z Menechibnekonovy ‰achtové
hrobky se schematick˘m znázornûním postupu ukládání nádob
ve starovûku

Obr. 3 Plánek depozitu balzamovaãÛ z Menechibnekonovy ‰achtové
hrobky se schematick˘m znázornûním postupu novodobého v˘zkumu

Údaje pro 24. den zmiÀují ãervenou látku (pA Tms) a pytlíãky
(nA arf.w). Egyptské pA Tms je moÏno pﬁekládat i jako „ãervené barvivo“ (Erman – Grapow 1955, V: 369), které máme navíc doloÏené
na úãtence balzamovaãe z Ptolemaiovské doby (Smith – Dawson
1924: 64). K ãemu by ãervené barvivo v této rané fázi mumifikaãního procesu mohlo slouÏit v‰ak nevíme. Nejpravdûpodobnûji tedy
jde o ãervenou látku – podobnû psané slovo je doloÏeno v Textech
pyramid (Tms.t, TLA 07/2009) a rovnûÏ v lékaﬁsk˘ch textech
(Erman – Grapow 1955, V: 369). Snad jde o hrub‰í látku vyuÏívanou k vyst˘lání a vycpávání tûla. Pﬁípad „pytlíãkÛ“ je mnohem jasnûj‰í. Jedná se o pytlíãky z tenké lnûné látky plnûné natronem a vyuÏívané k vysou‰ení tûlesn˘ch dutin.
Tyto pytlíãky byly skuteãnû v depozitech balzamovaãÛ objeveny,
asi nejznámûj‰í jsou ty z depozitu balzamovaãÛ krále Tutanchamona (Winlock 1941: pﬁíl. III). Experimenty s mumifikací zvíﬁat dokázaly, Ïe uÏití tûchto pytlíãkÛ mumifikaci v˘raznû usnadÀuje.
V prÛbûhu mumifikaãního procesu bylo nutno tûlo ﬁádnû vysu‰it.
Vysou‰ení se provádûlo pomocí natronu (v pﬁírodû se vyskytující
smûsi minerálních solí). Experimenty se ovûﬁovalo, nakolik je naloÏení tûla do natronu úãinné a zda je nutné natronem vyplnit i tûlesné dutiny, odkud byly pﬁedem odstranûny vnitﬁní orgány.
Pokusy Dr. Salimy Ikramové z Americké univerzity v Káhiﬁe
(Ikram 2005: 16–43) dokázaly, Ïe pouhé naloÏení tûla do sypkého
natronu bez pﬁedchozího odstranûní vnitﬁností nestaãí. Pokus mumifikovat tímto zpÛsobem králíka skonãil neúspûchem: „Druhého
dne (poté, co byl cel˘ králík naloÏen do natronu) jsme byli informováni, Ïe králík explodoval, nepﬁíjemnû zapáchal, a byl tedy odstranûn“ (Ikram 2005: 31). Odstranûní vnitﬁností a vysypání bﬁi‰ní
dutiny voln˘m natronem (na jiném králíkovi) problémy ãásteãnû
vyﬁe‰ilo, av‰ak i u tak malého zvíﬁete se natron uvnitﬁ tûla do dvou
dnÛ promoãí a je nutno jej vymûnit za ãerstv˘, such˘. OdstraÀování
vlhkého natronu, kter˘ pevnû pﬁilnul k okolní tkáni, je namáhavá,
nepﬁíjemná a zapáchající práce. Je-li v‰ak bﬁi‰ní dutina vyplnûna
natronem v pytlíãcích z velmi jemné lnûné látky, jsou jeho odstranûní i v˘mûna bezproblémové. Experimenty s lidsk˘mi mumiemi
(Brier – Wade 1997: 89–100) dokázaly, Ïe se natron uvnitﬁ tûla mûnil maximálnû jednou, neboÈ pﬁi pﬁíli‰ném vysu‰ení tûla je mumie
tvrdá a kﬁehká, coÏ znaãnû znesnadÀuje její balení do obinadel.

V pﬁípadû velkého mnoÏství „pytlíãkÛ“ pouÏit˘ch na zaãátku mumifikaãního procesu se tedy bezesporu jedná o pytlíãky s natronem
(na jednu lidskou mumii mohlo b˘t zapotﬁebí více neÏ 250 kg natronu; Brier – Wade 1997: 95) – to vysvûtluje i nápadnou absenci
natronu v textech na nádobách.
ZároveÀ s pytlíãky s natronem ãi jen krátce po nich (od 28. dne)
se objevuje pryskyﬁice a ãerstvá myrha. Jedná se pravdûpodobnû
o vonné látky, jejichÏ úkolem bylo zmírnit zápach, kter˘ se kolem
budoucí mumie ‰íﬁil. Experimenty s mumifikací vÏdy zmiÀují pﬁítomnost silného zápachu alespoÀ v nûkter˘ch fázích vysou‰ecího
procesu (Ikram 2005: 33; Brier – Wade 1997: 96).
RÛzná obinadla a látky se zaãínají objevovat ve vût‰ím mnoÏství
od 40. dne, tedy pﬁibliÏnû 28. dne mumifikaãního procesu. To je
opût v souladu s jin˘mi písemn˘mi doklady a experimenty, které
pro vysou‰ení udávají dobu pﬁibliÏnû 30 dnÛ. V pﬁípadû experimentální mumifikace byla mumie zcela vysu‰ena po 35 dnech (Brier –
Wade 1997: 97 a obr. 4). Ihned po vysu‰ení se mohlo zaãít se zavinováním mumie do obinadel a vycpáváním tûla pomocí balíãkÛ látky tak, aby co nejvíce pﬁipomínalo tûlo pﬁed vysu‰ením (Ikram –
Dodson 1998: 128–129). JiÏ bûhem zavinování se obinadla namáãela do pryskyﬁice.
âervená látka dûtí Horov˘ch, která se objevuje spoleãnû s líãidly
a vonn˘mi látkami v závûreãn˘ch fázích mumifikaãního procesu
(52.–63. den), pravdûpodobnû slouÏila k mumifikaci a pﬁípravû
vnitﬁností. Asociace dûtí Horov˘ch s vnitﬁnostmi je patrná z vík
kanop, která mají ãasto podobu ãtyﬁ synÛ Horov˘ch – Hapiho,
Amseta, Duamutefa a Kebehsenufa. V textu balzamovacího rituálu
oznaãuje termín „dûti Horovy“ oddûlenû balzamované vnitﬁnosti
(Sauneron 1952: 4) a o synech ãi dûtech Horov˘ch jako ãástech tûla hovoﬁí i dal‰í písemné doklady spojené s mumifikací (Smith –
Dawson 1924: 51–52). Zdá se tedy, Ïe v pﬁípadû Menechibnekona
se vyÀaté vnitﬁnosti balzamovaly aÏ v samotném závûru mumifikaãního procesu, kdy se jiÏ hotová mumie líãila a jinak upravovala
pro uloÏení do hrobky.
Krátké hieratické texty na nádobách v depozitu balzamovaãÛ
Menechibnekonovy hrobky jsou velmi dÛleÏit˘m ãlánkem sloÏité
mozaiky pramenÛ ke staroegyptské mumifikaci. Je pravdûpodobné,
Ïe plné vyhodnocení v‰ech dochovan˘ch textÛ po dokonãení prÛ-
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zkumu ‰achty nás pﬁivede opût o krok blíÏe k pochopení tohoto fascinujícího procesu.
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