STAROŻYTNY
EGIPT
ANATOMIA
CYWILIZACJI

BARRY J.
KEMP
Prze³o¿y³a
Joanna Aksamit

Czêœæ I
USTANOWIENIE TO¯SAMOŒCI

1. KIM BYLI STARO¯YTNI EGIPCJANIE?

K

si¹¿ki o staro¿ytnym Egipcie zak³adaj¹ z góry, ¿e staro¿ytni Egipcjanie
byli ju¿, w gruncie rzeczy, narodem. Za naturalne uwa¿a siê, ¿e wierzyli w to czy tamto i zachowywali siê w taki a nie inny sposób. Jednak wspó³czeœni historycy mog¹ nie ca³kiem siê z tym zgodziæ i spytaæ: „Czy aby na
pewno? Czy nie jesteœcie naiwni?” Sk³onni s¹ oni widzieæ ideê narodu
i œwiadomoœci narodowej jako poczêt¹ w zachodniej Europie w XVIII wieku, co w pewnym stopniu by³o zwi¹zane ze zmniejszaniem siê oddzia³ywania religii. Z tego punktu widzenia narodowoœæ nale¿y przeciwstawiæ wielkim systemom kulturowym, które j¹ poprzedzi³y, zw³aszcza „wspólnocie religijnej” i „domenie dynastycznej”. Norm¹ poprzedzaj¹c¹ wspó³czesnoœæ
jest œredniowieczna Europa. Jej chrzeœcijañstwo i jêzyk ³aciñski, a tak¿e
przekazywanie panowania nad ogromnymi po³aciami kraju dziêki dynastycznym ma³¿eñstwom i podbojom stworzy³y lojalnoœci i wrogoœci, które
przenika³y przez granice wspólnego dziedzictwa i jêzyka. Henryk II, król
Anglii (i Walii), pos³ugiwa³ siê francuskim jako jêzykiem ojczystym i w³ada³
nie mniejszym ni¿ angielskie terytorium we Francji. Sprawia to wra¿enie zaprzeczenia okolicznoœci, w których istnieje narodowoœæ. Inny przyk³ad, bardzo pasuj¹cy do Egiptu, stanowi imperium osmañskie, które w dobie najwiêkszego rozkwitu rozci¹ga³o siê od Budapesztu do Bagdadu i od Kairu do
Morza Kaspijskiego, obejmuj¹c zasiêgiem wiele rozmaitych spo³eczeñstw,
ró¿ni¹cych siê jêzykiem i histori¹. Jednoczy³ je islam, jêzyk arabski
(w mniejszym stopniu osmañski – jêzyk administracji pañstwowej) oraz lojalnoœæ wobec su³tana i jego przedstawicieli. Dopiero u schy³ku imperium
poszczególne ludy zaczê³y d¹¿yæ do niepodleg³oœci. Niektóre z nich przekszta³ci³y siê w narody (tak jak w Grecji i Egipcie oraz w sercu imperium –
Turcji); inne, zw³aszcza na Ba³kanach, walcz¹ o niezale¿noœæ od ponad stulecia wœród zamieszek, którym wci¹¿ nie widaæ koñca.1
Zbiorowa to¿samoœæ jest staro¿ytn¹, g³êboko odczuwan¹ i niekiedy raczej
mroczn¹ cech¹ ludzkoœci. Zaczyna siê w œciœle lokalnej skali i du¿a czêœæ
ludzkiej historii koncentruje siê na jej ewolucji. Pierwsi antropolodzy zauwa¿yli, ¿e grupy ludzkie przesz³y kolejne stadia rozwoju, pocz¹wszy od nie-
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wielkiej grupy myœliwych po plemiê, potem pañstwo plemienne (chiefdom),
w koñcu pañstwo. Ten ewolucyjny schemat musi byæ z grubsza prawdziwy,
poniewa¿ z jednej strony pañstwo powsta³o jako dominuj¹ca forma spo³eczna we wspó³czesnym œwiecie, z drugiej zaœ grupy ³owców i zbieraczy, które
przetrwa³y do naszych czasów w odleg³ych rejonach œwiata, stanowi¹ najlepsz¹ (i w istocie jedyn¹) wskazówkê, jak interpretowaæ œwiadectwa archeologiczne z czasów paleolitu. Jednak droga z jednego koñca na drugi niekoniecznie biegnie prosto i po jednej linii. Ka¿de stadium cechuje pewna stabilnoœæ, w³aœciwa dla danego czasu i miejsca. Spo³eczeñstwo mo¿e przejœæ
do nastêpnej fazy wraz ze zmian¹ warunków lub te¿ mo¿e cofn¹æ siê do stadium, które w naszych uporz¹dkowanych umys³ach moglibyœmy widzieæ jako poprzedni szczebel na drabinie ewolucji.2
Pañstwo narodowe niekoniecznie te¿ musi stanowiæ ostatni i najwy¿szy
szczebel. W przesz³oœci powstawa³y ju¿ jednostki ponadnarodowe lub ponadregionalne (czêsto jako imperia). Indie, Stany Zjednoczone Ameryki
i Chiny to przyk³ady takich „naturalnych” jednostek. Dobrowolny zwi¹zek
pañstw europejskich aspiruje do podobnego statusu. W latach szeœædziesi¹tych XX wieku taki sam cel mia³a krótkotrwa³a unia polityczna Egiptu, Syrii i Libii jako Zjednoczonej Republiki Arabskiej. Wci¹¿ ¿yjemy w politycznych okresach przejœciowych.
WYOBRA¯ONA SPO£ECZNOŒÆ

Najwa¿niejsza dla idei narodu „jest wyobra¿ona polityczna wspólnota.
(...) Jest ona w y o b r a ¿ o n a, poniewa¿ cz³onkowie nawet najmniejszego
narodu nigdy nie znaj¹ wiêkszoœci swoich rodaków, nie spotykaj¹ ich, a nawet o nich nie s³ysz¹, jednak w umyœle ka¿dego z nich ¿yje obraz ich wspólnoty”3.
Staro¿ytny Egipt doœæ dobrze pasuje do tej definicji. Egipcjanie, mówi¹cy i pisz¹cy jednym jêzykiem, zajmuj¹cy wyraŸnie oznaczone terytorium
w œrodku Doliny Nilu, uto¿samiaj¹cy siê z okreœlon¹ kultur¹, wyobra¿ali sobie siebie jako jedn¹ spo³ecznoœæ. Jednak podstawowe znaczenie dla tej wyobra¿onej wspólnoty – i tu w³aœnie napotykamy g³ówn¹ ró¿nicê w stosunku
do wspó³czesnego narodu – mia³o to, ¿e patronowa³a jej dynastia boskich
królów. Nie powinniœmy jednak przywi¹zywaæ do tej ró¿nicy zbytniego znaczenia, poniewa¿ uwa¿ano, ¿e Egipt istnia³ niezale¿nie od faraona, a panuj¹cy byli zobowi¹zani do zachowania jego integralnoœci. S³u¿yli mu i byli
„pasterzami ludzkoœci”. To ostatnie okreœlenie odnosi³o siê oczywiœcie do
Egipcjan (jest to jeden z przyk³adów zarozumialstwa, powszechnego w spo³eczeñstwach plemiennych, ¿e tylko „my” jesteœmy prawdziw¹ ludzkoœci¹).
Królowie zawdziêczali sw¹ wyj¹tkow¹ pozycjê nieprzerwanemu istnieniu
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kraju zwanego Egiptem, w którym panowali, oraz bogactwu jego tradycji.
Linia faraonów i wszystkie oznaki legitymizacji ich panowania utrzyma³y siê
przez ca³e I tysi¹clecie p.n.e., mimo ¿e ten najwy¿szy urz¹d piastowali wtedy przewa¿nie cudzoziemcy.
Staro¿ytny Egipt dostarcza przyk³adu œwiadomoœci narodowej dostatecznie wyraŸnej, aby sprawiæ wra¿enie, ¿e mo¿e stanowi³a ona wyj¹tek. Jednak
dok³adne studia wspó³czesnych nam mniejszych spo³eczeñstw pokazuj¹, jak
bardzo wœród grup ludzkich rozpowszechnione jest poczucie to¿samoœci
kulturowej, czêsto ³¹cz¹ce siê ze wspólnym jêzykiem i wzmocnione przez
poczucie odrêbnoœci wobec przedstawicieli œwiata zewnêtrznego. Charakteryzuj¹ je „wszystkie cechy, wed³ug których politolodzy i filozofowie zazwyczaj okreœlaj¹ «narody»”4. Rozwój struktur politycznych, od grupy ³owców
do pañstwa, postêpowa³ wraz z ewolucj¹ poczucia to¿samoœci. Nawet w ma³ej skali poczucie to¿samoœci grupowej mog³o byæ silne. Uznaæ, ¿e po raz
pierwszy ukszta³towa³o siê ono dopiero we wspó³czesnej Europie, równa siê
bardzo protekcjonalnemu spojrzeniu na przesz³oœæ.
Wyobra¿ona wspólnota narodu przeciwstawia siebie œwiatu zewnêtrznemu. „My” jesteœmy wyj¹tkowi, „oni” s¹ gorsi i robi¹ dziwne rzeczy. Poczucie wspólnoty we wspó³czesnym œwiecie rozwija siê i utrzymuje na ró¿ne
sposoby, w³¹cznie z czytaniem gazet, których polityka redakcyjna promuje
to¿samoœæ narodow¹, dyskredytuj¹c obce ludy i narody. Egipcjanom sprawia³ satysfakcjê ten sposób myœlenia. Spotykamy go w dobrze wykszta³conej
formie w Przygodach Sinuheta, dziele literackim, opowiadaj¹cym o ucieczce
do Palestyny dworzanina z pocz¹tków XII dynastii, gdy zosta³ on przypadkowo wpl¹tany w spisek maj¹cy na celu przeszkodzenie sukcesji tronu. Czytelnicy zaliczali siê do egipskich warstw wykszta³conych, a choæ historia powsta³a oko³o 1950 r. p.n.e., kopiowano j¹ w szko³ach jeszcze siedem stuleci
póŸniej.5
Aby opuœciæ kraj, Sinuhe musia³ przeœlizgn¹æ siê noc¹ ko³o granicznej
fortecy zwanej Murami Ksiêcia, któr¹, jak mówi, „wzniesiono, aby odeprzeæ
Azjatów i odpêdziæ tych, co przebiegaj¹ piaski”*. Bliskiego œmierci, na pustyni ratuje go jeden z tych w³aœnie ludzi, wêdrowny pasterz byd³a, który
ofiarowuje mu goœcinê. Podczas póŸniejszego wygnania w Palestynie Sinuhe zmienia osobowoœæ, z egipskiego dworzanina odzianego w cienkie p³ótno staj¹c siê wodzem plemienia, a w koñcu zmuszony jest przyj¹æ rolê ca³kiem ró¿n¹ od tej, któr¹ odgrywa egipska elita pisarska, i staæ siê wojownikiem – bohaterem walki wrêcz. Jednak lokalny sukces nie t³umi têsknoty za
dalek¹ ojczyzn¹ – zarówno za miejscem, jak i spo³ecznoœci¹. „Wracaj do
Egiptu!” – brzmi¹ s³owa wypowiedziane w koñcu przez samego faraona.
* Polskie t³umaczenie wg: T. Andrzejewski, Opowiadania egipskie, Warszawa 1958.
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U Ÿród³a tej têsknoty le¿y myœl, ¿e Egipt jest dla Egipcjanina jedynym w³aœciwym miejscem pochówku, i na to k³adzie siê szczególny nacisk. Aby z³agodziæ ból wygnania, palestyñski ksi¹¿ê, który staje siê przyjacielem Sinuhe,
czyni znamienn¹ uwagê: „Dobrze ci bêdzie u mnie – bêdziesz s³ysza³ mowê
egipsk¹”, najwyraŸniej od innych Egipcjan, którzy ju¿ u niego przebywali.
W koñcu, uzyskawszy przebaczenie ³askawego króla, Sinuhe powraca do
Egiptu, spotykaj¹c siê z entuzjastycznym przyjêciem i w niemal rytualny
sposób zrzucaj¹c cudzoziemsk¹ pow³okê: „Sprawiono, ¿e zesz³y z mego cia³a œlady lat: ogolono mnie, uczesano mi w³osy, wyrzuci³em robactwo na pustyniê, a ³achy tym, którzy przebiegaj¹ piaski. Przebra³em siê w cienkie szaty, namaœci³em najlepsz¹ oliw¹ i spocz¹³em na ³o¿u…” Na koszt króla Sinuhe otrzyma³ te¿ wspania³y grobowiec ze z³oconym pos¹giem stoj¹cym w kaplicy.
Mamy tu wszystko: granice geograficzne, jêzyk, ubiór, higienê osobist¹,
nawet spanie na w³aœciwym ³o¿u – czy¿ Egipcjanie nie byli szczêœliwi pod panowaniem tak potê¿nego, a zarazem ³agodnego i szczodrego króla? Cechy
te okreœla³y ich jako naród, wyobra¿any w tych samych kategoriach wieki
póŸniej, gdy tekst kopiowano i czytano. Jednak nale¿y podkreœliæ, ¿e przedstawiony przez Sinuhe obraz „Azjatów” jest zasadniczo pozytywny. Mog¹
byæ nieokrzesani, ale zachowuj¹ siê uprzejmie i z honorem, nie pope³niaj¹
okrucieñstw. Sinuhe mieszka w œwiecie cywilizowanym, przynajmniej w wymiarze literackim.
S³owo, którym Sinuhe okreœla Egipt – Kemet – znaczy dos³ownie „Czarny
Kraj”. W innych Ÿród³ach przeciwstawia siê go czêsto „Czerwonemu Krajowi”, tak jak w odniesieniu do mitycznego podzia³u miêdzy Horusem a Setem:
„Ca³y Czarny Kraj dano Horusowi, ca³y Czerwony Kraj Setowi”.6 Wydaje siê
wiêc uzasadnione rozumienie tych dwu okreœleñ jako kontrastu dwu podstawowych barw gleby: czarnej, aluwialnej Doliny Nilu oraz piasków i ska³ pustyni, których kolor Egipcjanie okreœlali s³owem t³umaczonym przez nas umownie jako „czerwony”, lecz który w rzeczywistoœci obejmowa³ o wiele szersz¹
paletê. Siebie samych Egipcjanie okreœlali terminem, który t³umaczy siê czasem jako „ludzie/lud” (tak jak „lud Egiptu” u Sinuhe) lub szerzej jako „ludzkoœæ”. Czyni³ on z nich centrum wszechœwiata, to oni stanowili normê. W micie zapisanym w kilku grobach królewskich Nowego Pañstwa „ludzkoœæ” buntuje siê przeciw bogu-s³oñcu Re, którego w jednym miejscu nazywa siê „Królem Górnego i Dolnego Egiptu”.7 Ucieka przed jego gniewem na pustyniê,
gdzie œciga j¹ bogini-mœcicielka, której ¿¹dzê krwi zaspokaja zabarwione na
czerwono piwo, rozlane na polach jak wylew Nilu. Wyobra¿onym miejscem
jest wyraŸnie Egipt, a „ludzkoœci¹” – Egipcjanie. „Ludzkoœæ” przeciwstawiano innym grupom, które ¿y³y w innych czêœciach znanego œwiata. Na jego najdalszych granicach znajdowali siê mieszkañcy krainy Punt (wspó³czesna Erytrea), o których mówiono, ¿e „nie znaj¹ ludzi”.8
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4. Cudzoziemcy w memfickim grobie Horemheba (ok. 1330 p.n.e.). Od prawej do lewej,
w trzech grupach: Azjaci, Nubijczycy i Libijczycy. Wg: G.T. Martin, The Memphite Tomb of
Horemheb, Comander-in-Chief of Tut’ankhamun I, London 1989, pl. 116, 117.

Egipcjanie z wielkim upodobaniem okreœlali cudzoziemców, uciekaj¹c siê
do zrêcznej karykatury (il. 4). Stosuj¹c jasne konwencje klasyfikacji: kszta³t
twarzy, barwê skóry i strój, identyfikowali Nubijczyków, Azjatów, Libijczyków, mieszkañców Wysp Egejskich czy te¿ sudañsko-erytrejskiej krainy
Punt. Stereotypy te o¿y³y znów w XIX wieku naszej ery, gdy zachodni uczeni zaczêli dokumentowaæ dawne budowle, patrz¹c na œwiat staro¿ytnych
Egipcjan w³asnymi oczami. Na pewien czas wywo³a³o to sk³onnoœæ do zbytniej pewnoœci siebie: egipskie wyobra¿enia cudzoziemców uznawano za nie-
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mal fotograficzne przedstawienia „ras”, tematu, do którego przywi¹zywano
du¿¹ wagê w badaniach antropologów. „Ten sam kszta³t g³owy jest do dziœ
charakterystyczny w typie armeñskim(?), chocia¿ z wiêkszym nosem”
– brzmia³ jeden z komentarzy na temat reliefu z Abu Simbel.9 Od tamtej pory staliœmy siê bardziej ostro¿ni.
Oprócz stereotypów rasowych Egipcjanie wyra¿ali te¿ lekcewa¿¹ce opinie. „Azjata jest krokodylem na brzegu rzeki. £apie na pustej drodze. Nic
nie zdobêdzie w ludnym mieœcie” – przestrzega jeden z królów swego nastêpcê.10
„Tchórzem jest ten [ka¿dy egipski król], który odstêpuje od swojej granicy, gdy¿ Nubijczyk reaguje na dŸwiêk g³osu. Odpowiedzieæ mu, oznacza
zmusiæ go do ust¹pienia. Zaatakuj go, a poka¿e plecy. Wycofaj siê, a zacznie
atakowaæ. To nie s¹ ludzie godni szacunku. To s¹ nêdznicy o tchórzliwych
sercach” – oznajmia Senuseret III na swej po³udniowej steli granicznej.11
Inny egipski tekst przedstawia g³upotê Libijczyków, którzy zagrozili Egiptowi w czasach Ramzesa III: „S³yszeliœmy, jak mówiono o Egipcie od czasów ojca naszego ojca: «To on nagina nasz kark». Prosiliœmy o w³asn¹ œmieræ
z w³asnego wyboru. Nasze w³asne nogi zanios³y nas w ogieñ”12. O wiele czêœciej cudzoziemca znajduj¹cego siê w pozycji wroga okreœla siê przymiotnikiem, który najlepiej t³umaczyæ jako „nikczemny”.
Na podstawie podobnych s³ów i obrazów – a ich przyk³ady s¹ bardzo liczne – mo¿emy wyobraziæ sobie Egipcjan jako lud jednolity rasowo. Uwa¿ano
tak w krajach oœciennych ju¿ w I tysi¹cleciu p.n.e. Grecki podró¿nik i historyk, Herodot, stwierdzaj¹c, ¿e „ani Egipcjanin, ani Egipcjanka nie uca³uj¹
Hellena w usta i nie u¿yj¹ no¿a ani ro¿na, ani kot³a Hellena, ani nawet nie
skosztuj¹ miêsa czystego wo³u, pociêtego no¿em helleñskim”, motywuje to
ich obrzydzeniem do ka¿dego ludu, który sk³ada³ w ofierze krowy, œwiête
zwierzêta Izydy.13 W podobnym tonie ¿ydowscy historycy, którzy w tym samym czasie lub nawet póŸniej redagowali Stary Testament, w przypowieœci
o Egipcie i Izraelu wyjaœniali rozmieszczenie siedz¹cych przy stole w domu
Józefa: „Egipcjanie bowiem nie mogli jeœæ razem z Hebrajczykami, gdy¿ by³oby to dla Egipcjan rzecz¹ wstrêtn¹”.14 Trudno powiedzieæ, do jakiego
stopnia s¹ to karykatury, które mia³y schlebiaæ s³uchaczom w ojczyŸnie, poniewa¿ Ÿród³a z terenu samego Egiptu wskazuj¹ na znacznie wiêksz¹ ró¿norodnoœæ w odnoszeniu siê do cudzoziemców w ¿yciu codziennym.
BUDOWANIE GRANIC

Na granicach usytuowanych w naro¿nikach Delty, a na po³udniu biegn¹cych w poprzek Nilu, Egipcjanie próbowali kontrolowaæ imigracjê Azjatów,
Libijczyków i Nubijczyków. Jednym z takich punktów kontrolnych by³y
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„Mury Ksiêcia”, których musia³ unikn¹æ Sinuhe. Twierdzy tej do tej pory nie
zidentyfikowano, lecz jej prawdopodobn¹ nastêpczyniê z czasów Nowego
Pañstwa, zwan¹ wtedy Czaru (Sile), prowizorycznie zlokalizowano w Tell el-Habwe ko³o El-Kantara na wschodnim brzegu Kana³u Sueskiego (il. 5,
patrz te¿ mapa, il. 13).15 Potê¿ne fortyfikacje, które Egipcjanie wznieœli niemal sto lat po czasach Sinuhe, aby zaznaczyæ po³udniow¹ granicê w Semna,
przetrwa³y w znacznym stopniu a¿ do lat szeœædziesi¹tych XX wieku (patrz
il. 88). Krótki tekst, zapisany na kamiennej tablicy przez w³adcê, który je
wzniós³, datowany na 1862 rok p.n.e., jednoznacznie okreœla ich rolê:
Po³udniowa granica, któr¹ ustanowiono w roku 8 panowania Jego Wysokoœci Senusereta III,
aby nie pozwoliæ przejœæ ¿adnemu Nubijczykowi udaj¹cemu siê na pó³noc, czy to pieszo, czy
na ³odzi, ani te¿ byd³u ¿adnego Nubijczyka. Wyj¹tek stanowi Nubijczyk, który przybêdzie wymieniaæ towary w Iken, albo pos³aniec z oficjaln¹ wiadomoœci¹.16

Rozbrzmiewa tu echo jeszcze wczeœniejszego tekstu (fragmentu Kamienia
z Palermo, ok. 2590 p.n.e.), gdzie zanotowano „budowê muru kraju po³udnia i pó³nocy (zwanego) gmachy Snofru”.17
Za XIX dynastii, kiedy wzmóg³ siê napór imigrantów z zachodu, ze strony
plemion libijskich wspieranych przez przyby³ych zza Morza Œródziemnego
wojowników, wzd³u¿ wybrze¿y na zachód od Delty wzniesiono szereg warowni.18 Po drugiej stronie Delty w czasach Merenptaha inna forteca kontrolowa³a wschodni kraniec Wadi Tumilat, wiod¹cy do po³udniowego szlaku na Synaj.
Nie da³o siê jednak otoczyæ ca³ego kraju murem. Istnia³y niezliczone
punkty wejœcia z pustyñ na wschodzie i zachodzie, mo¿na te¿ by³o oczywiœcie – tak jak Sinuhe – przeœlizgn¹æ siê miêdzy istniej¹cymi posterunkami,
strzeg¹cymi powszechnie u¿ywanych szlaków. Ich skutecznoœæ zale¿a³a
w pewnym stopniu od patrolowania le¿¹cej miêdzy nimi pustyni. Jednym ze
staro¿ytnych œwiadectw tej praktyki jest zwój papirusu ze starannymi kopiami listów wys³anych do centralnego urzêdu (byæ mo¿e znajduj¹cego siê
w Tebach) z Semna i innych fortec po³o¿onych wzd³u¿ Nilu w Nubii. Mówi¹
one miêdzy innymi o ludziach zwanych przez Egipcjan Med¿ay, ¿yj¹cych
w dolinach Pustyni Wschodniej. Egipcjanie, staraj¹c siê zbieraæ informacje
wywiadowcze o ruchach i zamiarach obcych, zatrudniali niektórych z nich
jako pustynnych tropicieli. Jeden z listów relacjonuje, ¿e grupka innych Med¿ay zosta³a przyprowadzona na przes³uchanie, inny mówi, ¿e dwu mê¿czyzn i trzy kobiety przyby³o do jednej z fortec, szukaj¹c pracy, lecz zostali
odprawieni.19 Dzia³alnoœæ wywiadowcza jest tematem modelowego listu,
wchodz¹cego w sk³ad æwiczeñ pisarza dotycz¹cych wspomnianej wy¿ej fortecy na wschodnim krañcu Wadi Tumilat (Czeku: byæ mo¿e stanowisko archeologiczne Tell el-Maschuta, patrz mapa, il. 13):

droga lądowa przez północny Synaj

kanał graniczny

Egipt
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Czêœæ I. Ustanowienie to¿samoœci

1. Kim byli staro¿ytni Egipcjanie?
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Skoñczyliœmy przepuszczanie plemion Szasu z Edomu ko³o fortecy Merenptaha, która jest
w Czeku, po drodze do jezior Pi-Tum Merenptaha, które s¹ w prowincji Czeku, aby ¿ywiæ je
i ¿ywiæ ich stada, aby ucieszyæ faraona. (...) Wys³a³em szczegó³owe informacje tam, gdzie
przebywa mój pan, razem z innymi datami, kiedy przechodzono ko³o fortecy Merenptaha
w Czeku...20

Mo¿na by³o wpuœciæ ich na chwilê, ale trzeba by³o ich pilnowaæ.
OTWIERANIE BRAM

Œrodki te odzwierciedla³y d¹¿enie do kontrolowania tych, którzy mogli
wkroczyæ, stanowi¹c zagro¿enie dla ¿ycia i mienia Egipcjan. Nie mia³y na
celu utrzymywania segregacji rasowej w kraju. Pejoratywne generalizacje na
temat cudzoziemców oraz próby zakazania im wstêpu nie wyra¿aj¹ wartoœci
obiektywnych, lecz w du¿ym stopniu zale¿¹ od kontekstu. Swego poczucia
wy¿szoœci Egipcjanie nie prze³o¿yli na wykluczaj¹ce prawa czy zwyczaje lub
zachowania tworz¹ce skuteczne bariery. W ci¹gu ca³ej swej historii Egipt
przyjmowa³ i asymilowa³ ludzi z zewn¹trz. Przede wszystkim mogli byæ oni
u¿yteczni. W wyniku rekrutacji ¿o³nierzy oraz sprowadzania do kraju jeñców wojennych pojmanych podczas zagranicznych wojen ros³a liczba ludzi
zdolnych do pogardzanej przez elitê pisarsk¹ walki i pracy fizycznej. Przekazany stronie egipskiej tchórzliwy cudzoziemiec stawa³ siê cenionym wojownikiem.
Na po³udniu, w Nubii i na otaczaj¹cych j¹ pustyniach, werbunek wojsk
s³u¿¹cych Egiptowi rozpocz¹³ siê co najmniej ju¿ w Starym Pañstwie. Dostojnik imieniem Weni (typowy pisarz, nosz¹cy tytu³y cywilne, nie wojskowe), zaanga¿owany do zorganizowania ogólnonarodowej armii, która mia³a
stawiæ czo³o zagro¿eniu w Palestynie, rozci¹gn¹³ zapotrzebowanie na ¿o³nierzy poza Egipt, na ludy piêciu krain nubijskich (jednym z nich by³a Med¿a, ojczyzna Med¿ay, prawdopodobnie le¿¹ca na Pustyni Wschodniej) oraz
5. Graniczne umocnienia pó³nocno-wschodniej Delty, wyobra¿one w czêœci reliefów bitewnych Setiego I w Karnaku, ok. 1290 p.n.e. Scena oddaje niejednoznacznoœæ podobnych linii
obronnych. Zadaniem twierdzy i kana³u pe³nego krokodyli by³o powstrzymywanie cudzoziemców chc¹cych na w³asn¹ rêkê dostaæ siê na drug¹ stronê. Jednak tych samych cudzoziemców, schwytanych i pozostaj¹cych pod w³adz¹ faraona, pêdzi siê przez granicê, aby si³¹ osiedliæ ich w Egipcie. Hieroglificzny opis wewn¹trz fortecy w lewym dolnym rogu brzmi: „Jaskinia lwa”, wewn¹trz budowli po lewej stronie kana³u: „Twierdza Czaru [Sile]”, natomiast tekst
umieszczony w granicach kana³u: „Kana³ rozdzielaj¹cy”. Aby powitaæ powracaj¹cego króla,
czekaj¹ „arcykap³ani i burmistrzowie Górnego i Dolnego Egiptu”. Wg: The Epigraphic Survey, The battle reliefs of King Sety I, Chicago 1986, pl. 6 z uzupe³nieniami (w tym wszystko poni¿ej linii kropkowanej) wg dziewiêtnastowiecznych kopii opublikowanych w: A.H. Gardiner,
JEA 6, 1920, 100, pl. XI.

