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Zaginione mumie faraonów

MUMIA Z ATLANTY
Historia genera∏a, który zosta∏ faraonem Egiptu, zabrzmi zapewne jak jedna z opowieÊci Tysiàca i Jednej
Nocy. Wydarzy∏a si´ jednak naprawd´ i w d∏ugiej historii kraju faraonów odegraç mia∏a ogromnà rol´,
wiàza∏a si´ bowiem z poczàtkiem wielkiego rodu królewskiego Ramessydów.

Sarkofag przygotowany dla wezyra Paramesse
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amzes, a raczej Paramesse, bo tak
brzmia∏o jego imi´
w poczàtkach kariery, by∏ synem
oficera imieniem
Seti. S∏u˝ba Setiego przypad∏a na
trudne dla Egiptu

lata rzàdów faraona Echnatona, który w swojej polityce zagranicznej ogranicza∏ si´ do dzia∏aƒ defensywnych. Wydawa∏o si´, ˝e imperium wywalczone z tak wielkim trudem przez
w∏adców, takich jak Tutmozis I i jego wnuk
Tutmozis III, chyli∏o si´ ku upadkowi.
W znacznej mierze by∏o to rezultatem pojawienia si´ nowej ekspansywnej pot´gi militarnej, jakà sta∏o si´ wówczas królestwo Hetytów,

rozrastajàce si´ na obszarach Azji Mniejszej.
Syn Setiego, który by∏ chyba rówieÊnikiem
m∏odziutkiego Tutenchamona, poszed∏ w Êlady swego ojca i równie˝ zaciàgnà∏ si´ do armii,
szybko awansujàc do rangi oficera i intendenta konnicy. S∏u˝àc w elitarnym korpusie królewskich rydwanów, póêniej jako wys∏annik
faraona do obcych krajów, da∏ si´ poznaç jako
cz∏owiek energiczny i wszechstronnie uzdolniony. Nic przeto dziwnego, ˝e doszed∏ do
rangi genera∏a i komendanta twierdzy. Do jego obowiàzków w tym czasie nale˝a∏o tak˝e
kontrolowanie ujÊç Nilu, co wiàza∏o si´ z zapewnieniem bezpieczeƒstwa granic Egiptu na
pó∏nocy i wschodzie. Zwieƒczeniem kariery
Paramesse by∏ awans na stanowisko wezyra,
co oznacza∏o, ˝e sta∏ si´ drugà osobà w paƒstwie, najbli˝szym wspó∏pracownikiem i zaufanym samego faraona. Mamy prawo przypuszczaç, ˝e pe∏niàc ten urzàd by∏ wykonawcà, a mo˝e i wspó∏autorem ambitnego programu reform, zainicjowanego przez faraona Horemheba, programu majàcego na celu odbudow´ dawnej pot´gi Egiptu. Paramesse jeszcze
nie wiedzia∏, ˝e jemu i jego potomkom przyjdzie zebraç owoce tej dalekosi´˝nej polityki
starzejàcego si´ faraona.
Horemheb, uzurpator, który zasiad∏ na
tronie b´dàc m´˝czyznà w sile wieku, rzàdzi∏
Egiptem przez nast´pnych dwadzieÊcia siedem lat. Jako stary ju˝ cz∏owiek musia∏ zdawaç sobie spraw´, ˝e najwi´kszym zagro˝eniem dla trwa∏oÊci jego dzie∏a jest brak nast´pcy tronu. Choç poÊlubi∏ ksi´˝niczk´ krwi królewskiej nie dane mu by∏o cieszyç si´ narodzinami m´skiego potomka. Sam b´dàc ˝o∏nierzem, otoczony wojskowymi, w ich kr´gu szuka∏ oparcia dla swojej polityki. W tym krytycznym dla paƒstwa momencie stary ˝o∏nierz
rzàdzàcy twardà r´kà swymi poddanymi, podjà∏ decyzj´, która zawa˝yç mia∏a na dalszych
dziejach Egiptu. Na swego nast´pc´ wyznaczy∏ wezyra Paramesse, cz∏owieka podesz∏ego

ju˝ wiekiem, lecz bieg∏ego w sprawach rzàdzenia. Trudno powiedzieç, czy zak∏adajàc
na skronie korony Górnego i Dolnego Egiptu Paramesse zdawa∏ sobie spraw´, ˝e zapoczàtkowuje nowà dynasti´. Faktem jest jednak, ˝e przyjmujàc królewskà tytulatur´
wzorowa∏ si´ na tytulaturze faraona Ahmose, tego samego, który wyp´dzi∏ z Egiptu
Hyksosów i zapoczàtkowa∏ czasy Nowego
Paƒstwa. Choç Menpehtyre Ramzes I nie
dokona∏ niczego godnego uwagi, zmar∏ bowiem niespe∏na dwa lata póêniej, pozostawi∏
po sobie syna i dorastajàcego wnuka, którzy
b´dà kontynuatorami polityki zainicjowanej
przez poprzedników. Oni to, ju˝ jako Seti
I i Ramzes II, poprowadzà armie egipskie na
wzgórza i równiny Syro-Palestyny, odbudowujàc nadwàtlony presti˝ egipskiego panowania w tym regionie. Znamienne, ˝e w∏adcy ci, potomkowie faraona, w którego ˝y∏ach
nie p∏yn´∏a królewska krew, uczynili wiele,
by uzasadniç swe prawa do tronu. Nie przez
przypadek to w∏aÊnie za ich panowania powsta∏y najobszerniejsze listy królów, w których wymieniono niemal wszystkich faraonów Egiptu, poczàwszy od Menesa, a skoƒczywszy na Setim I i Ramzesie II. W ten prosty sposób umieszczali siebie w rz´dzie prawowitych w∏adców Egiptu, nast´pców Horusa na tronie jego ojca Ozyrysa. Historia,
a mo˝e po prostu pami´ç potomnych, w zadziwiajàcy sposób po∏àczy∏a imiona trzech
pierwszych w∏adców XIX dynastii. Gdy dwa
wieki póêniej naruszono spokój królewskich
pochówków w Dolinie Królów, personel nekropoli i kap∏ani przenieÊli doczesne szczàtki
protoplasty dynastii – Ramzesa I, oraz jego
wnuka Ramzesa II, do grobowca ich syna
i ojca, faraona Seti I. Wtedy w∏aÊnie nieznany z imienia skryba zapisa∏ na banda˝ach
mumii Ramzesa II nast´pujàce s∏owa, b´dàce jedynym Êwiadectwem tych wydarzeƒ:

Mo˝na jednak przypuszczaç, ˝e sta∏o si´ to
mniej wi´cej w tym samym czasie. Rych∏o
mia∏o si´ jednak okazaç, ˝e mumie faraonów
nie sà bezpieczne w olbrzymim hypogeum
Setiego I. Wówczas przeniesiono je wraz z innymi mumiami królewskimi do skrytki
w pobli˝u Êwiàtyƒ Deir el-Bahari. Tu spoczywa∏y w spokoju przez nast´pnych 30 wieków, do momentu, gdy grobowiec ten zosta∏
przypadkowo odnaleziony przez mieszkaƒców wioski Qurna. WÊród mumii, jakie zosta∏y tu z∏o˝one zidentyfikowano szczàtki
najwi´kszych w∏adców Egiptu, m.in. mumie
Seti I oraz Ramzesa II. Mumii Ramzesa I nie
by∏o jednak wÊród nich, choç znaleziono
fragmenty sarkofagu antropoidalnego wykonanego z drewna sykomory, w którym
niegdyÊ spoczywa∏y szczàtki w∏adcy. Choç
imi´ Ramzesa I zapisano kilkakrotnie na
tym sarkofagu, nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e nie
by∏ to oryginalny sarkofag, w którym faraon
zosta∏ z∏o˝ony w jego grobowcu, w Dolinie
Królów. Ci, którzy nadzorowali operacj´ zabezpieczania królewskich mumii u˝yli jakiegoÊ innego sarkofagu, póênej zresztà daty,
prowizorycznie adaptujàc go dla potrzeb te-

go wtórnego pochówku. Nie omieszkali przy
tym dok∏adnie opisaç historii przenosin królewskich szczàtków w obszernej inskrypcji
zapisanej pismem hieratycznym na powierzchni sarkofagu. Choç inskrypcja ta zachowa∏a si´ w bardzo fragmentarycznym
stanie, dowiadujemy si´ z niej, ˝e za panowania faraona Siamuna (XXI dynastia) mumi´
Ramzesa I przeniesiono z grobowca jego syna, faraona Seti I, do grobu królowej Inhapi
z poczàtków XVIII dynastii. Inskrypcj´
o identycznej niemal treÊci zapisano tak˝e na
sarkofagach Seti I i Ramzesa II, z czego mo˝na wnosiç, ˝e wszystkie trzy mumie przeniesione zosta∏y jednoczeÊnie do grobowca królowej Inhapi. Teksty te pozwalajà odtworzyç
niekompletnà inskrypcj´ z sarkofagu Ramzesa I w nast´pujàcy sposób: 10 rok (pano-

wania) króla Siamuna, 17 dzieƒ czwartego miesiàca pory peret. Dzieƒ przeniesienia
króla Menpehtyre (Ramzesa I) z grobowca
króla Menmaatre-Sety (I)-Merenptaha,
aby móg∏ on zostaç umieszczony w tym grobie klifowym (królowej) Inhapi, który jest
wielkim miejscem, gdzie spoczywa (król)
Amenhotep, przez proroka Amona-Re-kró-

Posàgi genera∏a Paramessu (dwa z lewej strony), ustawione przed jednym z pylonów Êwiàtyni Amona w Karnaku.

Rok 15, dzieƒ szósty trzeciego miesiàca pory wylewu. Dzieƒ przeniesienia Ozyrysa
króla Usermaatre-Setepenre (Ramzesa II),
oby ˝y∏ w szcz´Êciu i zdrowiu, i odnowienia
jego (mumii), aby pochowaç go (w) grobowcu Ozyrysa-króla Menmaatre-Seti (I), oby
˝y∏ w szcz´Êciu i zdrowiu, przez Pined˝ema
– arcykap∏ana Amona. Mia∏o to miejsce
w 15. roku rzàdów Smendesa, w∏adcy XXI
dynastii, gdy na tronie pontyfikalnym tebaƒskiego Amona zasiada∏ arcykap∏an Pined˝em I. Trudno natomiast powiedzieç z ca∏à
pewnoÊcià, kiedy trafi∏a tu mumia Ramzesa I.
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Ramzes I, scena z grobowca w Dolinie Królów

la-bogów Anchefenamona syna Baky, oraz
boskiego ojca Amona-Re-króla-bogów, trzeciego arcykap∏ana (boga) Chonsu-w-Tebach-Neferhotepa, pisarza archiwum
Êwiàtyni Amona-Re-króla-bogów, kap∏ana sem w Êwiàtyni Usermaatre-Setepenre
w domenie Amona, naczelnego skarbnika
w Ta-set-mery-D˝ehuti, pisarza i g∏ównego inspektora Nespakaszuti, syna Bak (en)
chonsu. Inskrypcja informuje ponadto, ˝e
przeniesienia mumii królewskich dokonano
po uprzednim zasi´gni´ciu wyroczni bogini
Mut, której Êwiàtynia znajdowa∏a si´ na
wschodnim brzegu, na po∏udnie od wielkiej
Êwiàtyni Amona w Karnaku. Bogini orzek∏a,
˝e przeniesienie mumii nie jest wykroczeniem, choç w istocie naruszono spokój królewskiego pochówku. Przez wieki mumia
w∏adcy spoczywa∏a w mrokach skalnego
grobowca, a˝ do momentu, gdy weszli doƒ
nowo˝ytni rabusie. Ca∏ymi latami wynosili
oni ze skrytki co cenniejsze przedmioty
i sprzedawali je na lokalnym rynku antykwarycznym. Nabywcami byli g∏ównie turyÊci, w owych czasach licznie odwiedzajàcy
Luksor i jego staro˝ytne ruiny. Dla ludzi
tych, najcz´Êciej zamo˝nych arystokratów,
zakup staro˝ytnych pamiàtek wydawa∏ si´
byç nieodzownym dope∏nieniem egzotycznej
podró˝y. Do swoich arystokratycznych siedzib w Europie i Ameryce przywozili figurki,
fragmenty reliefów, papirusy, a tak˝e sarkofagi. Zdarza∏o si´ nawet, ˝e pamiàtkà z podró˝y mog∏a byç... mumia. Na taki zakup
zdecydowa∏ si´ kanadyjski lekarz James Douglas, który odwiedzi∏ Luksor zimà 1858-1859.* Doskonale zachowanà mumi´ m´˝-
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czyzny zakupi∏ on za siedem funtów i po powrocie do Ameryki przekaza∏ muzeum
w Niagara Falls. Przez ponad sto lat mumi´
wystawiano w makabrycznym gabinecie
osobliwoÊci, gdzie mo˝na te˝ by∏o zobaczyç
dwug∏owe ciel´ i Êwini´ z pi´cioma nogami.
Zadziwiajàcy zbiór kuriozów cieszy∏ si´ zainteresowaniem zwiedzajàcych przez d∏ugie lata. W czasach nam wspó∏czesnych muzeum
w Niagara Falls popad∏o jednak w k∏opoty,
które ostatecznie doprowadzi∏y do jego zamkni´cia w 1999 r. Kolekcj´ zgromadzonych tam zabytków egipskich sprzedano za
dwa miliony dolarów do Carlos Museum
w Atlancie. Wtedy jednak zorientowano si´,
˝e tajemniczo wyglàdajàca mumia m´˝czyzny ró˝ni si´ w sposób znaczàcy od setek i tysi´cy innych mumii pochodzàcych z Egiptu.
W pierwszym rz´dzie zwrócono uwag´ na jej
skrzy˝owane na piersi r´ce. Nie usz∏o uwagi
egiptologów, ˝e w taki w∏aÊnie sposób mumifikowano zw∏oki faraonów. Uderzajàce
podobieƒstwo rysów twarzy m´˝czyzny
z mumiami faraonów Seti I i Ramzesa II nasun´∏o przypuszczenie, ˝e móg∏by to byç jeden z cz∏onków królewskiego rodu RamessyMumia z Atlanty

dów. Podejrzenie pad∏o na Ramzesa I, za∏o˝yciela dynastii, którego mumii nie znaleziono w s∏ynnej skrytce w Deir el-Bahari, ani
te˝ wÊród mumii królewskich z∏o˝onych
w grobowcu Amenhotepa II w Dolinie Królów. Pojawi∏y si´ co prawda pewne wàtpliwoÊci w tej kwestii, brakowa∏o bowiem rozstrzygajàcych dowodów. Niepokój budzi∏
zw∏aszcza fakt, ˝e mumia zosta∏a zakupiona
na wiele lat przed odkryciem skrytki królewskiej w Deir el-Bahari. Czy jest mo˝liwe, ˝e
odkrycie tej ostatniej nastàpi∏o znacznie
wczeÊniej ni˝ si´ dotychczas sàdzi? Zacz´to
si´ te˝ zastanawiaç nad innymi brakujàcymi
mumiami faraonów z czasów Nowego Paƒstwa, nic przecie˝ nie wiadomo o szczàtkach
Horemheba czy te˝ Ramzesa VII. Czy˝by
mumia z Atlanty by∏a mumià któregoÊ
z nich? Brak mo˝liwoÊci przeprowadzenia
badaƒ DNA nie pozwala tej kwestii w ostateczny sposób rozstrzygnàç. Jest jednak bardzo prawdopodobne, ˝e odnaleziona mumia
jest w istocie mumià protoplasty dynastii ramessydzkiej. W koƒcu paêdziernika 2003 r.
mieszkaƒcy Kairu mieli okazj´ uczestniczyç
w ceremonii, jakiej nie widziano od czasu,
gdy przed ponad stu laty przetransportowano tu doczesne szczàtki w∏adców Egiptu,
znalezione w Deir el-Bahari. Najwy˝si rangà
dostojnicy Rady Staro˝ytnoÊci oraz ambasador USA powitali w Kairze mumi´ faraona
powracajàcà po ponad 140 latach do Egiptu.
W∏adze muzeum w Atlancie zdecydowa∏y
si´ bowiem przekazaç Egiptowi szczàtki
uchodzàce za mumi´ królewskà. W trakcie
uroczystoÊci Êpiewano pieÊƒ s∏awiàcà Ramzesa, jako twórc´ wielkoÊci Egiptu. Mumi´
przewieziono póêniej w eskorcie wojskowej
do muzeum w Luksorze, gdzie spocz´∏a
u boku wielkiego Ahmose, który wyswobodzi∏ Egipt spod dominacji Hyksosów.
Fot. z arch.autora
* Niewykluczone jednak, ˝e wizyta ta mia∏a miejsce rok
póêniej.

