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Археолошка мапа Србије 
 
ПОЛИТИКА 10.април 1997.године     
 

 
Тутанкамон 

 

 

ЛЕПА, ДОБРА ГОДИНА 
 

Са Мирославом Панић – Шторх о два египатска ковчега намењена чувању 
мумија која су током прошлог века залутала у Београд. – Власници су играчица и 
свештеник, поклоници култа бога Мина из времена Птоломеја 

 
Далеког, топлог августа године 1888. г. београђани су имали прилику да у 

Народном музеју погледају необичан експонат. Ковчег намењен чувању 
мумифицираног тела, стар више од две хиљаде година, заједно са мумијом поклонио је 
Музеју тог лета Хаџи Павле племенити Риђички Скрибешћански. Како кажу архиви он 
је мумију купио у Луксору у горњем Мисиру и жеља му је била да новац добијен 
продајом улазница за изложбу поклони неком добротворном друштву. Анализом 
мумије открило се да је реч о особи мушког пола, умрлој између своје 45. и 60. године и 
која је вероватно имала звање свештеника. 
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 Бог Мин 

 

Играчица бога Мина 
 

Народном музеју се, стицајем околности, нашао још један древни, 
антропоморфни ковчег али празан. Само на основу ликовних представа и текста 
написаног на њему може да се утврди коме је припадао. На томе тренутно ради 
Мирослава Панић – Шторх, доцент на Катедри за историју старог века на Филозофском 
факултету у Београду, египтолог из класе Мохсена Бакира (Каиро). 

 

 
 

  Анубис                               Хорус                                  Озирис 

- египатско митолошко тројство -  
  

Народни музеј је пре неколико година уговором уступио оба ковчега 
Археолошкој збирци Филозофског факултета. Бранислав Анђелковић, асистент на 
Катедри за археологију Блиског истока, проучава историјат доспећа ковчега у Београд, 
а наш саговорник, Мирослава Панић – Шторх тумачи хијероглифске натписе на њима. 
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Палата у Луксору 

 

- Дешифровала сам натпис на оном ковчегу који не садржи мумију и који је 
боље очуван. То је веома лепо урађен ковчег, украшен са више боја – плавотиркизном, 
црвеном, окержутом. На жутој основи у маниру позног периода Египта изведене су 
разнобојне представе. Насликано је тело покојника положено на кревет у облику 
издуженог лава. Испод кревета су канопа – посуде чији поклопци представљају главе 
четири сина бога Хоруса. У њима су се чували органи подложни брзом пропадању – 
плућа, стомак, срце... У припремању покојника за наставак живота на оном свету 
учествују богиње заштитнице: Озирис, Хорус, Анубис у облику шакала – божанство 
задужено за балсамовање. Хијероглифи су исписани црном бојом, такође на жутој 
основи. 

 
 Анубис 

 

- Шта из текста може да се сазна о власнику ковчега? 
- Власник је била једна свештеница, играчица бога Мина, чији су родитељи 

такође били поклоници овог култа. У култу бога Мина постојале су играчице, 
свирачице у систрум. Сама покојница је представљена на једном месту како у руци 
држи неки инструмент из породице ритмичких удараљки. Звала се Неферет - ренепет 
што у преводу значи лепа, добра година. Текст исписан на ковчегу садржи заштитне 
формуле из „Књиге мртвих” и „Текстова саркофага” : „Могу ли да ти подарим једно 
лепо сахрањивање у част бога Озириса, теби, играчице бога Мина, Неферет-ренепет, 
кћери свештеника Сенеџемиб-џед-хера и играчице Изис...” Углавном, текст говори 
покојници да је она сада под заштитом богова и да су сви они ту да је чувају. 
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Змије заштитнице 
 

  - Како изгледа полеђина ковчега? 
- На полеђини је насликан велики џед стуб, симбол бога Озириса, његове кичме. 

У ствари то је оса ковчега, а са стране су две змије заштитнице. 

 

 
Мерење срца покојника - Књига мртвих писара 

 

- Колико дуго ови експонати нису излагани? 
- Сигурно од шездесетих година. Ковчези су 1986. г. били уступљени 

подгоричком Музеју несврстаних што је био шок за све нас који знамо њихову 
вредност. Ковчези из Акхиима су ретки и овај о коме говоримо је репрезентативан 
примерак. Пре седам година, уз велико разумевање, враћени су Народном музеју у 
Београду. Нажалост, ковчези захтевају једну стручну конзервацију, чишћење, 
освежавање боја и одговарајућу музеолошку презентацију. У питању је миленијумска 
патина. Тек тада би могли да засијају у пуном сјају. 

У току су припреме за дешифровање текста и са другог ковчега који је веома 
оштећен, али садржи мумију. Припадао је неком Миновом свештенику о чему сведочи 
позлаћена трака са натписом и припада вероватно истом периоду – рекла је египтолог 
Мирослава Панић-Шторх. 

 

Светлана Марковић 
   

 


