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Obr. 1 Luxor se stal místem, kde Budge zakoupil pro Britské muzeum první a druhou ãást amarnsk˘ch tabulek (Description de l’Égypte, vol. III: pl. 3)

E. A. Wallis Budge
a lond˘nsk˘ korpus amarnsk˘ch tabulek
Jana Mynáﬁová
Ernest A. Wallis Budge patﬁí nepochybnû k nejznámûj‰ím a do jisté míry i nejkontroverznûj‰ím postavám egyptologie a asyriologie. Tento muÏ, kter˘ se zásadním zpÛsobem zapsal do historie a podoby sbírek lond˘nského Britského muzea, se narodil dne 27. ãervence 1857 v Bodminu jako nemanÏelsk˘ syn Mary Ann Budge. SvÛj zájem o orientální jazyky, dûjiny a kulturu tûchto zemí
rozvíjel nejdﬁíve sám a pozdûji za pomoci takov˘ch badatelÛ, jak˘m byl Samuel L. Birch, a v roce
1879 zahájil své studium na Christ’s College v Cambridgi. V roce 1883 se stal pomocn˘m kurátorem Oddûlení orientálních staroÏitností1 Britského muzea a jiÏ v letech 1886–1887 byl správní
radou muzea vyslán na svou první pracovní cestu na Blízk˘ v˘chod. Budge tak poprvé zamíﬁil do
Egypta, kde se hlavním cílem jeho zájmu staly hrobky v oblasti Asuánu.2 Dal‰í cesta záhy následovala, jiÏ na poãátku prosince 1887 se vydal na dal‰í ze sv˘ch v˘prav, pﬁi které se mu podaﬁilo pro
sbírky Britského muzea získat nepochybnû jeden z nejv˘znamnûj‰ích souborÛ staroÏitností.
Jednalo se o skupinu klínopisn˘ch tabulek, které byly téhoÏ roku objeveny ve stﬁedoegyptské Tell
el-Amarnû (starovûkém Achetatonu)3. Právû Budgeovû roli v rané fázi studia tohoto materiálu je
vûnován tento pﬁíspûvek.
Pro Britské muzeum bylo bezpochyby ‰tûstím, Ïe byl pro cestu do
Egypta a Mezopotámie vybrán právû E. A. Wallis Budge, kter˘
ovládal klínové písmo a disponoval i znalostí akkadského jazyka.
Byl tak nepochybnû jedním z mála tehdej‰ích badatelÛ pob˘vajících v Egyptû, kter˘ mohl patﬁiãn˘m zpÛsobem posoudit a ocenit
historickou a kulturní hodnotu novû nalezeného materiálu.

Dne 7. prosince 1887 se tak E. A. W. Budge vydal na svou druhou zahraniãní cestu, která tentokrát kromû Egypta zahrnovala
i Mezopotámii, kde se Britskému muzeu podaﬁilo navázat na star‰í
archeologické práce (zejména v oblasti starovûkého Ninive) a zároveÀ i zahájit nové práce na dal‰ích lokalitách. Sám Budge ve své
v˘pravné autobiografii uvádí (Budge 1920: 128–129), Ïe se mu je‰-
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tû pﬁed odjezdem z Lond˘na dostalo prostﬁednictvím jednoho z obchodníkÛ se staroÏitnostmi informace, Ïe byly v egyptské Tell
el-Amarnû objeveny malé hlinûné kvádﬁíky, tj. tabulky, popsané po
obou stranách tím, co bylo oznaãeno jako „kitba mismârî“ a co
Budge pochopil jako oznaãení pro klínové písmo. Toto tvrzení, zaznamenané o více neÏ tﬁicet let pozdûji, v‰ak dnes jiÏ nemáme moÏnost nijak ovûﬁit. Urãité pochybnosti o tûchto vzpomínkách mÛÏe
pﬁinést korespondence mezi Budgem a pﬁedstaviteli muzea, uloÏená dnes v Centrálním archivu Britského muzea. Ani v jednom z dopisÛ napsan˘ch na poãátku cesty se totiÏ Budge o Ïádn˘ch klínopisn˘ch tabulkách nezmiÀuje, jak ostatnû dále v textu uvidíme.
Nesporn˘m faktem v‰ak je, Ïe se Budge uÏ 8. prosince nalodil
v Marseilles na parník Niémen spoleãnosti Messageries Maritimes,
kter˘ jej mûl dopravit do Alexandrie. KdyÏ ale dopluli k Sicílii, zastihlo loì i její cestující ‰patné poãasí – sám Budge uvádí, Ïe se dostali do „jedné z tûch stra‰liv˘ch stﬁedozemních bouﬁí, které mohou
trvat od 3 dnÛ po t˘den.“ 4 Ve svém dopise Budge dále pí‰e, Ïe ‰patné poãasí pokraãovalo po cel˘ zbytek cesty aÏ k Alexandrii, kam
dopluli ve stﬁedu 14. prosince v brzkém odpoledni.5 NepﬁízeÀ poãasí znemoÏnila lodi vplout do pﬁístavu a bylo nutné vyãkat cel˘ch
42 hodin na otevﬁeném moﬁi. Na pevninu tak Budge vstoupil aÏ
v pátek 16. prosince ráno. Je‰tû téhoÏ dne odeslal první dopis svému nadﬁízenému v Britském muzeu, kter˘m nebyl nikdo jin˘ neÏ
tehdej‰í hlavní knihovník muzea a jeho tajemník Edward A. Bond.
Toto zpoÏdûní zpÛsobilo, Ïe se Budge nestihl pﬁepravit do Asjútu,
odkud chtûl jiÏ v sobotu o poledni pokraãovat lodí dále na jih.
V tomto místû se bohuÏel musíme spolehnout na vyprávûní samotného Budge zachycené v jeho autobiografii, neboÈ dal‰í z jeho dopisÛ je datován aÏ ve stﬁedu 21. prosince, tedy o cel˘ch pût dnÛ pozdûji. I pﬁesto si mÛÏeme utvoﬁit základní pﬁedstavu o tom, jak
pokraãovala jeho cesta. Ve spoleãnosti generála de Montmorencyho
dorazil Budge dne 19. prosince do Káhiry a svÛj krátk˘ pobyt vyuÏil zejména k tomu, aby obnovil své kontakty a setkal se s nûkolika
obchodníky se staroÏitnostmi. Jeho dal‰í kroky vedly téÏ k novû
jmenovanému ﬁediteli Památkové správy (dne‰ní Nejvy‰‰í rady pro
památky), francouzskému egyptologovi Eugènu Grébautovi (Budge
1920: I, 132–134). Je‰tû téhoÏ dne veãer se vydal vlakem do Asjútu. Podle jeho vzpomínek s ním údajnû cestovali i jak˘si nejmenovan˘ Francouz a MalÈan. Právû o Francouzovi Budge uvádí, Ïe vystoupil dﬁíve – a to ve stanici Dér Mawás –, „aby se zde pokusil
koupit nûkteré z tabulek, o kter˘ch se ﬁíká, Ïe byly nalezeny v Tell
el-Amarnû.“ (Budge 1920: I, 134–135).
Poté, co v brzk˘ch ranních hodinách dorazili do Asjútu, se údajnû jak Budge, tak i v˘‰e zmínûn˘ MalÈan nalodili na parník a vydali se proti proudu Nilu smûrem k Luxoru. Bûhem plavby sepsal
Budge dal‰í ze sv˘ch dopisÛ a 21. prosince jej odeslal z malého
mûsta na jih od Asjútu Abú Tíg.6 Své nadﬁízené v nûm nejdﬁíve informuje o dal‰ích cestovních plánech a zpÛsobu své dopravy do
Bagdádu. Budge se zmiÀuje o svém zámûru vrátit se z Luxoru do
Káhiry kolem 5. ledna 1888, coÏ by mu umoÏnilo nalodit se 13. nebo 14. ledna na parník míﬁící do Alexandretty. Cesta do Bagdádu by
mu pak pﬁes Aleppo trvala je‰tû jedenáct dní. Ve svém dopise se také detailnû vûnuje zprávám o pﬁedmûtech, které byly prodány jin˘m
sbûratelÛm nebo jsou stále je‰tû k dispozici. Ostatnû právû zájem
dal‰ích osob a institucí pﬁedstavuje dle Budge znaãn˘ problém –
„Egypt je tohoto roku velice pln˘ a [William H.] Vanderbilt je na
cestû, coÏ je kvÛli cenám staroÏitností velice nemilé.“ 7 Ani v tomto
dopise v‰ak nenacházíme byÈ jen jedinou zmínku o nálezu amarnsk˘ch tabulek, z ãehoÏ mÛÏeme usuzovat, Ïe informace o jejich nálezu nezískal ani v Lond˘nû, ani po pﬁíjezdu do Káhiry, protoÏe takto v˘znamn˘ objev by jistû neopomnûl uvést ve svém pﬁehledu.
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Bûhem plavby uãinil parník nûkolik zastávek, nejãastûji proto,
aby se vyhnul plavbû v noci. Budge se tak ve svém Ïivotopise zmiÀuje o dvou noãních zastávkách – v Achmímu a v Kenû. Právû o noci v Achmímu Budge uvádí, Ïe se mu zde naskytla pﬁíleÏitost setkat
se s nûkolika obchodníky se staroÏitnostmi, mezi kter˘mi byl i nejmenovan˘ Francouz, kter˘ mûl b˘t majitelem ml˘na v Káhiﬁe
(Budge 1920: I, 135). Tímto nejmenovan˘m Francouzem zﬁejmû
nebyl nikdo jin˘ neÏ dobﬁe znám˘ obchodník se staroÏitnostmi, majitel ml˘na a francouzsk˘ konzulární úﬁedník Frénay. Jeho totoÏnost
nám umoÏÀuje potvrdit i pozdûj‰í popis událostí kolem objevu
amarnsk˘ch tabulek z pera A. H. Sayce (Sayce 1917: 89; Sayce
1923: 251), kter˘ o Frénayovi uvádí, Ïe byl správcem ml˘nÛ v Achmímu a co víc, Ïe také pracoval jako agent pro paﬁíÏsk˘ Louvre.
Dal‰í zastávkou byl Luxor. Aãkoliv pÛvodnû nemûl vÛbec
v úmyslu se v Luxoru zdrÏet, BudgeÛv dopis odeslan˘ 27. prosince
z hornoegyptského Daraw svûdãí o opaku. Zﬁejmû 22. nebo 23. prosince dorazil Budge do Luxoru a právû tato zastávka znamenala klíãov˘ okamÏik pro historii amarnsk˘ch tabulek. Ze Ïivotopisu vypl˘vá, Ïe celá zastávka ãítala jen nûkolik málo hodin, ale
popisované události naznaãují, Ïe v‰e trvalo mnohem déle. I v Luxoru se Budge setkal s nûkolika obchodníky se staroÏitnostmi a pﬁedev‰ím s americk˘m misionáﬁem reverendem Chauncey Murchem,
dobﬁe znám˘m v˘znamn˘m sbûratelem egyptsk˘ch staroÏitností, se
kter˘m se Budge seznámil jiÏ pﬁi své první cestû do Egypta. Právû
Chauncey Murch (Bierbrier 1995: 302) se stal nepostradateln˘m
prostﬁedníkem mezi Britsk˘m muzeem a místními obyvateli. Bûhem své zastávky v Luxoru tak Budge získal mnoÏství neoceniteln˘ch informací o nálezech, které místní obyvatelé v oblasti Luxoru
v nedávné dobû uãinili. Následující popis událostí vychází z Budgeova Ïivotopisu. Po krátké zastávce v Luxoru pokraãoval Budge
lodí do Asuánu, kter˘ byl stejnû jako pﬁi jeho pﬁedchozí cestû jeho
hlavním cílem. Pﬁi svém návratu zpût do Káhiry se nicménû je‰tû
jednou zastavil v Luxoru, kde získal do svého vlastnictví mnoÏství
vzácn˘ch pﬁedmûtÛ, mezi nimiÏ vynikal zejména Aniho papyrus.
Poté, co strávil celou noc na západním bﬁehu, se uch˘lil do domu
Muhammada Muhasiba. Byl právû ãas snídanû, kdyÏ je vyru‰il pﬁíjezd policie a ozbrojen˘ch vojákÛ. Ti dorazili do domu s pﬁíkazem
vydan˘m samotn˘m E. Grébautem, kter˘ se na své cestû do Luxoru
neoãekávanû zdrÏel v Nakádû, aby „se zmocnili kaÏdého domu
v Luxoru, ve kterém se budou nacházet staroÏitnosti, a aby zatkli
jejich majitele i mne samotného (tj. Budge), pokud mne pﬁistihnou,
jak s nimi hovoﬁím“ (Budge 1920: I, 138). I pﬁes tento jasn˘ pﬁíkaz
se Budgeovi a jeho spoleãníkÛm podaﬁilo – po vyjednávání s velitelem policie v Luxoru – tomuto zásahu vyhnout. Toho dne bylo policií na základû Grébautova rozkazu uzamãeno a zapeãetûno nûkolik domÛ patﬁících luxorsk˘m obchodníkÛm se staroÏitnostmi. Tyto
domy pak následnû stﬁeÏily policejní hlídky.8 TéhoÏ dne odpoledne
údajnû dorazil do Luxoru i nejmenovan˘ muÏ z Hag Kandílu a pﬁinesl s sebou „asi pÛl tuctu tabulek, které náhodou objevila v Tell
el-Amarnû nûjaká Ïena“ a poÏádal Budge, „aby se na nû podíval
a ﬁekl mu, jestli jsou „qadim“, tedy ,staré‘, nebo „dÏadíd“, tj. ‚nové‘ – to jest, jestli se jedná o pravé pﬁedmûty, nebo padûlky.“
(Budge 1920: I, 140). Budge tedy pﬁinesené tabulky prozkoumal
a bûhem jeho zkoumání dorazil z Hag Kandílu je‰tû dal‰í muÏ, kter˘ s sebou pﬁinesl dal‰í skupinu hlinûn˘ch tabulek, kter˘ch bylo
tentokrát celkem sedmdesát ‰est. Dohromady tak mûl mít Budge
k dispozici osmdesát dva tabulek. Budge do‰el k závûru, Ïe se nejedná o padûlky. Dﬁíve neÏ svÛj soud sdûlil obûma muÏÛm, podaﬁilo se mu s nimi uzavﬁít dohodu. MuÏi mu nezaplatí nic za jeho posouzení pﬁinesen˘ch tabulek, ale umoÏní mu, aby od nich tûchto
osmdesát dva tabulek odkoupil (Budge 1920: I, 141).
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V tomto okamÏiku mÛÏeme Budgeovo vyprávûní pﬁeru‰it a porovnat ho se záznamy uloÏen˘mi v Britském muzeu. Chronologické
schéma, které Budge pﬁedkládá ve svém Ïivotopise, se totiÏ do
znaãné míry rozchází s údaji, které poskytuje korespondence vedená mezi ním a pﬁedstaviteli Britského muzea. Podle autobiografie
se Budgeovi podaﬁilo získat v Luxoru amarnské tabulky aÏ pﬁi jeho
návratu z Asuánu zpût do Káhiry. Velice podobn˘ pﬁíbûh hovoﬁící
o jeho zkoumání pﬁinesen˘ch tabulek a jejich zaji‰tûní pro Britské
muzeum se totiÏ objevuje jiÏ v jeho dopise datovaném 27. prosince
1887, kter˘ byl odeslán z Daraw, tj. je‰tû pﬁi jeho cestû do Asuánu.
Jako jedin˘ z dosud uveden˘ch dopisÛ je také oznaãen jako „dÛvûrn˘“.9 Cel˘ jeho obsah se vûnuje Budgeov˘m obchodním aktivitám
v Luxoru: „KdyÏ jsem pﬁijel do Luxoru a zaãal jsem zji‰Èovat, jaké
staroÏitnosti byly nalezeny letos v létû, tak jsem poznal, Ïe se zde
nachází mnoÏství pﬁedmûtÛ, které by bylo hﬁíchem pominout.“10
Z rozsáhlého seznamu pﬁedmûtÛ jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe zmiÀovaná krátká a neplánovaná zastávka v Luxoru probíhala zcela jinak,
neÏ jak ji Budge líãí ve svém Ïivotopise. Zﬁejmé také je, Ïe uvedené pﬁedmûty Budge získal jiÏ pﬁi své cestû do Asuánu, nikoli pﬁi
svém návratu zpût do Káhiry, jak sám v˘slovnû uvádí. O délce jeho
prvního pobytu v Luxoru ostatnû hovoﬁí i jeho vlastní dopis: „Podnikl jsem denní cestu do pou‰tû na místo, kde se nacházelo mnoho
papyrÛ. Byly tam dvû velice pûkné Knihy mrtv˘ch, hieratick˘ náboÏensk˘ text s kompletním kalendáﬁem na zadní stranû, hieroglyfická
koÏená Kniha mrtv˘ch z nejlep‰ího období a pût ﬁeck˘ch papyrÛ. …
A poté, co jsem strávil následující den a noc smlouváním a pﬁesvûdãováním, dostal jsem tohoto muÏe k tomu, Ïe mi dovolil získat
do mého vlastnictví v‰echny ostatní (pﬁedmûty), abych je pﬁivezl do
Anglie.“11
Je to právû BudgeÛv dopis ze dne 27. prosince 1887, kde se setkáváme s první zmínkou o amarnsk˘ch tabulkách: „Jist˘ muÏ mûl
71 klínopisn˘ch tabulek zapsan˘ch znamenit˘m písmem a kdyÏ jsem
strávil noc jejich zkoumáním, rozhodl jsem se, Ïe je vezmu s sebou,
abych zajistil, Ïe budou v bezpeãí. Byly nalezeny na místû, jehoÏ
jméno uvedu v budoucnosti. âtyﬁi z nich ukradl nûjak˘ Kopt a paﬁíÏské úﬁady je koupily za 40 £ a zámûrnû vyslaly nûjakého muÏe,
aby zakoupil zbytek.“12 O této skupinû tabulek se zmiÀuje zápis
z jednání správní rady Britského muzea datovan˘ 14. ledna 1888.
Zde je v‰ak chybnû uvedeno, Ïe Budge „zajistil 41 klínopisn˘ch
tabulek ve znamenitém písmu“.13
K amarnsk˘m tabulkám se správní rada Britského muzea dostala je‰tû jednou a to konkrétnû na svém zasedání ze dne 11. února
1888. Pﬁedmûtem jednání byl mimo jiné i BudgeÛv dopis datovan˘
8. ledna 1888 a odeslan˘ z Káhiry, ve kterém se Budge zmiÀuje
o ãinech, které podnikli pﬁedstavitelé muzea v Bulaku (tj. dne‰ního
Egyptského muzea), aby zadrÏeli papyry a tabulky, jeÏ v‰ak jiÏ byly
ve vlastnictví E. A. Wallise Budge.14 Informace o tom, jak˘m zpÛsobem se tyto tabulky dostaly z Luxoru do Káhiry, v‰ak nane‰tûstí
poskytuje opût pouze jeho Ïivotopis, kter˘ se – jak jsme se jiÏ mohli pﬁesvûdãit – od reality skuteãné Budgeovy cesty v mnohém odli‰uje. Ve svém dopise z 27. prosince 1887 se Budge zmiÀuje o osudu tabulek je‰tû v dobû, kdy se nacházely z Luxoru, Ïe jsou uloÏeny
v domû muÏe, kterému dÛvûﬁuje a v nejhor‰ím pﬁípadû je bude
moÏné pﬁesunout do domu generála de Montmorencyho. Na základû Budgeov˘ch slov se jak s amarnsk˘mi tabulkami, tak i dal‰ími
cennostmi nalodil na parník, kter˘ pﬁiplul z Asuánu a mûl brzy ráno
odplout na sever. Doslova uvádí, Ïe vzal s sebou na palubu
i „schránku obsahující osmdesát dva tabulek“ (Budge 1920: I, 146).
Je ale nevyvratitelnou skuteãností, Ïe do Lond˘na v roce 1888 dorazilo pouze osmdesát jedna tabulek. Stejnû jako pﬁi cestû na jih
pﬁesedl Budge v Asuánu z parníku na vlak a zamíﬁil do Káhiry. Zde

se mu za neocenitelné pomoci nejmenovan˘ch britsk˘ch dÛstojníkÛ
podaﬁilo dopravit zavazadla aÏ do mûsta (Budge 1920: I, 146).
Egypt byl ale jen první „zastávkou“ Budgeovy mise z pﬁelomu
let 1887 a 1888. JiÏ v jednom z prvních dopisÛ odeslan˘ch ãlenÛm
správní rady Britského muzea detailnû popisuje pokraãování své
cesty, tj. pﬁes Alexandrettu a Aleppo aÏ do Bagdádu. Na této cestû
jej mûl doprovázet generál de Montmorency, ale tyto plány se nevyplnily. Pod vlivem okolností Budge do‰el k závûru, Ïe pro nûj bude
vhodnûj‰í trasa pﬁes Suez, kde se 12. ledna 1888 nalodil na parník
Navarino, a pﬁes Aden, Karáãí a Basru dorazil koneãnû 13. února
1888 do Baghdádu. AlespoÀ podle toho, co uvádí ve své autobiografii, vzal s sebou do Bagdádu i schránku obsahující v Egyptû získané amarnské tabulky. Z Adenu odeslal dal‰í ze sv˘ch dopisÛ, kter˘ tentokrát obsahuje detailní a rozsáhl˘ seznam pﬁedmûtÛ, které se
mu podaﬁilo vypravit do Lond˘na, ãítající celkem osm beden staroÏitností, jednu bednu s koptsk˘mi dopisy a zlomky, ãtyﬁi bedny papyrÛ, dvû bedny s modely lodû a s˘pky a mnohé dal‰í.15
Právû povinnosti vÛãi správní radû Britského muzea, které na poãátku roku 1888 zavedly Budge téÏ do Mezopotámie, mu znemoÏnily, aby co nejdﬁíve uveﬁejnil zprávu o nálezu amarnsk˘ch tabulek
vãetnû pﬁepisu a pﬁekladu vybran˘ch textÛ. Cesta zpût z Bagdádu ho
zavedla nejprve do Bombaje, poté doplul do Suezu a 2. dubna dorazil
do Káhiry. Jeho návrat do Lond˘na se odehrál aÏ 24. dubna 1888.
Zatímco Budge pob˘val v Mezopotámii, uveﬁejnil Archibald H.
Sayce 18. února 1888 svou zprávu o objevu asi dvou set klínopisn˘ch tabulek, o kter˘ch se ﬁíkalo, Ïe pocházejí z hornoegyptské Tell
el-Amarny (Sayce 1888a: 123). Právû Saycova zpráva se stala zdrojem informací i pro dal‰í média. Sám Sayce v‰ak pﬁiznává, Ïe on
osobnû Ïádnou z tûchto tabulek nevidûl a nemÛÏe tak poskytnout
Ïádné dal‰í informace o dobû, kdy byly tyto tabulky sepsány. Sayce
se v‰ak zmiÀuje pouze o tabulkách, které zakoupilo muzeum v Bulaku (tedy dne‰ní Egyptské muzeum v Káhiﬁe) a o je‰tû vût‰í skupinû, kterou získal do svého majetku Daninos pa‰a.16 JiÏ 24. bﬁezna
1888 v‰ak Sayce publikoval dal‰í zprávu (Sayce 1888b: 211) o objevu tabulek s tím, Ïe tentokrát se zmiÀuje o tom, Ïe se mu jiÏ podaﬁilo poﬁídit kopii jedné z tabulek, jeÏ jsou ve vlastnictví Urbaina
Bourianta, kter˘ byl tehdy ﬁeditelem francouzské Mission Archéologique v Káhiﬁe. Uveﬁejnûné informace v‰ak byly velice zavádûjící. Podle Sayce byly tabulky napsány v novobabylónské podobû klínového písma a pocházely z období mezi vládou asyrského krále
A‰‰urbanipala a perského Dáreia. Ani Saycovi se tehdy nepodaﬁilo
probádat tabulky uloÏené v muzeu v Bulaku. Proti naﬁknutí, Ïe byly tabulky „uzamãeny v domû ﬁeditele a podobnû jako nûkteré dal‰í
zajímavé pﬁedmûty tak nebyly dostupné ani zamûstnancÛm muzea,
ani zahraniãním badatelÛm“, se E. Grébaut velice rychle ohradil
a 30. dubna 1888 byla oti‰tûna zpráva, ve které Grébaut vyvrací podezﬁení, Ïe by „asyrské tabulky“ kdy opustily budovu muzea, kde se
nacházely „v rukách kurátora“, a to i tehdy, kdyÏ Sayce dorazil do
Káhiry. Grébaut v˘slovnû uvádí, Ïe „v‰echny byly bezpeãnû uloÏeny v pﬁístupné ãásti budovy a nebyly uzamãeny v ﬁeditelovû soukromém domû“ (Sayce – Grébaut 1888: 315). Nespornû pozoruhodn˘
je i GrébautÛv dovûtek, Ïe i informace o objevu tabulek, jak je uvádí Sayce, nejsou o nic ménû chybné neÏ ty, které se t˘kají jejich
uloÏení v Grébautovû soukromé rezidenci. SvÛj popis tehdej‰ích
událostí v‰ak Grébaut bohuÏel nikdy nezveﬁejnil.
V první polovinû roku 1888 pﬁedstavovaly amarnské tabulky
hlavní pﬁedmût Saycova zájmu. Na poãátku dubna také zmûnil svá
pÛvodní tvrzení o dataci tabulek (Sayce 1888c). Opût na základû
studia Bouriantov˘ch tabulek zaãal Sayce hovoﬁit o tûchto tabulkách
jako o „kopiích zásilek odeslan˘ch babylónskému králi jeho hodnostáﬁi v Horním Egyptû“. Podle Sayce obsahovaly dopisy zmínky
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o dvou královsk˘ch jménech – Ahmosovi II. a Haibreovi, kterého
dokonce identifikoval s babylónsk˘m králem Nabukadnezarem –
a zároveÀ tak potvrzovaly babylónské dobytí Egypta. Budge, kter˘
mûl k dispozici osmdesát jedna tabulek, které zakoupil v Luxoru,
a Adolf Erman upozornili na Saycovo chybné datování textÛ a správnû amarnsk˘ archív zaﬁadili do období vlády 18. dynastie.
Dal‰í amarnské tabulky získalo Britské muzeum do sv˘ch sbírek
aÏ v roce 1903. Z muzejních záznamÛ vypl˘vá, Ïe 11. kvûtna 1903
byly zaregistrovány dal‰í ãtyﬁi amarnské tabulky (BME 37645, tj. EA
28; BME 37646, tj. EA 230; BME 37647, tj. EA 292; a BME 37648,
tj. EA 82), které pocházely ze sbírky Alexandrose Rostovitze. Není
v‰ak moÏné vylouãit ani variantu, Ïe se tyto tabulky do Lond˘na dostaly jiÏ o rok dﬁíve. Tím, kdo tabulky Britskému muzeu prodal, byl
dobﬁe znám˘ káhirsk˘ obchodník se staroÏitnostmi Panayotis Kyticas. Právû tento muÏ stál za akvizicí dal‰í z amarnsk˘ch tabulek
(EA 378) Britsk˘m muzeem, která se odehrála pﬁed 8. kvûtnem 1926
– pravdûpodobnû k ní do‰lo jiÏ v roce 1925 (Millard 1965).
Britové v‰ak byli s osudy amarnského archívu spjati i dále. Od
roku 1921 do roku 1924 probíhaly v prostoru královského mûsta
v Tell el-Amarnû archeologické práce Spoleãnosti pro v˘zkum
Egypta (Egypt Exploration Society). Hned v roce 1921 se expedici
pod vedením Thomase E. Peeta podaﬁilo v zásypu, kter˘ vyplÀoval
místnost 8 v domû oznaãovaném jako O 49.23, objevit dal‰í z tzv.
amarnsk˘ch tabulek (Peet – Woolley 1923: 17; Smith – Gadd 1925;
Gordon 1947). Stejnû jako dal‰í tabulky objevené expedicí Williama M. F. Petrieho v letech 1891–1892 (Mynáﬁová 2009), stala se
i tato tabulka – oznaãovaná jako EA 368 a obsahující seznam slov –
souãástí sbírek oxfordského Ashmolean Museum (Ash.
1921.1154).
Spoleãnost pro v˘zkum Egypta v‰ak ve své práci v Tell el-Amarnû po krátké pﬁestávce pokraãovala a bûhem v˘kopové sezóny
1933–1934, kdy jiÏ v ãele expedice stál John D. S. Pendlebury, se jí
podaﬁilo postupnû objevit dal‰ích osm tabulek s nápisy (BM
134863 – BM 134866, BM 134868, BM 134870 – BM 134872)
a dvû nepopsané tabulky (BM 134867 a BM 134869). Na rozdíl od
pﬁedchozího pﬁípadu v‰ak byly tyto tabulky v roce 1966 zaregistrovány v Britském muzeu. K objevu do‰lo v místech, kde pﬁed více
neÏ ãtyﬁiceti lety pÛsobil W. M. F. Petrie a o kter˘ch se domníval, Ïe
jsou natolik dobﬁe prozkoumána, Ïe je vylouãeno, aby se zde mohly nacházet dal‰í tabulky. Právû v této administrativní ãásti mûsta
nalezli nûkolik hlinûn˘ch cihel s otiskem, kter˘ lokalitu identifikoval jako „Místo královy korespondence“.
Urãitou záhadou zÛstává poslední z lond˘nsk˘ch amarnsk˘ch tabulek, která je oznaãována jako EA 380 (BME 58364) a která se od
zb˘vajících amarnsk˘ch dopisÛ li‰í jak barvou, tak i sv˘m obsahem. Z dostupn˘ch materiálÛ se zdá, Ïe by tato tabulka mohla pocházet jiÏ z Petrieho vykopávek. Do lond˘nsk˘ch sbírek se pravdûpodobnû dostala uÏ v roce 1926 jako dar Percyho E. Newberryho,
kter˘ ji mohl získat od lorda Amhersta. Není neznámo, Ïe v dobû,
kdy v Amarnû pÛsobil W. M. F. Petrie, sem z povûﬁení lorda Amhersta dorazil i Howard Carter. Ten se tak mohl postarat o to, Ïe se
jedna z nalezen˘ch tabulek dostala do sbírek lorda Amhersta
(Walker 1979).
V dne‰ní dobû je ve sbírkách Britského muzea uloÏeno celkem
devadesát ‰est tabulek, tedy o pouh˘ch ãtrnáct více, neÏ tomu bylo
v dobách E. A. Wallise Budge. Aãkoliv Budge je dnes – a v mnohém zcela právem – povaÏován za kontroverzní postavu oboru a jeho poãetné publikace jsou v mnohém pﬁekonané, zÛstává jeho v˘znam pro vznik lond˘nské kolekce amarnsk˘ch tabulek
nedoceniteln˘. V mnohém, co se na pﬁelomu let 1887 a 1888 odehrálo, stála jistû na Budgeovû stranû paní ‰tûstûna, ale bez znalostí,
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jimiÏ disponoval, by nemohl plnû zhodnotit v˘znam tohoto ‰Èastného nálezu. E. A. W. Budgeho tak lze zcela bez pochyb povaÏovat za
jakéhosi otce lond˘nské amarnské sbírky.

Poznámky:
1

2

3
4

5

6
7

8
9

Od roku 1886 pﬁejmenováno na Oddûlení egyptsk˘ch a asyrsk˘ch staroÏitností.
Detailní popis lze nalézt mj. v Budgeovû Ïivotopisném díle By Nile and
Tigris, srov. Budge (1920: I, 76–119).
K nálezu amarnsk˘ch tabulek srov. nejnovûji Mynáﬁová (2007: 11–39).
Dopis E. A. Wallis Budge datovan˘ dne 16. prosince (1887), uloÏen˘
v Centrálním archivu Britského muzea, s. 356. Srov. téÏ Budge (1920: I,
129–130).
Sám Budge se zmiÀuje o tom, Ïe na nûj o‰kliv˘m zpÛsobem zaútoãila
moﬁská nemoc – „Po tﬁi dny jsem nejedl vÛbec nic. Jsem také velice unaven˘ a prosím o prominutí chyb v tomto dopise.“ Dopis E. A. W. Budge
z 16. prosince 1887, Centrální archiv Britského muzea, s. 357.
Také tento dopis je dnes uloÏen v Centrálním archivu Britského muzea.
Dopis E. A. Wallis Budge adresovan˘ E. A. Bondovi dne 11. prosince
1887, s. 2 (Centrální archiv Britského muzea).
Tuto událost téÏ detailnû popisuje ve své studii Reid (2002: 181 a násl.).
Stejnû jako pﬁedchozí korespondence je i tento dopis ze dne 27. prosince
1887 odeslan˘ Budgem z hornoegyptského Daraw a adresovan˘ E. A.
Bondovi uloÏen v Centrálním archivu Britského muzea. Obsahuje celkem
sedm stran.

10

Dopis Budge datovan˘ 27. prosince 1887, s. 1.
Dopis Budge datovan˘ 27. prosince 1887, s. 4–5.
12
Dopis Budge datovan˘ 27. prosince 1887, s. 2–3.
13
Kopie zápisu jednání správní rady Britského muzea, Oddûlení orientálních staroÏitností, 14. ledna 1888, s. 2195.
14
Kopie zápisu jednání správní rady Britského muzea, Oddûlení orientálních staroÏitností, 11. února 1888, s. 2204.
15
Kopie zápisu jednání správní rady Britského muzea, Oddûlení orientálních staroÏitností, 11. února 1888, s. 2205.
16
Není bez zájmu, Ïe tuto kolekci tabulek jiÏ v roce 1888 zakoupila Královská muzea v Berlínû. Dnes jsou tyto tabulky souãástí sbírek berlínského Pﬁedov˘chodního muzea.
11
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