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1. Χάρτης Αίγυπτου και Εγγύς Ανατολής (1550-1069 π.Χ) (βάσει του Van De Mieroop 2004, 7).

Ο

ι επαφές που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στην
Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή κατά τη
διάρκεια της Δυναστικής Περιόδου της Νειλοχώρας
αλλά και η εισροή μεγάλου αριθμού αλλοεθνών στο
εσωτερικό της, αποτέλεσαν πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη δημιουργία επιρροών προερχόμενων από
την Εγγύς Ανατολή. Οι αυξανόμενες επαφές των
Αιγυπτίων με τους αλλοεθνείς, κατά την περίοδο
του Νέου Βασιλείου, καθώς και η τοποθέτησή τους
σε υψηλά ιστάμενες θέσεις της αιγυπτιακής
γραφειοκρατίας, συνέβαλαν ευνοϊκά στην εισροή
των ανατολιζόντων στοιχείων στην αιγυπτιακή
λογοτεχνία.1 Αυτή η ιδιάζουσα αποτύπωση των
ανατολιζόντων μυθολογικών μοτίβων, βρίσκει τον
δρόμο της, μέσω παραλλαγών, προς τον πυρήνα
αιγυπτιακών λογοτεχνημάτων, χρονολογημένων
κατά το Νέο Βασίλειο. Στην παρούσα μελέτη θα
αναφερθούν η ιστορία των «Δύο Αδελφών», οι

«Διδαχές προς τον Βασιλιά Μερικαρέ» καθώς και
άλλα παραδείγματα από την αιγυπτιακή λογοτεχνία. Μέσα από μια ιδιάζουσα Interpretatio Aegyptiaca το βασικό μυθολογικό μοτίβο της μάχης του
ήρωα με το τέρας, καθώς και οι διάφορες παραλλαγές του, αναπαράγονται και αποτελούν δείγμα
πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ Αιγύπτου
και Εγγύς Ανατολής κατά την περίοδο του Νέου
Βασιλείου.
O ήρωας απέναντι στο θηρίο
Παραλλαγές ενός μύθου

Ο μύθος του ήρωα και του θηρίου αποτελεί ένα
επεισόδιο του μύθου του Γιαμ και της Αστάρτης
από την Ουγκαρίτ.2 Η ιστορία αρχίζει με τη
δημιουργία του κόσμου και τον διαχωρισμό της γης
από τον ουρανό. Η εξουσία όμως του δημιουργού
απειλείται από το θαλάσσιο τέρας, τον Γιαμ. Ο
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2. Απεικόνιση της Αστάρτης σε στήλη από την
Αίγυπτο (Louvre Museum, AO 15775· Smith 1976:
110, pl. 20:1.112· Cornelius 2008: 43, 118, Cat. 4: 4a).
Σχέδιο: Άννα Καλαϊτζάκη.

ίδιος, ως άρχοντας, απαιτεί προσφορές και η θεά
της συγκομιδής, Ρενενουτέτ, προσφέρει θησαυρούς, χωρίς όμως να ικανοποιούν τις απαιτήσεις
του. Στη συνέχεια, η Ρενενουτέτ ζητάει από την
Αστάρτη να κάνει και εκείνη μια προσφορά. Η
Αστάρτη ανταποκρίνεται και πηγαίνει στην ακτή και
τραγουδώντας προσπαθεί να προσελκύσει το
θαλάσσιο τέρας (εικ. 2). Ο Γιαμ γεμάτος λαγνεία
κυνηγά τη θεά Αστάρτη και απειλεί να προκαλέσει
πλημμύρα, αν δεν καταφέρει να την κερδίσει. Στο
τέλος της ιστορίας εμφανίζεται ο Βάαλ, ο οποίος
σκοτώνει το θαλάσσιο τέρας και χρίζει τον εαυτό
του βασιλιά (εικ. 3). Κατά αυτό τον τρόπο, η
εμφάνιση του Βάαλ δημιουργεί ένα πρωταρχικό
μυθολογικό μοτίβο με βασικούς πρωταγωνιστές τον
ήρωα, τη θεά και το τέρας.3
Η κλασική εκδοχή της ιστορίας διαφοροποιείται
στις πόλεις νότια του ποταμού Ελεύθερου και στη
Βύβλο και ο ρόλος της θεάς από συμπληρωματικός4 μετατρέπεται και ισχυροποιείται, υπερκερνώντας τον ρόλο του Βάαλ.5 Παρόλο που και στις
δύο εκδοχές του μύθου ο ήρωας αντιμετωπίζει το
τέρας σε μάχη, η παραλλαγή της Βύβλου αναφέρει
ότι ο ήρωας σκοτώνεται και μόνο μέσα από τις
ενέργειες της θεάς-συντρόφου του ανασταίνεται.6
Επιπλέον, σε μια δημοφιλή εκδοχή του θέματος της
Βύβλου, η μάχη μεταφέρεται από το υδάτινο
περιβάλλον στην ξηρά και ο ήρωας (Άδωνις)
σκοτώνεται από έναν άγριο κάπρο κατά τη
διάρκεια κυνηγιού.7
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Παρά την αδιαμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία της
στο τυπολογικό της λατρείας, η εκδοχή της Βύβλου
άσκησε σημαντικές επιρροές σε ένα εύρος πόλεων
ευρισκόμενες νότια αυτής (εικ. 1). Στη Σιδώνα η
Αστάρτη συνδέεται με τον Εσμούν,8 στην Τύρο με
τον Μελκάρτ και την Αστρονόμη, ενώ η παλαιστινιακή μυθοπλασία τοποθετεί τον Βάαλ στον ρόλο
του ήρωα και το κήτος σε αυτόν του τέρατος.9
Στις μυθολογίες αυτών των πόλεων εμφανίζεται
ένα ακόμα μοτίβο, αυτό της θάλασσας κυριευμένης από λαγνεία, η οποία κυνηγά τη θεά και την
οδηγεί αρκετές φορές στην αυτοκτονία.10 Στη
βιβλική εκδοχή από την Αφέκ, η Αστάρτη
μεταμορφώνεται σε ψάρι για να γλυτώσει από τον
τερατόμορφο Τυφώνα.11 Σε άλλη παραλλαγή από
την Τύρο, η αποπλάνηση της θεάς Ευρώπης από
τη θάλασσα γίνεται με τη μορφή ταύρου με τη
συγκεκριμένη εκδοχή να αντανακλά παλαιότερη
ιστορία κατά την οποία η θεά βιάζεται από τη
θάλασσα,12 ενώ κατά παρόμοιο τρόπο η φοινικική

3. Απεικόνιση του Βάαλ σε στήλη από την Ουγκαρίτ
(Sudan National Museum, Khartoum 62/8/20· Schroer
2008: Nr. 462· Cornelius 1994: 135-138, pl.32).
Σχέδιο: Άννα Καλαϊτζάκη.
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4. Διδαχές προς τον Μερικαρέ (Papyrus St.-Petersburg 1116A, P. Moscow 4658 & P. Carlsberg 6).

Αλταγκάρτη και ο γιος της ρίχνονται στη λίμνη από
τον Μόψο, τον γιο του Λυδού, όπου καταβροχθίζονται από ψάρια.13
Η interpretation Aegyptiaca του μύθου
Παρά τις μυθολογικές διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή,
ανατολικά μοτίβα, όπως αυτό της διαμάχης
ανάμεσα στον ήρωα και το τέρας, χρησιμοποιούνται τόσο στον πυρήνα εκφάνσεων της μυθολογικής σκέψης των Αιγυπτίων, όσο και σε απλές
παραλλαγές του πρωταρχικού μύθου της δημιουργίας.14 Ένα κείμενο, που αντικατοπτρίζει την προσαρμογή τους στον αιγυπτιακό τρόπο σκέψης, είναι
οι «Διδαχές προς τον Βασιλιά Μερικαρέ» (εικ. 4).15
Το συγκεκριμένο κείμενο απηχεί τις ασταθείς
πολιτικές συνθήκες της Πρώτης Ενδιάμεσης
Περιόδου (περ. 2160-2055 π.Χ.) και υπογραμμίζει

την τάση της θεολογικής διανόησης της Αιγύπτου
να αποστασιοποιηθεί από μοτίβα προσκολλημένα
σε παραδόσεις του παρελθόντος.16 Οι «Διδαχές
προς τον Βασιλιά Μερικαρέ» αφορούν στη
διαδικασία προετοιμασίας του μελλοντικού βασιλιά
από τον προκάτοχό του ούτως ώστε να είναι
έτοιμος να αναλάβει το αξίωμά του μόλις αποσυρθεί ο πατέρας του. Στο συγκεκριμένο κείμενο, το
μυθολογικό μοτίβο της μάχης17 ανάμεσα στον θεό
και το τέρας χρησιμοποιείται με τρόπο αφαιρετικό
σε μια δήλωση του πατέρα του Μερικαρέ σε σχέση
με τον δημιουργό θεό και της πάλης του με το
υδάτινο τέρας.18
Αναφορικά με τις παραλλαγές των μύθων, μια
δημοφιλής εκδοχή του μύθου από τη Βύβλο, που
αναφέρει την μάχη ανάμεσα στον Άδωνη και τον
άγριο κάπρο, εμφανίζεται στην «Ιστορία του
καταδικασμένου Πρίγκιπα» από τον πάπυρο Harris
500 (verso, εικ. 5).19 Στη
συγκεκριμένη ιστορία, εμφανίζεται μια αφαιρετική εκδοχή
της αιγυπτιακής αντίληψης
περί μοίρας και πεπρωμένου.
Η ιστορία εκτυλίσσεται τη
στιγμή που η μοίρα (την
οποία του έδωσαν οι επτά
Αθώρ)20 επρόκειτο να ήταν
καθορισμένη εάν παρέμενε
στην Αίγυπτο. Οι περιπέτειες
του καταδικασμένου πρίγκιπα, οι οποίες περιλαμβάνουν
την επίθεση από τον σκύλο
του κατά τη διάρκεια του
5. Ιστορία του καταδικασμένου
Πρίγκιπα (Papurus Harris 500
BMEA 10060).
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6. Η εξόντωση του Άποφι από τον Σηθ (Papyrus of Nu, 1100–900. Cairo, Egyptian Museum, p London BMEA 10477
(pNu), Thebantomb 131· Piankoﬀ 1957, pl.2). Σχέδιο: Άννα Καλαϊτζάκη.

κυνηγιού,21 τη μεταφορά του στο υδάτινο περιβάλλον της λίμνης, όπου δέχεται επίθεση από έναν
κροκόδειλο και δαίμονες, βρίσκουν πρόσφορο
έδαφος στην Εγγύς Ανατολή. Η «Ιστορία του
καταδικασμένου Πρίγκιπα» αντικατοπτρίζει το θέμα
του Αιγύπτιου που μεταναστεύει, αντανακλώντας
αντίστοιχες μυθολογικές ιστορίες από το παρελθόν
με παραλλαγές και δίνοντας έμφαση αφενός στον
τρόπο με τον οποίο η μοίρα λειτουργεί εκτός
Αιγύπτου, αφετέρου στον τρόπο που η Ασία
παρουσιάζεται σε ιστορίες του Νέου Βασιλείου.
Σε άλλα παραδείγματα μυθολογικών σχημάτων
από την Αίγυπτο με πρωταγωνιστή τον ηλιακό θεό
Ρα, το μυθολογικό μοτίβο της διαμάχης ανάμεσα
στο τέρας και τον ήρωα/θεό μετουσιώνεται σε
μάχη ανάμεσα στον οφιοειδή δαίμονα Άποφι και
τον ηλιακό θεό Ρα.22 Σύμφωνα με την ηλιακή
μυθολογία, το κυκλικό ταξίδι του θεού στον
αιγυπτιακό Άδη (ντουάτ) ξεκινούσε με τη δύση του
ηλίου και τελείωνε με την ανατολή της επόμενης
ημέρας.23 Κατά τη διάρκεια της έβδομης ώρας της
νύχτας, αγαθοδαίμονες και προστάτιδες θεότητες
εξολοθρεύουν τον Άποφι και τον εμποδίζουν να
φέρει την ηλιακή λέμβο σε στασιμότητα (εικ. 6). Η
μεταφορά των γεγονότων της εβδόμης ώρας σε
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ένα επεισόδιο στο οποίο ο Σηθ24 καθήμενος στην
πλώρη λέμβου λογχίζει τον οφιοειδή δαίμονα,
αποτέλεσε με τη σειρά του δημοφιλή αιγυπτιακή
παραλλαγή της διαμάχης τέρατος θεού/ήρωα.25
Κατά τρόπο παράλληλο, σε μια σειρά από μύθους
της Ίσιδος (θεά), μετά από τον θάνατο του συζύγου
της Όσιρι (ήρωας), έφυγαν από τον Σηθ (τέρας) για
τα έλη του Δέλτα, προκειμένου να κρατήσει τον
Ώρο (γιος) ασφαλή.26 Αποφεύγοντας πολλούς
κινδύνους, όπως το θανατηφόρο τσίμπημα από
σκορπιό και πολλές άλλες δοκιμασίες, ο Ώρος,
όταν ωρίμασε, νίκησε τον Σηθ και εκδικήθηκε για
τον θάνατο του πατέρα του.27
To μυθολογικό μοτίβο της κυριευμένης από
λαγνεία θάλασσας που κυνηγά την θεά μνημονεύεται στην «Ιστορία των δυο αδελφών» (εικ. 7).28
Στην ιστορία περιγράφεται η σχέση δυο αδελφών,
αλλά και ο ρόλος που παίζει σε αυτήν η ερωτική
διάθεση της συζύγου τού ενός για τον άλλο.
Εξελίσσεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος
περιλαμβάνει τη λαγνεία της γυναίκας του Άνουβι,
οδηγώντας στον ευνουχισμό του Μπάτα, του
κεντρικού ήρωα της ιστορίας, και στη δολοφονία
της από τον σύζυγό της, και το δεύτερο
αναφέρεται στην ιστορία του Μπάτα που έχει
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7. Ιστορία των δυο Αδελφών (Papyrus d'Orbiney BMEA 10183, 10).

μεταναστεύσει στην Ασία και μέσω θεϊκής
παρέμβασης λαμβάνει μια γυναίκα από τους θεούς
την οποία όμως φέρνει ο φαραώ στην Αίγυπτο για
να γίνει η πρωταρχική σύζυγος του.
Αρκετά στοιχεία στην πλοκή της ιστορίας όπως
ο ρόλος της θάλασσας, η τοποθεσία της «κοιλάδας
των Κέδρων», το άρωμα που αναδύεται από τα
μαλλιά της κεντρικής ηρωίδας29 καθώς και το
στοιχείο του ευνουχισμού του κεντρικού ήρωα,
αποκαλύπτουν στοιχεία για την καταγωγή της ηρωίδας τα οποία συναντώνται στην Ανατολή, αποδίδοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην ιστορία μια χροιά
εξωτική και όχι αμιγώς αιγυπτιακή.30
Οι κοινωνικές προεκτάσεις του μύθου
Τα προαναφερθέντα κείμενα, εκτός από την
αναπαραγωγή μυθολογικών μοτίβων, δανεισμένων
από την Εγγύς Ανατολή, εμπεριέχουν και κοινωνικές πτυχές. Η αίσθηση αποφυγής οτιδήποτε ξένου
καθώς και ο νόστος για την Αίγυπτο δίνουν την
θέση τους σε έναν Αιγύπτιο κοσμοπολίτη, ικανό να
ταξιδέψει και να αναζητήσει την τύχη του, να κάνει
οικογένεια και να διαπρέψει εκτός των συνόρων
της Αιγύπτου, κάτι το οποίο η αιγυπτιακή ιδεολογία
έναντι των αλλοεθνών θεωρούσε ένδειξη βαρβαρισμού.31 Σε αρκετές ιστορίες, όπως αυτές του
καταδικασμένου πρίγκιπα και των δύο αδελφών, οι
ξένες επιρροές είναι εμφανείς: οι ήρωες των
ιστοριών, αντί να αισθάνονται απέχθεια για
οτιδήποτε ξένο, μεταναστεύουν, φεύγουν από την
Αίγυπτο, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη μοίρα
τους και στήνουν το σπιτικό τους σε εδάφη, τα
οποία η αιγυπτιακή ιδεολογία θεωρεί ενδιαιτήματα
του χάους.Το γεγονός αυτό αποτελεί ξεκάθαρη
αντίθεση σε σχέση με ιστορίες όπως αυτή του
Σινούχε (εικ. 8), που χρονολογείται στο Μέσο
Βασίλειο και στην οποία η λύτρωση έρχεται μέσω
της επιστροφής στην Αίγυπτο και τον ενδεδειγμένο
αιγυπτιακό τρόπο ζωής.

Παρόλο που στην «Ιστορία του καταδικασμένου
Πρίγκιπα» οι επτά Αθώρ τον καταριούνται τη στιγμή
της γέννησής του και κάνουν την παραμονή του
στην Αίγυπτο επικίνδυνη, λόγω του ότι θα σκοτωθεί
από σκύλο, φίδι ή κροκόδειλο, αυτός αποφασίζει να
αναζητήσει την τύχη του στην Ασία και πιο
συγκεκριμένα στο βασίλειο των Μιτάννι.32 Ο
πρίγκιπας βρίσκει συμπόνια, δικαιοσύνη και
κοινωνική ισότητα σε ένα «βαρβαρικό» βασίλειο
όπου και προσκαλείται να διαγωνιστεί μαζί με τους
ευγενείς για το χέρι της ξένης πριγκίπισσας.33 Η
Αίγυπτος, εν αντιθέσει, αντί να παρείχε ασφάλεια
στον πρίγκιπα, αποτελούσε το μέρος στο οποίο η
κατάρα των επτά Αθώρ επρόκειτο να βρει
εφαρμογή εάν ο ίδιος δεν ακολουθούσε τις απαραίτητες προφυλάξεις δεδομένου ότι η οργή της
μητριάς του, μια από τις πιο αρνητικά φορτισμένες
μορφές στην ιστορία της αρχαίας αιγυπτιακής
λογοτεχνίας, θα τον ακολουθούσε για όλη του τη
ζωή.34 Παρά τις δυσκολίες που συναντά στο
βασίλειο των Μιτάννι, ο πρίγκιπας καταφέρνει στο
τέλος να νυμφευθεί την κόρη του ηγεμόνα των
Μιτάννι και με τη βοήθειά της να ξεπεράσει την
σκληρή μοίρα με την οποία τον είχαν επιβαρύνει οι
επτά Αθώρ. Αν και το τέλος της ιστορίας δεν
διασώζεται, αρκετά στοιχεία όπως η τοποθέτηση
της πλοκής στη Μεσοποταμία, ο τρόπος με τον
οποίο η Ασία παρουσιάζεται σε αυτήν αλλά και
μοτίβα όπως αυτό της κόρης που περιμένει σε
έναν πύργο κοιτώντας έξω από το παράθυρο,
ομοιάζουν με θέματα από τη Χαναάν.35
Παρόμοιες επιρροές από την Ανατολή είναι
εμφανείς στην «Ιστορία των δυο αδελφών».36 Πέρα
από το μοτίβο του θαλάσσιου τέρατος που
κυνηγάει την θεά, στο δεύτερο μέρος της ιστορίας
στην «κοιλάδα των κέδρων», στον Λίβανο,
παρουσιάζεται η ύπαρξη κατοικίας για τον Μπάτα.
Στην Αίγυπτο, ο Μπάτα είχε να αντιμετωπίσει την
κακία της γυναίκας του αδελφού του καθώς και τον
θυμό του. Ήταν έξω από την Αίγυπτο όταν ο
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8. Ιστορία του Σινούχε (Berlin Papyrus 3022, 27–36).

δημιουργός θεός τού έδωσε μια σύζυγο και τον
κατέστησε ικανό να στήσει το σπιτικό του.
Συμπερασματικά, τα προαναφερθέντα παραδείγματα δίνουν την εικόνα μιας πολιτισμικής
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην Αίγυπτο και την
Εγγύς Ανατολή. Το λογοτεχνικό θέμα της σύγκρουσης ανάμεσα στον μυθικό ήρωα/θεό και το τέρας ή
της θέας που απειλείται από τη μανία της θάλασσας ή του θαλάσσιου τέρατος, γίνονται ιδιαιτέρως
δημοφιλή και αναπαράγονται με αρκετές παραλλαγές στην αιγυπτιακή λογοτεχνία. Το αίσθημα της

αποφυγής οτιδήποτε ξένου, που αποτελούσε από
τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της λογοτεχνίας
του Μέσου Βασιλείου στην Αίγυπτο, αντικαθίσταται
από μια διαφορετική αιγυπτιακή αντίληψη, καθιστώντας την Εγγύς Ανατολή χώρα φιλόξενη, όπου ο
πρωταγωνιστής κάθε ιστορίας μπορούσε να βρει
την αγάπη, τη συμπόνια και την ασφάλεια, χαρακτηριστικά που σε προηγούμενες περιόδους μόνο η
Αίγυπτος μπορούσε να προσφέρει στους κατοίκους
της.
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The increased presence of foreigners in Egypt in several periods of its Dynastic history proved propitious
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