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Obr. 1 Posmrtn˘ soud zemﬁelého v doprovodu postavy s my‰í hlavou na Nesipaka‰utiho papyru z 3. pﬁechodné doby, uloÏeném dnes v Louvru. Zemﬁel˘
je zobrazen jako ospravedlnûn˘ s pery na hlavû a v rukou a stojí pﬁed váhou, na níÏ pro‰lo testem jeho srdce. Za ním je jeho postava zachycena znovu
ve spoleãnosti boÏstva s my‰í hlavou, jak drÏí na ruce symboly srdce, úst a oãí a znaky Ïivota, trvání a blaha (kresba H. Vymazalová)

My‰í pﬁíbûh
Hana Vymazalová
Hrobka knûze a královského dÛvûrníka Inpunefera, kterou prozkoumal Miroslav Bárta a jeho
t˘m v letech 2006–2007 (viz s. 33–36), pﬁinesla jedineãnou moÏnost nahlédnout na neporu‰enou
pohﬁební v˘bavu egyptského hodnostáﬁe z období egyptské Staré ﬁí‰e. Nevykradená pohﬁební komora se nacházela na dnû 10 m hluboké ‰achty naproti vût‰í, vyloupené komoﬁe a byl v ní pohﬁben
sám majitel hrobky Inpunefer. Vchod do komory uzavírala zídka z kamenn˘ch blokÛ a cihel pﬁekryt˘ch maltou, jeÏ spl˘vala s hrubû otesan˘mi stûnami pohﬁební ‰achty. Sarkofág z velkého kusu
vápence byl v okamÏiku nálezu zapeãetûn˘ tak, jak jej zanechaly ruce hrobníkÛ a pozÛstal˘ch
pﬁed 4500 lety. Uvnitﬁ se skr˘valo neoãekávané pﬁekvapení.
Neb˘val˘ objev
Pohﬁeb uloÏen˘ v zapeãetûném sarkofágu doprovázela celá ﬁada
pﬁedmûtÛ náboÏenského v˘znamu, jeÏ mûly zemﬁelému zajistit bezpeãn˘ pﬁechod na onen svût a umoÏnit pohodln˘ Ïivot v zásvûtí.
Vedle tûla majitele v‰ak sarkofág skr˘val je‰tû dal‰í tûlo – mrtvolku
my‰i. První úvahy nad tímto nálezem smûﬁovaly k závûru, Ïe neboh˘ hlodavec pronikl do komory omylem bûhem pohﬁbu a uvízl
v pasti, odsouzen k záhubû udu‰ením. I kdyÏ nesmírnou zvûdavost
my‰í a jejich ‰ikovnost pﬁi pronikání do tûÏko pﬁedstaviteln˘ch míst

nelze zpochybÀovat, podnítilo nás úhledné umístûní tûlíãka v sarkofágu a peãlivé poãínání pohﬁbívajících k tomu, abychom nález blíÏe
prozkoumali.
Pozice my‰i uvnitﬁ sarkofágu byla na první pohled zaráÏející
a aranÏovaná. Mrtvolka leÏela uprostﬁed prostoru mezi lev˘m kolenem zemﬁelého a jeho dﬁevûnou holí, hlaviãkou smûﬁovala k jihu
(k nohám zemﬁelého) a ocasem k severu (obr. 2). Pﬁi zvût‰ení fotografického snímku se navíc ukázalo, Ïe my‰í tûlíãko bylo zabaleno
nebo pﬁekryto plátnem, jehoÏ protkaná vlákna byla dosud patrná na
jeho zádech a pod hlavou (obr. 3). (Drobn˘ amulet, leÏící pﬁed
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Obr. 2 Schematick˘
nákres Inpuneferova
pohﬁbu
v nenaru‰eném
sarkofágu, ukazující
pozici my‰ího tûlíãka
(kresba H.
Vymazalová)

ãumáãkem my‰i na snímku, byl nejspí‰e jeden z korálkÛ uvolnûn˘ch z Inpuneferova náramku ãi z hole.)

Hon na egyptskou my‰
Nálezové okolnosti naznaãují, Ïe my‰ byla do sarkofágu umístûna
zámûrnû spolu s ostatními dÛleÏit˘mi pﬁedmûty, a tvoﬁila tak sou-

Obr. 4 Rakve skr˘vající mumifikovaná tûla rejskÛ (foto z archivu Nejvy‰‰í
rady pro památky Egypta)
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Obr. 3 Tûlíãko my‰i
bylo v sarkofágu
peãlivû uloÏeno
a pﬁekryto plátnem
(foto M. Frouz)

ãást pohﬁební v˘bavy. Mûla tedy z pohledu majitele hrobky urãit˘
v˘znam pro jeho posmrtn˘ Ïivot nebo cestu do zásvûtí.
Egyptská záliba ve zvíﬁecích kultech není Ïádnou novinkou
a urãitá zvíﬁata mûla ve starém Egyptû svÛj specifick˘ náboÏensk˘
v˘znam. Zejména v 1. tisíciletí pﬁ. n. l. se s oblibou pohﬁbívala posvátná zvíﬁata na vyhrazen˘ch ãástech pohﬁebi‰È, z nichÏ nejznámûj‰í je asi Serapeum, katakomby s pohﬁby posvátn˘ch b˘kÛ ÁpidÛ
v Sakkáﬁe. Z drobn˘ch obratlovcÛ jsou z Pozdní doby známy pohﬁby rejskÛ, jeÏ byli spojováni se sluneãním kultem a noãní poutí
slunce, a tedy také s cestou zemﬁelého do zásvûtí. Rejsci, kteﬁí jsou
aktivní zejména v noci, pro staré EgypÈany symbolizovali noãní
aspekt sluneãního boha, zatímco denní aspekt pﬁedstavovala promyka, aktivní ve dne. Mrtvá rejsãí tûlíãka se ukládala do mal˘ch rakví,
jeÏ jsou nûkdy zdobeny mal˘mi so‰kami tûchto zvíﬁátek (obr. 4).
Kromû rejsãích rakviãek známe i celou ﬁadu plátûn˘ch balíãkÛ
skr˘vajících aÏ nûkolik desítek drobn˘ch tûl (Ikram 2004: 46 a 48;
2005: 225). Podrobnûj‰í prÛzkum takov˘ch balíãkÛ prokázal, Ïe
v mnoha pﬁípadech obsahovaly místo rejskÛ mrtvolky my‰í, jeÏ
snad byly pro egyptské knûze snáze dostupné. Je tedy zﬁejmé, Ïe zoologické rozli‰ení rejskÛ a my‰í nebylo tehdy pro naplnûní náboÏenského v˘znamu posvátn˘ch pohﬁbÛ dÛleÏité.
Rejsci a my‰i pro svou spojitost se sluneãním bohem patﬁili také
k pﬁísadám pouÏívan˘m pro v˘robu magick˘ch pﬁípravkÛ. Podle
návodného receptu K ãemu se hodí rejsek bylo moÏné vyuÏít srdce,
Ïluã nebo i cel˘ zbytek tûla rejska v usu‰ené podobû. Srdce mûlo
získat zájemci chválu, nápoj z rejsãího tûla s krví zamilovaného mûl
pﬁivodit touhu jeho vyvolené, ale poÏití Ïluãe pﬁivodilo smrt. Po vy-
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pití vody, v níÏ byl utopen rejsek, mûl ãlovûk oslepnout na obû oãi
(Lexa 1996: 255–265). My‰ bylo moÏné vyuÏít k ochranû proti dûtské nemoci, kdyÏ se uvaﬁila a dala sníst dítûti nebo jeho matce
a kÛstky se povûsily v sáãku zavázaném sedmi uzly dítûti na krk.
Z my‰í se dala pﬁipravit také mast na vlasy, a to buì usmaÏením, nebo vylouhováním v oleji, nebo smísením se sedmi nebo tﬁemi druhy zvíﬁecího tuku.
Rejsci jsou vybaveni vynikajícím ãichem a sluchem, ale velice
‰patnû vidí a byli posvátn˘m zvíﬁetem boha Harchemtichema
a Chentiirteje, Pána obou oãí. Tento bÛh, ochránce pﬁed hady, stál
po boku boha Rea pﬁi jeho vûãném zápasu s hadem Apopem, jenÏ
se snaÏil naru‰it ﬁád svûta a uvrhnout jej do ne-ﬁádu. V této roli vystupuje jiÏ v Textech pyramid, nejstar‰ím souboru náboÏensk˘ch ﬁíkání, jeÏ mûla zajistit panovníkovi pﬁekonání okamÏiku smrti a vystoupení na nebesa a získání místa mezi bohy-hvûzdami (Janák
2003: 48–49). Chentiirtej ztrácel a znovu získával zrak, a byl proto
pﬁibliÏnû od Stﬁední ﬁí‰e popisován jako bÛh bez oãí ãi bez tváﬁe
a od Nové ﬁí‰e mohlo b˘t jeho jméno pozmûnûno na Chentinirtej,
Pán bez obou oãí (Janák 2005: 90–91).
V na‰í souvislosti se zdají b˘t zajímavá také vyobrazení, jeÏ nacházíme na nûkolika papyrech z 3. pﬁechodné doby. Obsahují kopie
Knihy mrtv˘ch, textu slouÏícího jako prÛvodce zemﬁel˘ch pro bezpeãn˘ pﬁechod na onen svût, pﬁekonání noci (smrti) a v˘chod v blaÏeném posmrtném Ïivotû (Janák 2003: 54). Texty byly doprovázeny
vinûtami zachycujícími v obraze rozliãné situace z této dÛleÏité
pouti na vûãnost. V oddílu vûnovaném posmrtnému soudu, kdy se
srdce zemﬁelého v pﬁítomnosti bohÛ posuzuje na váze oproti peﬁíãku symbolizujícímu spravedlnost a morálku, vystupuje postava
boÏstva s my‰í hlavou. Doprovází postavu samotného zemﬁelého,
kter˘ drÏí v ruce symboly dvou oãí, úst a srdce (obr. 1). Postava boha s my‰í hlavou v této souvislosti odkazuje na proces obnovení
smyslÛ ospravedlnûného zemﬁelého, znám˘ jako obﬁad Otevírání
úst. Na obnovení smyslÛ poukazuje rovnûÏ gesto my‰ího muÏe,
kter˘ se jednou rukou dot˘ká svého nosu. I kdyÏ bÛh není v textu
pﬁímo pojmenován a hovoﬁí se o nûm jen jako o jednom z „Velk˘ch
bohÛ, obyvatel Duatu“, jde zﬁejmû o boha Chentiirteje.

Domácí mazlíãek, nebo lístek na vûãnost?
Zb˘vá zodpovûdût otázku, jakou roli hrála mrtvá my‰ pro muÏe pohﬁbeného v nevykradené komoﬁe Inpuneferovy mastaby v jiÏním
Abúsíru. Jde o náhodn˘ objev, nebo mûl tento drobn˘ obratlovec
pomoci dosáhnout majiteli blaÏenosti v zásvûtí? Je samozﬁejmû
moÏné, Ïe my‰ pohﬁbená v na‰em sarkofágu byla roztomil˘m mazlíãkem, kter˘ svého majitele doprovázel i do pﬁí‰tího Ïivota. Na vyobrazení v egyptsk˘ch hrobkách v‰ak v roli domácích zvíﬁat vystupují spí‰e psi nebo opice a rovnûÏ mezi znám˘mi pohﬁby mazlíãkÛ
najdeme psy, ale ne my‰i (Buck 2010).
NáboÏensk˘ v˘znam rejskÛ, nahrazovan˘ch ãasto tûlíãky my‰í,
pro noãní pouÈ slunce a cestu zemﬁel˘ch vûﬁících do zásvûtí je dobﬁe znám z Pozdní doby. JiÏ v dﬁívûj‰ích obdobích mÛÏeme vystopovat spojitost rejskÛ s bohem Chentiirtejem a s pﬁedstavou obnovy
smyslÛ a ochrany. Zemﬁel˘ v zapeãetûném sarkofágu tedy mohl vyuÏívat my‰í tûlíãko pro magické úãely a pﬁítomnost zvíﬁátka v hrob-
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ce by mohla naznaãovat, Ïe nebylo nûco v poﬁádku s jeho zrakem.
Podobné postiÏení v‰ak není moÏné prokázat na kosterních pozÛstatcích, takÏe ani tuto domnûnku nelze potvrdit. Souvislost se sluneãním kultem, kterou naznaãuje pﬁítomnost my‰i v sarkofágu, je
nicménû patrná také v titulatuﬁe zemﬁelého majitele hrobky Inpunefera, kter˘ kromû jiného zastával funkci knûze boha Rea ve sluneãním chrámu panovníka Niuserrea.
Malá my‰ka tedy mohla mít velk˘ v˘znam, av‰ak koneãná interpretace tohoto zajímavého nálezu je obtíÏná, neboÈ neznáme Ïádnou pﬁímou paralelu k na‰emu nálezu. My‰í mrtvolku nalezli odborníci také v roce 1935 pﬁi rozvinování Wahovy mumie ze Stﬁední
ﬁí‰e, a to rovnûÏ u kolene zemﬁelého (Winlock 1940: 75). V obinadlech byla pﬁimotána také je‰tûrka a cvrãek a v‰echna tﬁi zvíﬁátka se
v této souvislosti v‰eobecnû povaÏují za vetﬁelce, kteﬁí pronikli do
obinadel v mumifikaãní dílnû bûhem dlouhého procesu balzamování (Germerová 1997: 26; Adams 1984: 22). Nemohlo tomu ale b˘t
i jinak?

Poznámky:
1

Ráda bych vyjádﬁila podûkování sv˘m kolegÛm, kteﬁí mi v˘raznû pomohli pﬁi zpracování tohoto tématu. ZdeÀka SÛvová nález zoologicky
urãila a Jiﬁí Janák pﬁispûl k dopracování my‰lenek sv˘mi konzultacemi
z oblasti náboÏensk˘ch pﬁedstav.
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