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Czêœæ I

USTA NO WIE NIE TO¯ SA MO ŒCI

1. KIM BY LI STA RO ̄ YT NI EGIP CJA NIE?

Ksi¹¿ ki o sta ro ¿yt nym Egip cie za k³a da j¹ z gó ry, ¿e sta ro ¿yt ni Egip cja nie
by li ju¿, w grun cie rze czy, na ro dem. Za na tu ral ne uwa ¿a siê, ¿e wie rzy -

li w to czy tam to i za cho wy wa li siê w ta ki a nie in ny spo sób. Jed nak wspó³ -
cze œni hi sto ry cy mo g¹ nie ca³ kiem siê z tym zgo dziæ i spy taæ: „Czy aby na
pew no? Czy nie je ste œcie na iw ni?” Sk³on ni s¹ oni wi dzieæ ideê na ro du
i œwia do mo œci na ro do wej ja ko po czê t¹ w za chod niej Eu ro pie w XVIII wie -
ku, co w pew nym stop niu by ³o zwi¹ za ne ze zmniej sza niem siê od dzia ³y wa -
nia re li gii. Z te go punk tu wi dze nia na ro do woœæ na le ¿y prze ciw sta wiæ wiel -
kim sys te mom kul tu ro wym, któ re j¹ po prze dzi ³y, zw³asz cza „wspól no cie re -
li gij nej” i „do me nie dy na stycz nej”. Nor m¹ po prze dza j¹ c¹ wspó³ cze snoœæ
jest œre dnio wiecz na Eu ro pa. Jej chrze œci jañ stwo i jê zyk ³a ciñ ski, a tak ¿e
prze ka zy wa nie pa no wa nia nad ogrom ny mi po ³a cia mi kra ju dziê ki dy na -
stycz nym ma³ ¿eñ stwom i pod bo jom stwo rzy ³y lo jal no œci i wro go œci, któ re
prze ni ka ³y przez gra ni ce wspól ne go dzie dzic twa i jê zy ka. Hen ryk II, król
An glii (i Wa lii), po s³u gi wa³ siê fran cu skim ja ko jê zy kiem oj czy stym i w³a da³
nie mniej szym ni¿ an giel skie te ry to rium we Fran cji. Spra wia to wra ¿e nie za -
prze cze nia oko licz no œci, w któ rych ist nie je na ro do woœæ. In ny przy k³ad, bar -
dzo pa su j¹ cy do Egip tu, sta no wi im pe rium osmañ skie, któ re w do bie naj -
wiêk sze go roz kwi tu roz ci¹ ga ³o siê od Bu da pesz tu do Bag da du i od Ka iru do
Mo rza Ka spij skie go, obej mu j¹c za siê giem wie le roz ma itych spo ³e czeñstw,
ró¿ ni¹ cych siê jê zy kiem i hi sto ri¹. Jed no czy³ je is lam, jê zyk arab ski
(w mniej szym stop niu osmañ ski – jê zyk ad mi ni stra cji pañ stwo wej) oraz lo -
jal noœæ wo bec su³ ta na i je go przed sta wi cie li. Do pie ro u schy³ ku im pe rium
po szcze gól ne lu dy za czê ³y d¹ ¿yæ do nie pod le g³o œci. Nie któ re z nich prze -
kszta³ ci ³y siê w na ro dy (tak jak w Gre cji i Egip cie oraz w ser cu im pe rium –
Tur cji); in ne, zw³asz cza na Ba³ ka nach, wal cz¹ o nie za le¿ noœæ od po nad stu -
le cia wœród za mie szek, któ rym wci¹¿ nie wi daæ koñ ca.1

Zbio ro wa to¿ sa moœæ jest sta ro ¿yt n¹, g³ê bo ko od czu wa n¹ i nie kie dy ra czej
mrocz n¹ ce ch¹ ludz ko œci. Za czy na siê w œci œle lo kal nej ska li i du ¿a czêœæ
ludz kiej hi sto rii kon cen tru je siê na jej ewo lu cji. Pierw si an tro po lo dzy za -
uwa ¿y li, ¿e gru py ludz kie prze sz³y ko lej ne sta dia roz wo ju, po cz¹w szy od nie -
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wiel kiej gru py my œli wych po ple miê, po tem pañ stwo ple mien ne (chie fdom),
w koñ cu pañ stwo. Ten ewo lu cyj ny sche mat mu si byæ z grub sza praw dzi wy,
po nie wa¿ z jed nej stro ny pañ stwo po wsta ³o ja ko do mi nu j¹ ca for ma spo ³ecz -
na we wspó³ cze snym œwie cie, z dru giej zaœ gru py ³ow ców i zbie ra czy, któ re
prze trwa ³y do na szych cza sów w od le g³ych re jo nach œwia ta, sta no wi¹ naj lep -
sz¹ (i w isto cie je dy n¹) wska zów kê, jak in ter pre to waæ œwia dec twa ar che olo -
gicz ne z cza sów pa le oli tu. Jed nak dro ga z jed ne go koñ ca na dru gi nie ko -
niecz nie bie gnie pro sto i po jed nej li nii. Ka¿ de sta dium ce chu je pew na sta -
bil noœæ, w³a œci wa dla da ne go cza su i miej sca. Spo ³e czeñ stwo mo ¿e przejœæ
do na stêp nej fa zy wraz ze zmia n¹ wa run ków lub te¿ mo ¿e cof n¹æ siê do sta -
dium, któ re w na szych upo rz¹d ko wa nych umy s³ach mo gli by œmy wi dzieæ ja -
ko po przed ni szcze bel na dra bi nie ewo lu cji.2

Pañ stwo na ro do we nie ko niecz nie te¿ mu si sta no wiæ ostat ni i naj wy¿ szy
szcze bel. W prze sz³o œci po wsta wa ³y ju¿ jed nost ki po nadna ro do we lub po -
nadre gio nal ne (czê sto ja ko im pe ria). In die, Sta ny Zjed no czo ne Ame ry ki
i Chi ny to przy k³a dy ta kich „na tu ral nych” jed no stek. Do bro wol ny zwi¹ zek
pañstw eu ro pej skich aspi ru je do po dob ne go sta tu su. W la tach szeœæ dzie si¹ -
tych XX wie ku taki sam cel mia ³a krót ko trwa ³a unia po li tycz na Egip tu, Sy -
rii i Li bii ja ko Zjed no czo nej Re pu bli ki Arab skiej. Wci¹¿ ¿y je my w po li tycz -
nych okre sach przej œcio wych.

WY OBRA ̄ O NA SPO £ECZ NOŒÆ

Naj wa¿ niej sza dla idei na ro du „jest wy obra ¿o na po li tycz na wspól no ta.
(...) Jest ona w y  o b r a  ¿ o  n a, po nie wa¿ cz³on ko wie na wet naj mniej sze go
na ro du ni gdy nie zna j¹ wiêk szo œci swo ich ro da ków, nie spo ty ka j¹ ich, a na -
wet o nich nie s³y sz¹, jed nak w umy œle ka¿ de go z nich ¿y je ob raz ich wspól -
no ty”3.

Sta ro ¿yt ny Egipt doœæ do brze pa su je do tej de fi ni cji. Egip cja nie, mó wi¹ -
cy i pi sz¹ cy jed nym jê zy kiem, zaj mu j¹ cy wy raŸ nie ozna czo ne te ry to rium
w œrod ku Do li ny Ni lu, uto¿ sa mia j¹ cy siê z okre œlo n¹ kul tu r¹, wy obra ¿a li so -
bie sie bie ja ko jed n¹ spo ³ecz noœæ. Jed nak pod sta wo we zna cze nie dla tej wy -
obra ¿o nej wspól no ty – i tu w³a œnie na po ty ka my g³ów n¹ ró¿ ni cê w sto sun ku
do wspó³ cze sne go na ro du – mia ³o to, ¿e pa tro no wa ³a jej dy na stia bo skich
kró lów. Nie po win ni œmy jed nak przy wi¹ zy waæ do tej ró¿ ni cy zbyt nie go zna -
cze nia, po nie wa¿ uwa ¿a no, ¿e Egipt ist nia³ nie za le¿ nie od fa ra ona, a pa nu -
j¹ cy by li zo bo wi¹ za ni do za cho wa nia je go in te gral no œci. S³u ¿y li mu i by li
„pa ste rza mi ludz ko œci”. To ostat nie okre œle nie od no si ³o siê oczy wi œcie do
Egip cjan (jest to je den z przy k³a dów za ro zu mial stwa, po wszech ne go w spo -
³e czeñ stwach ple mien nych, ¿e tyl ko „my” je ste œmy praw dzi w¹ ludz ko œci¹).
Kró lo wie za wdziê cza li sw¹ wy j¹t ko w¹ po zy cjê nie prze rwa ne mu ist nie niu
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kra ju zwa ne go Egip tem, w któ rym pa no wa li, oraz bo gac twu je go tra dy cji.
Li nia fa ra onów i wszyst kie ozna ki le gi ty mi za cji ich pa no wa nia utrzy ma ³y siê
przez ca ³e I ty si¹c le cie p.n.e., mi mo ¿e ten naj wy¿ szy urz¹d pia sto wa li wte -
dy prze wa¿ nie cu dzo ziem cy.

Sta ro ¿yt ny Egipt do star cza przy k³a du œwia do mo œci na ro do wej do sta tecz -
nie wy raŸ nej, aby spra wiæ wra ¿e nie, ¿e mo ¿e sta no wi ³a ona wy j¹ tek. Jed nak
do k³ad ne stu dia wspó³ cze snych nam mniej szych spo ³e czeñstw po ka zu j¹, jak
bar dzo wœród grup ludz kich roz po wszech nio ne jest po czu cie to¿ sa mo œci
kul tu ro wej, czê sto ³¹ cz¹ ce siê ze wspól nym jê zy kiem i wzmoc nio ne przez
po czu cie od rêb no œci wo bec przed sta wi cie li œwia ta ze wnêtrz ne go. Cha rak te -
ry zu j¹ je „wszyst kie ce chy, we d³ug któ rych po li to lo dzy i fi lo zo fo wie za zwy -
czaj okre œla j¹ «na ro dy»”4. Roz wój struk tur po li tycz nych, od gru py ³ow ców
do pañ stwa, po stê po wa³ wraz z ewo lu cj¹ po czu cia to¿ sa mo œci. Na wet w ma -
³ej ska li po czu cie to¿ sa mo œci gru po wej mo g³o byæ sil ne. Uznaæ, ¿e po raz
pierw szy ukszta³ to wa ³o siê ono do pie ro we wspó³ cze snej Eu ro pie, rów na siê
bar dzo pro tek cjo nal ne mu spoj rze niu na prze sz³oœæ.

Wy obra ¿o na wspól no ta na ro du prze ciw sta wia sie bie œwia tu ze wnêtrz ne -
mu. „My” je ste œmy wy j¹t ko wi, „oni” s¹ gor si i ro bi¹ dziw ne rze czy. Po czu -
cie wspól no ty we wspó³ cze snym œwie cie roz wi ja siê i utrzy mu je na ró¿ ne
spo so by, w³¹cz nie z czy ta niem ga zet, któ rych po li ty ka re dak cyj na pro mu je
to¿ sa moœæ na ro do w¹, dys kre dy tu j¹c ob ce lu dy i na ro dy. Egip cja nom spra -
wia³ sa tys fak cjê ten spo sób my œle nia. Spo ty ka my go w do brze wy kszta³ co nej
for mie w Przy go dach Si nu he ta, dzie le li te rac kim, opo wia da j¹ cym o uciecz ce
do Pa le sty ny dwo rza ni na z po cz¹t ków XII dy na stii, gdy zo sta³ on przy pad -
ko wo wpl¹ ta ny w spi sek ma j¹ cy na ce lu prze szko dze nie suk ce sji tro nu. Czy -
tel ni cy za li cza li siê do egip skich warstw wy kszta³ co nych, a choæ hi sto ria po -
wsta ³a oko ³o 1950 r. p.n.e., ko pio wa no j¹ w szko ³ach jesz cze sie dem stu le ci
póŸ niej.5

Aby opu œciæ kraj, Si nu he mu sia³ prze œli zgn¹æ siê no c¹ ko ³o gra nicz nej
for te cy zwa nej Mu ra mi Ksiê cia, któ r¹, jak mó wi, „wznie sio no, aby ode przeæ
Azja tów i od pê dziæ tych, co prze bie ga j¹ pia ski”*. Bli skie go œmier ci, na pu -
sty ni ra tu je go je den z tych w³a œnie lu dzi, wê drow ny pa sterz by d³a, któ ry
ofia ro wu je mu go œci nê. Pod czas póŸ niej sze go wy gna nia w Pa le sty nie Si nu -
he zmie nia oso bo woœæ, z egip skie go dwo rza ni na odzia ne go w cien kie p³ót -
no sta j¹c siê wo dzem ple mie nia, a w koñ cu zmu szo ny jest przy j¹æ ro lê ca³ -
kiem ró¿ n¹ od tej, któ r¹ od gry wa egip ska eli ta pi sar ska, i staæ siê wo jow ni -
kiem – bo ha te rem wal ki wrêcz. Jed nak lo kal ny suk ces nie t³u mi tê sk no ty za
da le k¹ oj czy zn¹ – za rów no za miej scem, jak i spo ³ecz no œci¹. „Wra caj do
Egip tu!” – brzmi¹ s³o wa wy po wie dzia ne w koñ cu przez sa me go fa ra ona.

* Pol skie t³u ma cze nie wg: T. An drze jew ski, Opo wia da nia egip skie, War sza wa 1958.
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U Ÿró d³a tej tê sk no ty le ¿y myœl, ¿e Egipt jest dla Egip cja ni na je dy nym w³a -
œci wym miej scem po chów ku, i na to k³a dzie siê szcze gól ny na cisk. Aby z³a -
go dziæ ból wy gna nia, pa le styñ ski ksi¹ ¿ê, któ ry sta je siê przy ja cie lem Si nu he,
czy ni zna mien n¹ uwa gê: „Do brze ci bê dzie u mnie – bê dziesz s³y sza³ mo wê
egip sk¹”, naj wy raŸ niej od in nych Egip cjan, któ rzy ju¿ u nie go prze by wa li.
W koñ cu, uzy skaw szy prze ba cze nie ³a ska we go kró la, Si nu he po wra ca do
Egip tu, spo ty ka j¹c siê z en tu zja stycz nym przy jê ciem i w nie mal ry tu al ny
spo sób zrzu ca j¹c cu dzo ziem sk¹ po w³o kê: „Spra wio no, ¿e ze sz³y z me go cia -
³a œla dy lat: ogo lo no mnie, ucze sa no mi w³o sy, wy rzu ci ³em ro bac two na pu -
sty niê, a ³a chy tym, któ rzy prze bie ga j¹ pia ski. Prze bra ³em siê w cien kie sza -
ty, na ma œci ³em naj lep sz¹ oli w¹ i spo cz¹ ³em na ³o ¿u…” Na koszt kró la Si nu -
he otrzy ma³ te¿ wspa nia ³y gro bo wiec ze z³o co nym po s¹ giem sto j¹ cym w ka -
pli cy.

Ma my tu wszyst ko: gra ni ce geo gra ficz ne, jê zyk, ubiór, hi gie nê oso bi st¹,
na wet spa nie na w³a œci wym ³o ¿u – czy¿ Egip cja nie nie by li szczê œli wi pod pa -
no wa niem tak po tê¿ ne go, a za ra zem ³a god ne go i szczo dre go kró la? Ce chy
te okre œla ³y ich ja ko na ród, wy obra ¿a ny w tych sa mych ka te go riach wie ki
póŸ niej, gdy tekst ko pio wa no i czy ta no. Jed nak na le ¿y pod kre œliæ, ¿e przed -
sta wio ny przez Si nu he ob raz „Azja tów” jest za sad ni czo po zy tyw ny. Mo g¹
byæ nie okrze sa ni, ale za cho wu j¹ siê uprzej mie i z ho no rem, nie po pe³ nia j¹
okru cieñstw. Si nu he miesz ka w œwie cie cy wi li zo wa nym, przy naj mniej w wy -
mia rze li te rac kim.

S³o wo, któ rym Si nu he okre œla Egipt – Ke met – zna czy do s³ow nie „Czar ny
Kraj”. W in nych Ÿró d³ach prze ciw sta wia siê go czê sto „Czer wo ne mu Kra jo -
wi”, tak jak w od nie sie niu do mi tycz ne go po dzia ³u miê dzy Ho ru sem a Se tem:
„Ca ³y Czar ny Kraj da no Ho ru so wi, ca ³y Czer wo ny Kraj Se to wi”.6 Wy da je siê
wiêc uza sad nio ne ro zu mie nie tych dwu okre œleñ ja ko kon trastu dwu pod sta -
wo wych barw gle by: czar nej, alu wial nej Do li ny Ni lu oraz pia sków i ska³ pu sty -
ni, któ rych ko lor Egip cja nie okre œla li s³o wem t³u ma czo nym przez nas umow -
nie ja ko „czer wo ny”, lecz któ ry w rze czy wi sto œci obej mo wa³ o wie le szer sz¹
pa le tê. Sie bie sa mych Egip cja nie okre œla li ter mi nem, któ ry t³u ma czy siê cza -
sem ja ko „lu dzie/lud” (tak jak „lud Egip tu” u Si nu he) lub sze rzej ja ko „ludz -
koœæ”. Czy ni³ on z nich cen trum wszech œwia ta, to oni sta no wi li nor mê. W mi -
cie za pi sa nym w kil ku gro bach kró lew skich No we go Pañ stwa „ludz koœæ” bun -
tu je siê prze ciw bo gu -s³o ñcu Re, któ re go w jed nym miej scu na zy wa siê „Kró -
lem Gór ne go i Dol ne go Egip tu”.7 Ucie ka przed je go gnie wem na pu sty niê,
gdzie œci ga j¹ bo gi ni- mœc icie lka, któ rej ¿¹ dzê krwi za spo ka ja za bar wio ne na
czer wo no pi wo, roz la ne na po lach jak wy lew Ni lu. Wy obra ¿o nym miej scem
jest wy raŸ nie Egipt, a „ludz ko œci¹” – Egip cja nie. „Ludz koœæ” prze ciw sta wia -
no in nym gru pom, któ re ¿y ³y w in nych czê œciach zna ne go œwia ta. Na je go naj -
dal szych gra ni cach znaj do wa li siê miesz kañ cy kra iny Punt (wspó³ cze sna Ery -
trea), o któ rych mó wio no, ¿e „nie zna j¹ lu dzi”.8

311. Kim byli staro¿ytni Egipcjanie?

Egip cja nie z wiel kim upodo ba niem okre œla li cu dzo ziem ców, ucie ka j¹c siê
do zrêcz nej ka ry ka tu ry (il. 4). Sto su j¹c ja sne kon wen cje kla sy fi ka cji: kszta³t
twa rzy, bar wê skó ry i strój, iden ty fi ko wa li Nu bij czy ków, Azja tów, Li bij czy -
ków, miesz kañ ców Wysp Egej skich czy te¿ su dañ sko -er ytre jskiej kra iny
Punt. Ste reo ty py te o¿y ³y znów w XIX wie ku na szej ery, gdy za chod ni ucze -
ni za czê li do ku men to waæ daw ne bu dow le, pa trz¹c na œwiat sta ro ¿yt nych
Egip cjan w³a sny mi ocza mi. Na pe wien czas wy wo ³a ³o to sk³on noœæ do zbyt -
niej pew no œci sie bie: egip skie wy obra ¿e nia cu dzo ziem ców uzna wa no za nie -

4. Cu dzo ziem cy w mem fic kim gro bie Ho rem he ba (ok. 1330 p.n.e.). Od pra wej do le wej,
w trzech gru pach: Azja ci, Nu bij czy cy i Li bij czy cy. Wg: G.T. Mar tin, The Mem phi te Tomb of
Ho rem heb, Co man de r-i n-Chief of Tut’an kha mun I, Lon don 1989, pl. 116, 117.
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mal fo to gra ficz ne przed sta wie nia „ras”, te ma tu, do któ re go przy wi¹ zy wa no
du ¿¹ wa gê w ba da niach an tro po lo gów. „Ten sam kszta³t g³o wy jest do dziœ
cha rak te ry stycz ny w ty pie ar meñ skim(?), cho cia¿ z wiêk szym no sem” 
– brzmia³ je den z ko men ta rzy na te mat re lie fu z Abu Sim bel.9 Od tam tej po -
ry sta li œmy siê bar dziej ostro¿ ni.

Oprócz ste reo ty pów ra so wych Egip cja nie wy ra ¿a li te¿ lek ce wa ¿¹ ce opi -
nie. „Azja ta jest kro ko dy lem na brze gu rze ki. £a pie na pu stej dro dze. Nic
nie zdo bê dzie w lud nym mie œcie” – prze strze ga je den z kró lów swe go na -
stêp cê.10

„Tchó rzem jest ten [ka¿ dy egip ski król], któ ry od stê pu je od swo jej gra ni -
cy, gdy¿ Nu bij czyk re agu je na dŸwiêk g³o su. Od po wie dzieæ mu, ozna cza
zmu siæ go do ust¹ pie nia. Za ata kuj go, a po ka ¿e ple cy. Wy co faj siê, a za cznie
ata ko waæ. To nie s¹ lu dzie god ni sza cun ku. To s¹ nêdz ni cy o tchórz li wych
ser cach” – oznaj mia Se nu se ret III na swej po ³u dnio wej ste li gra nicz nej.11

In ny egip ski tekst przed sta wia g³u po tê Li bij czy ków, któ rzy za gro zi li Egip -
to wi w cza sach Ram ze sa III: „S³y sze li œmy, jak mó wio no o Egip cie od cza -
sów oj ca na sze go oj ca: «To on na gi na nasz kark». Pro si li œmy o w³a sn¹ œmieræ
z w³a sne go wy bo ru. Na sze w³a sne no gi za nio s³y nas w ogieñ”12. O wie le czê -
œciej cu dzo ziem ca znaj du j¹ ce go siê w po zy cji wro ga okre œla siê przy miot ni -
kiem, któ ry naj le piej t³u ma czyæ ja ko „nik czem ny”.

Na pod sta wie po dob nych s³ów i ob ra zów – a ich przy k³a dy s¹ bar dzo licz -
ne – mo ¿e my wy obra ziæ so bie Egip cjan ja ko lud jed no li ty ra so wo. Uwa ¿a no
tak w kra jach oœcien nych ju¿ w I ty si¹c le ciu p.n.e. Grec ki po dró¿ nik i hi sto -
ryk, He ro dot, stwier dza j¹c, ¿e „ani Egip cja nin, ani Egip cjan ka nie uca ³u j¹
Hel le na w usta i nie u¿y j¹ no ¿a ani ro¿ na, ani ko t³a Hel le na, ani na wet nie
skosz tu j¹ miê sa czy ste go wo ³u, po ciê te go no ¿em hel leñ skim”, motywuje to
ich obrzy dze niem do ka¿ de go lu du, któ ry sk³a da³ w ofie rze kro wy, œwiê te
zwie rzê ta Izy dy.13 W po dob nym to nie ¿y dow scy hi sto ry cy, któ rzy w tym sa -
mym cza sie lub na wet póŸ niej re da go wa li Sta ry Te sta ment, w przy po wie œci
o Egip cie i Izra elu wy ja œnia li roz miesz cze nie sie dz¹ cych przy sto le w do mu
Jó ze fa: „Egip cja nie bo wiem nie mo gli jeœæ ra zem z He braj czy ka mi, gdy¿ by -
³o by to dla Egip cjan rze cz¹ wstrêt n¹”.14 Trud no po wie dzieæ, do ja kie go
stop nia s¹ to ka ry ka tu ry, któ re mia ³y schle biaæ s³u cha czom w oj czyŸ nie, po -
nie wa¿ Ÿró d³a z te re nu sa me go Egip tu wska zu j¹ na znacznie wiêk sz¹ ró¿ no -
rod noœæ w od no sze niu siê do cu dzo ziem ców w ¿y ciu co dzien nym.

BU DO WA NIE GRA NIC

Na gra ni cach usy tu owa nych w na ro¿ ni kach Del ty, a na po ³u dniu bie gn¹ -
cych w po przek Ni lu, Egip cja nie pró bo wa li kon tro lo waæ imi gra cjê Azja tów,
Li bij czy ków i Nu bij czy ków. Jed nym z ta kich punk tów kon tro l nych by ³y

331. Kim byli staro¿ytni Egipcjanie?

„Mu ry Ksiê cia”, któ rych mu sia³ unik n¹æ Si nu he. Twier dzy tej do tej po ry nie
zi den ty fi ko wa no, lecz jej praw do po dob n¹ na stêp czy niê z cza sów No we go
Pañ stwa, zwa n¹ wte dy Cza ru (Si le), pro wi zo rycz nie zlo ka li zo wa no w Tell el -
-H abwe ko ³o El -Ka nt ara na wschod nim brze gu Ka na ³u Su eskie go (il. 5,
patrz te¿ ma pa, il. 13).15 Po tê¿ ne for ty fi ka cje, któ re Egip cja nie wznie œli nie -
mal sto lat po cza sach Si nu he, aby za zna czyæ po ³u dnio w¹ gra ni cê w Sem na,
prze trwa ³y w znacz nym stop niu a¿ do lat szeœæ dzie si¹ tych XX wie ku (patrz
il. 88). Krót ki tekst, za pi sa ny na ka mien nej ta bli cy przez w³ad cê, któ ry je
wzniós³, da to wa ny na 1862 rok p.n.e., jed no znacz nie okre œla ich ro lê:

Po ³u dnio wa gra ni ca, któ r¹ usta no wio no w ro ku 8 pa no wa nia Je go Wy so ko œci Se nu se re ta III,
aby nie po zwo liæ przejœæ ¿ad ne mu Nu bij czy ko wi uda j¹ ce mu siê na pó³ noc, czy to pie szo, czy
na ³o dzi, ani te¿ by d³u ¿ad ne go Nu bij czy ka. Wy j¹ tek sta no wi Nu bij czyk, któ ry przy bê dzie wy -
mie niaæ to wa ry w Iken, al bo po s³a niec z ofi cjal n¹ wia do mo œci¹.16

Roz brzmie wa tu echo jesz cze wcze œniej sze go tek stu (frag men tu Ka mie nia
z Pa ler mo, ok. 2590 p.n.e.), gdzie za no to wa no „bu do wê mu ru kra ju po ³u -
dnia i pó³ no cy (zwa ne go) gma chy Sno fru”.17

Za XIX dy na stii, kie dy wzmóg³ siê na pór imi gran tów z za cho du, ze stro ny
ple mion li bij skich wspie ra nych przez przy by ³ych zza Mo rza Œród ziem ne go
wo jow ni ków, wzd³u¿ wy brze ¿y na za chód od Del ty wznie sio no sze reg wa row -
ni.18 Po dru giej stro nie Del ty w cza sach Me renp ta ha in na for te ca kon tro lo wa -
³a wschod ni kra niec Wa di Tu mi lat, wio d¹ cy do po ³u dnio we go szla ku na Sy naj.

Nie da ³o siê jed nak oto czyæ ca ³e go kra ju mu rem. Ist nia ³y nie zli czo ne
punk ty wej œcia z pu styñ na wscho dzie i za cho dzie, mo¿ na te¿ by ³o oczy wi -
œcie – tak jak Si nu he – prze œli zgn¹æ siê miê dzy ist nie j¹ cy mi po ste run ka mi,
strze g¹ cy mi po wszech nie u¿y wa nych szla ków. Ich sku tecz noœæ za le ¿a ³a
w pew nym stop niu od pa tro lo wa nia le ¿¹ cej miê dzy ni mi pu sty ni. Jed nym ze
sta ro ¿yt nych œwia dectw tej prak ty ki jest zwój pa pi ru su ze sta ran ny mi ko pia -
mi li stów wy s³a nych do cen tral ne go urzê du (byæ mo ¿e znaj du j¹ ce go siê
w Te bach) z Sem na i in nych for tec po ³o ¿o nych wzd³u¿ Ni lu w Nu bii. Mó wi¹
one miê dzy in ny mi o lu dziach zwa nych przez Egip cjan Me d¿ay, ¿y j¹ cych
w do li nach Pu sty ni Wschod niej. Egip cja nie, sta ra j¹c siê zbie raæ in for ma cje
wy wia dow cze o ru chach i za mia rach ob cych, za trud nia li nie któ rych z nich
ja ko pu styn nych tro pi cie li. Je den z li stów re la cjo nu je, ¿e grup ka in nych Me -
d¿ay zo sta ³a przy pro wa dzo na na prze s³u cha nie, in ny mó wi, ¿e dwu mê¿ -
czyzn i trzy ko bie ty przy by ³o do jed nej z for tec, szu ka j¹c pra cy, lecz zo sta li
od pra wie ni.19 Dzia ³al noœæ wy wia dow cza jest te ma tem mo de lo we go li stu,
wcho dz¹ ce go w sk³ad æwi czeñ pi sa rza do ty cz¹ cych wspo mnia nej wy ¿ej for -
te cy na wschod nim krañ cu Wa di Tu mi lat (Cze ku: byæ mo ¿e sta no wi sko ar -
che olo gicz ne Tell el -M asch uta, patrz ma pa, il. 13):
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Roz brzmie wa tu echo jesz cze wcze œniej sze go tek stu (frag men tu Ka mie nia
z Pa ler mo, ok. 2590 p.n.e.), gdzie za no to wa no „bu do wê mu ru kra ju po ³u -
dnia i pó³ no cy (zwa ne go) gma chy Sno fru”.17

Za XIX dy na stii, kie dy wzmóg³ siê na pór imi gran tów z za cho du, ze stro ny
ple mion li bij skich wspie ra nych przez przy by ³ych zza Mo rza Œród ziem ne go
wo jow ni ków, wzd³u¿ wy brze ¿y na za chód od Del ty wznie sio no sze reg wa row -
ni.18 Po dru giej stro nie Del ty w cza sach Me renp ta ha in na for te ca kon tro lo wa -
³a wschod ni kra niec Wa di Tu mi lat, wio d¹ cy do po ³u dnio we go szla ku na Sy naj.

Nie da ³o siê jed nak oto czyæ ca ³e go kra ju mu rem. Ist nia ³y nie zli czo ne
punk ty wej œcia z pu styñ na wscho dzie i za cho dzie, mo¿ na te¿ by ³o oczy wi -
œcie – tak jak Si nu he – prze œli zgn¹æ siê miê dzy ist nie j¹ cy mi po ste run ka mi,
strze g¹ cy mi po wszech nie u¿y wa nych szla ków. Ich sku tecz noœæ za le ¿a ³a
w pew nym stop niu od pa tro lo wa nia le ¿¹ cej miê dzy ni mi pu sty ni. Jed nym ze
sta ro ¿yt nych œwia dectw tej prak ty ki jest zwój pa pi ru su ze sta ran ny mi ko pia -
mi li stów wy s³a nych do cen tral ne go urzê du (byæ mo ¿e znaj du j¹ ce go siê
w Te bach) z Sem na i in nych for tec po ³o ¿o nych wzd³u¿ Ni lu w Nu bii. Mó wi¹
one miê dzy in ny mi o lu dziach zwa nych przez Egip cjan Me d¿ay, ¿y j¹ cych
w do li nach Pu sty ni Wschod niej. Egip cja nie, sta ra j¹c siê zbie raæ in for ma cje
wy wia dow cze o ru chach i za mia rach ob cych, za trud nia li nie któ rych z nich
ja ko pu styn nych tro pi cie li. Je den z li stów re la cjo nu je, ¿e grup ka in nych Me -
d¿ay zo sta ³a przy pro wa dzo na na prze s³u cha nie, in ny mó wi, ¿e dwu mê¿ -
czyzn i trzy ko bie ty przy by ³o do jed nej z for tec, szu ka j¹c pra cy, lecz zo sta li
od pra wie ni.19 Dzia ³al noœæ wy wia dow cza jest te ma tem mo de lo we go li stu,
wcho dz¹ ce go w sk³ad æwi czeñ pi sa rza do ty cz¹ cych wspo mnia nej wy ¿ej for -
te cy na wschod nim krañ cu Wa di Tu mi lat (Cze ku: byæ mo ¿e sta no wi sko ar -
che olo gicz ne Tell el -M asch uta, patrz ma pa, il. 13):
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351. Kim byli staro¿ytni Egipcjanie?

Skoñ czy li œmy prze pusz cza nie ple mion Sza su z Edo mu ko ³o for te cy Me renp ta ha, któ ra jest
w Cze ku, po dro dze do je zior Pi -Tum Me renp ta ha, któ re s¹ w pro win cji Cze ku, aby ¿y wiæ je
i ¿y wiæ ich sta da, aby ucie szyæ fa ra ona. (...) Wy s³a ³em szcze gó ³o we in for ma cje tam, gdzie
prze by wa mój pan, ra zem z in ny mi da ta mi, kie dy prze cho dzo no ko ³o for te cy Me renp ta ha
w Cze ku...20

Mo¿ na by ³o wpu œciæ ich na chwi lê, ale trze ba by ³o ich pil no waæ.

OTWIE RA NIE BRAM

Œrod ki te od zwier cie dla ³y d¹ ¿e nie do kon tro lo wa nia tych, któ rzy mo gli
wkro czyæ, sta no wi¹c za gro ¿e nie dla ¿y cia i mie nia Egip cjan. Nie mia ³y na
ce lu utrzy my wa nia se gre ga cji ra so wej w kra ju. Pe jo ra tyw ne ge ne ra li za cje na
te mat cu dzo ziem ców oraz pró by za ka za nia im wstê pu nie wy ra ¿a j¹ war to œci
obiek tyw nych, lecz w du ¿ym stop niu za le ¿¹ od kon tek stu. Swe go po czu cia
wy¿ szo œci Egip cja nie nie prze ³o ¿y li na wy klu cza j¹ ce pra wa czy zwy cza je lub
za cho wa nia two rz¹ ce sku tecz ne ba rie ry. W ci¹ gu ca ³ej swej hi sto rii Egipt
przyj mo wa³ i asy mi lo wa³ lu dzi z ze wn¹trz. Przede wszyst kim mo gli byæ oni
u¿y tecz ni. W wy ni ku re kru ta cji ¿o³ nie rzy oraz spro wa dza nia do kra ju jeñ -
ców wo jen nych poj ma nych pod czas za gra nicz nych wo jen ro s³a licz ba lu dzi
zdol nych do po gar dza nej przez eli tê pi sar sk¹ wal ki i pra cy fi zycz nej. Prze -
ka za ny stro nie egip skiej tchórz li wy cu dzo zie miec sta wa³ siê ce nio nym wo -
jow ni kiem.

Na po ³u dniu, w Nu bii i na ota cza j¹ cych j¹ pu sty niach, wer bu nek wojsk
s³u ¿¹ cych Egip to wi roz po cz¹³ siê co naj mniej ju¿ w Sta rym Pañ stwie. Do -
stoj nik imie niem We ni (ty po wy pi sarz, no sz¹ cy ty tu ³y cy wil ne, nie woj sko -
we), za an ga ¿o wa ny do zor ga ni zo wa nia ogól no na ro do wej ar mii, któ ra mia ³a
sta wiæ czo ³o za gro ¿e niu w Pa le sty nie, roz ci¹ gn¹³ za po trze bo wa nie na ¿o³ -
nie rzy po za Egipt, na lu dy piê ciu kra in nu bij skich (jed nym z nich by ³a Me -
d¿a, oj czy zna Me d¿ay, praw do po dob nie le ¿¹ ca na Pu sty ni Wschod niej) oraz

5. Gra nicz ne umoc nie nia pó³ noc no- wscho dniej Del ty, wy obra ¿o ne w czê œci re lie fów bi tew -
nych Se tie go I w Kar na ku, ok. 1290 p.n.e. Sce na od da je nie jed no znacz noœæ po dob nych li nii
obron nych. Za da niem twier dzy i ka na ³u pe³ ne go kro ko dy li by ³o po wstrzy my wa nie cu dzo -
ziem ców chc¹ cych na w³a sn¹ rê kê do staæ siê na dru g¹ stro nê. Jed nak tych sa mych cu dzo ziem -
ców, schwy ta nych i po zo sta j¹ cych pod w³a dz¹ fa ra ona, pê dzi siê przez gra ni cê, aby si ³¹ osie -
d liæ ich w Egip cie. Hie ro gli ficz ny opis we wn¹trz for te cy w le wym dol nym ro gu brzmi: „Ja ski -
nia lwa”, we wn¹trz bu dow li po le wej stro nie ka na ³u: „Twier dza Cza ru [Si le]”, na to miast tekst
umiesz czo ny w gra ni cach ka na ³u: „Ka na³ roz dzie la j¹ cy”. Aby po wi taæ po wra ca j¹ ce go kró la,
cze ka j¹ „ar cy ka p³a ni i bur mi strzo wie Gór ne go i Dol ne go Egip tu”. Wg: The Epi gra phic Su -
rvey, The bat tle re liefs of King Se ty I, Chi ca go 1986, pl. 6 z uzu pe³ nie nia mi (w tym wszyst ko po -
ni ¿ej li nii krop ko wa nej) wg dzie wiêt na sto wiecz nych ko pii opu bli ko wa nych w: A.H. Gar di ner,
JEA 6, 1920, 100, pl. XI.
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