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APRESENTAÇÃO

Esta colectânea ou ANTOLOGIA DOCUMENTAL não pretende, de
maneira nenhuma, ser um inventário de documentos descobertos em
arquivos históricos, à maneira do que costumam fazer os doutorandos
para comprovar o seu trabalho de investigação e, desse modo, alicerçar
e enriquecer a base da sua tese.
No campo das Civilizações Preclássicas, dificilmente se poderá
encontrar algo de novo, a não ser no campo da pesquisa arqueológica,
através de campanhas de escavações, inventariando os respectivos
achados. Não foi esse o nosso trabalho nem era esse o nosso objectivo.
À partida, propunhamo-nos estudar o confronto civilizacional de
hebreus e filisteus no tablado político de Canaã, ao dobrar do século XIIXI AC, quando estes dois povos, como estrangeiros, ali chegaram e se
instalaram. Dado que nenhum documento escrito nos chegou da parte
dos filisteus, e porque os documentos hebraicos são bastante mais
tardios, mesmo os da Bíblia, julgamos oportuno dar aqui o elenco
daqueles documentos, quer anteriores quer posteriores, que nos
ajudaram na nossa análise histórico-cultural. Recorremos a textos
egípcios, ugaríticos, acádicos e hititas, coligidos, evidentemente, de obras
publicadas em países onde os estudos preclássicos, sobretudo acerca do
Médio Oriente, merecem particular atenção e até mesmo interesse.
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Deste modo, não só registamos, em tradução nossa, os textos mais
interessantes e manuseados, como fornecemos uma boa colectânea
documental. Tal como para nós, ela será, com certeza, de real valia para
todos os estudiosos das civilizações preclássicas no nosso país, tendo em
conta a nossa carência neste vasto e pouco conhecido sector da História.
Não queremos deixar de referir as colectâneas donde fizemos esta
nossa ANTOLOGIA DOCUMENTAL:
BREASTED, J.H. - Ancient Records of Egypt, 5 vols., Chicago, 1906;
3a ed., Chicago/The Univerdity of Chicago Press, 1927.
BRIEND, Jacques -Israel et Juda vus par les textes du Proche
Orient, Paris, Editions du Cerf, 1980 ("Cahiers Évangile"). Cfr. tradução
portuguesa: ISRAEL e JUDÁ. Textos do Antigo Oriente Médio , São Paulo,
Edições Paulinas, 1985.
DONADONI, Sergio - Testi Religiosi Egizi, Milão,TEA,1988.
GARCIA CORDERO,Maximiiiano - la Biblia y ei Legado dei Antiguo
Oriente, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1977 (BAC,390).
KITCHEN, K.A. - Ramesside Inscriptions, Oxford, 1968.
MORAN, William L. - Les Lettres d'El Amarna , Paris, Cerf, 1987,
("Littératures anciennes du Proche Orient").
PRÏTCHARD, James B. - Ancient Near Eastern Texts relating to the
Old Testament,

Third Edition with Supplement, Princeton, Princeton

University Press, 1969, (= ANET).
IDEM - The Ancient Near East in Pictures relating to the Old
Testament, Princeton, Princeton University Press, 1954 , (= ANEP).
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Cfr. do mesmo autor, a edição manual - The Ancient Near East,
VolJ: An Anthology of Texts and Pictures , Princeton, Sixth Princeton
Paperback Printing,1973; Vol. 11,1975.
SEUX, Marie-Joseph - Lois de I'Ancient Orient , Paris, Ed, du
Cerf,1987, ("Cahiers Évangile").
UGARIT-FORSCUNGEN, X, Kevelaer, Verlag Butzon & Bercher,1978.
VÁRIOS - Prières de VAncient Orient , Paris, Ed.du Cerf, 1979,
( " Cah ier s É vang He" ).

ABREVIATURAS
ANET = PR1TCHARD, James B, - Ancient Near Eastern Texts ...,3 s
ed,.Princeton, Princeton University Press, 1968.
ANEP = IDEM - The Ancient Near East in Pictures relating to the
Old Testament, Princeton, Princeton University Press, 1954.
EA = MORAN, William L - Les Letrres d'El Amarna , Paris, Cerf,
1987, ("Littératures anciennes du Proche Orient").
IJ = BRIEND, Jacques - Israel e Judá. Textos do Antigo Médio
Oriente, São Paulo, Edições Paulistas, 1985.
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ANTOLOGIA DOCUMENTAL
DOCUMENTO N° 1

Insxiç&o do xsl

3333UMI ds Alalai

Eu sou,IDRIMI,filho de Ilimilimma, servo de Adad,de Hepat e de Ishtar,
Senhora de Alalah, minha Senhora. Um ... funesto teve lugar em Halab, a
residência da minha família, e nós fugimos para as gentes de Emar (1),
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irmãos de minha mãe, e nós vivemos em Emar. Os meus irmãos, que
eram mais velhos do que eu, ficaram comigo, mas nenhum tinha os
projectos que eu tinha. Eu disse comigo: "Aquele que possui a residência
da sua família é ... mas aquele que ... aos olhos do povo de Emar é um
escravo". Assim, pois, tomei comigo o meu cavalo, o meu carro, o meu
ajudante, saí e atravessei o deserto e entrei na região dos guerreiros
Suteus (2). Passei a noite com ele no meu carro, mas no dia seguinte
continuei e fui para a terra de Canaã. Fiquei em Amnia na terra de
Canaã. Em Amnia,todavia,viviam cidadãos de Halab.do país de Mukish,
do país de Ni' e também guerreiros de Ama' e.Eles descobriram que eu
era o filho do seu senhor e juntaram-se a mim. Aí eu cresci e permaneci
longo tempo.Durante sete anos vivi entre a gente Apiru, Lancei pássaros,
observei cordeiros (3) e, no fim de sete anos, Adad mostrou-se
favorável para comigo.Então construi barcos, embarquei soldados, e fizme ao mar em direcção ao país de Mukish e aportei à praia abaixo do
monte Cassius (4). Desembarquei e quando o meu país ouviu falar de
mim, trouxeram-me gado e ovelhas. Num dia,como se fossem uma só
pessoa,os países de Ni' ,de Ama' e e de Mukish e a minha cidade de Halab
voltaram para mim. Meus irmãos ouviram e vieram à minha presença.
Logo que eles se reconciliaram comigo,eu reconheci-os realmente como
irmãos.
Contudo, durante sete anos, Barattarna, o poderoso rei, rei dos
guerreiros hurritas, tratou-me como um inimigo. No sétimo ano, eu
enviei Anuanda ao rei Barattarna, o rei dos guerreiros (hurritas), e faleiIhe dos serviços dos meus avós, quando os meus avós estiveram ao seu
serviço e o que nós dissemos agradou aos reis dos guerreiros hurritas e
eles fizeram uma aliança baseada num solene juramento entre eles. 0
poderoso rei ouviu falar dos nossos antigos serviços e do juramento que
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eles tinham prestado uns aos outros - eles leram - lhe o texto do
juramento palavra por palavra como também os nossos serviços. Ele
aceitou a minha saudação.Eu acrescentei presentes significativos da
minha lealdade, que eram pesados, e voltou a ele a família perdida. Eu
prestei-lhe um solene juramento quanto ao meu estado de leal vassalo.
E (assim) tornei-me rei de Alalah. Reis à direita e à esquerda vieram ter
comigo e, como é seu costume, trouxeram-me presentes e presentes
para o meu avô em ...Eu trouxe-os para... E eu... os. Eu tomei... soldados e
fui contra o país de Hatti e destrui sete das suas praças fortificadas;
estas são as ... praças fortificadas : Pashshakhe, Damarut-re% i, Hulahhan,
Zise, le, Uluzina, e Zaruna. O país de Hatti não mobilizou, não marchou
contra mim; eu pude fazer o que precisava. Tomei prisioneiros dentre
eles, saqueei as suas riquezas, bens e propriedades e distribuí-os aos
meus soldados, às minhas tropas auxiliares, aos meus irmãos e amigos.
Eu próprio tomei um quinhão como eles. Depois voltei para o país de
Mukish e entrei na minha cidade de Alalah. Eu tive uma casa construída
por prisioneiros, com provisões, riquezas, bens e objectos que eu tinha
trazido do país de Hatti; fiz o meu trono semelhante ao dos reis, meus
irmãos como os irmãos dos reis; meus filhos como os seus filhos e meus
guardas como os seus guardas. Eu fiz que os suteus com o meu país
vivessem em instalações seguras, e aqueles que não quiseram viver em
instalações deixei-os assim. Coloquei o meu país em base firme e fiz as
minhas cidades como elas eram antes, semelhantes... Quanto às regras
de culto que os deuses de Alalah estabeleceram, e quanto aos sacrifícios
e oferendas que nossos avós lhes apresentaram, também eu os
apresentei constantemente como eles apresentaram e agora eu confieios ao meu filho Adad-nirari. Possa o deus do céu exterminar toda a
descendência de quemquer que roube esta minha estátua e o amaldiçoe,
extermine os seus filhos e mesmo a descendência dos seus ... criados.
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Possam os deuses do céu e o mundo inferior destruir o seu reino e o
seu país. Possa Adad, o senhor do céu e o mundo inferior e (todos) os
grandes deuses fazer desaparecer do seu país o filho e prole de
quemquer que mude ou apague isto.
Sharruwa é o escriba.
Possam os deus do céu e o mundo inferior defender o escriba
Sharruwa, que escreveu esta estátua, com boa saúde e protegê-lo; eles
seriam seu... Shamash senhor do que está por cima da terra e abaixo, o
senhor dos espíritos dos mortos seja propício".
(Post-scriptum na face direita da estátua: "Eu fui rei durante 30
anos. Escrevi os meus feitos na minha estátua. Que o povo o leia e me
abenç(oe)".
COMENTÁRIO: ANET, 557 - 558. Em 1930, foi encontrada a estátua que
apresenta o rei sentado no trono, e está exposta, agora, em Londres, no Museu
Britânico. A estátua é de magnesite e assenta sobre pedestal de pedra negra; mede
cerca de 1 metro de altura e consta de 101 linhas de caracteres

cunéiformes

acádicos. A inscrição cobre a frente da figura e tem um post-scriptum de 3 linhas
na face direita. A data provável da inscrição é de 1550-1500 AC; o texto faz lembrar
as peripécias de David fugindo de Absalão (11 Sam.15,1 s).
1/ "Emar" é identificada com Meskene,a norte da Síría.junto ao rio Eufrates.
2/ Suteus

era uma tribo de gente seminómada na qual, ao tempo de El

Amarna, se via um bando generalizado de gente perigosa.
3/Faz-se aqui uma explicita referência à prática da adivinhação por meio
da observação do voo das aves e das vísceras dos animais.
4/ "Monte Cassius" segundo a identificação mais plausível será o Gebel Aqra,
uns quilómetros a Norte de Ugarit.na Síria.
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DOCUMENTO N° 2
CAMPANHAS ASIÁTICAS DE TUTMOSIS III
A - Estela de Armant
A Batalha de Meguido
Viva Horus: Touro Poderoso, aparecendo em Tebas; as duas Deusas:
firmando a realeza, como Re no céu; o Horus de ouro: Majestoso nas
Aparências, Poderoso em força; o Rei do Alto e Baixo Egipto, Senhor das
Duas Terras, Senhor das Ofertas: Men-Kheper-Re; o Filho de Re, de seu
corpo: Tutmosis Heqa-Maat, amado de Montu, Senhor de Tebas, que
reside em Hermonte, vivendo para sempre.
Ano 22, 2o mês da segunda estação, dia 10. Resumo dos feitos de
valentia e vitória que este bom deus realizou, sendo todo o feito de
heroísmo eficaz, começando desde a primeira geração; o que o Senhor
dos deuses, o Senhor de Hermonte fez por ele: a exaltação das suas
vitórias, para fazer com que os seus feitos de valentia sejam relatados
pelos milhões de anos que hão-de vir, além dos feitos de heroísmo que a
sua majestade sempre fez. Se eles se tivessem de relatar todos juntos
pelos seus nomes, seriam numerosos demais para se porem por escrito...
Sua majestade não se demorou em seguir para a terra de / 1 0 /
Djahi ( 1 ) para matar os traidores que nela estavam e dar coisas àqueles
que lhe eram leais. (Testemunha, com efeito, os seus nomes, cada país de
acordo com o seu tempo.) Sua majestade voltava em cada ocasião,
quando o seu ataque tinha sido efectuado com valor e vitória, de modo
que fez com que o Egipto estivesse quanto à sua condição como estava
quando Re nele se encontrava como rei.
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Ano 22, 4 mês da segunda estação, dia... Saindo de Mênfis para
o

chacinar os países do miserável Retenu (2), na primeira ocasião de
vitória. Foi sua majestade quem abriu as suas estradas e desobstruiu
cada um dos seus caminhos para o seu exército, depois que se rebelara,
reunido em Meguido. Sua majestade entrou naquela estrada que se torna
muito estreita, como o primeiro de todo o seu exército, enquanto cada
país se tinha reunido, estando de pé preparado à sua boca... O inimigo
amedrontou-se, precipitando-se para a sua cidade, juntamente com o
príncipe que estava em... /15/... para eles, suplicando respiração, seus
deuses às costas. Sua majestade voltou com alegria de coração, com toda
esta terra como vassalo... Asiáticos, vindos a certa altura, trazendo o seu
tributo...
COMENTÁRIO: ANET , 234. A estela de Armam é de granito

vermelho.

ARMANT é a antiga cidade de luny, na margem ocidental ou esquerda do rio Nilo,
cerca de 20 Km. abaixo de Medinet-Habu, em pleno Alto Nilo, abarcando o 4o Nomo
(Sepat ) ou distrito que incluía Tebas (Waset ) . O nome actual é corrupção do grego
Hermonthis (Ermont, em copta), que deriva do original lunu-Montu , por causa do
célebre templo do deus Montu ai construído. Tutmosis III (1504-1450 AC) teria
vivido os primeiros 22 anos ensombrado pelo reinado da rainha Hatshepsut (15031482 AC). Talvez que o 22° ano marque o começo efectivo do seu reinado, de modo
que teríamos a data de 16 de Abril de 1482 (1468) AC como provável

referência

cronológica da batalha de Meguido (Cir.abaixo : Os ANAIS DE KARNAK).
1/

DJAHI - é o nome egípcio para designar a parte centrai de Canaã,

correspondente ao que se convencionou chamar Síría-Palestina.
2/ RETENU - é a designação egípcia para Canaã em toda a sua extensão.
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B - OS ANAIS DE KARNAK

Horus: Touro Poderoso, aparecendo em Tebas;...Tutmosis III.
Sua majestade ordenou que as vitórias, que seu pai Amon lhe dera,
fossem colocadas num monumento no templo que sua majestade tinha
feito para seu pai Amon, a fim de registar / 5 / cada uma das suas
campanhas em particular, juntamente com

os despojos que sua

majestade trouxera e os impostos de cada país estrangeiro que seu pai
Re lhe dera.
Ano 22, 4o mês da segunda estação, dia 25 (1), Sua majestade
passou pela fortaleza de Sile (2), na primeira campanha de vitória que
sua majestade realizou para alargar as fronteiras do Egipto com valor,
com vitória, com poder e com justificação. Ora isto foi por muito tempo
em anos... / 1 0 / saque, enquanto todo o homem era tributário antes...
Mas aconteceu em tempos posteriores que a guarnição, que ali havia,
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estava na cidade de Sharuhen, enquanto de lursa até aos confins da
terra se tinham revoltado contra sua majestade (3).
Ano 23, I o mês da terceira estação, dia 4, o dia da festa da
coroação do rei - até à cidade de "Aquilo-Que-o-Governador-Tomou",
Gaza
Ano 23, / 1 5 / 1° mês da terceira estação, dia 5 - partida deste
lugar com valor, com vitória, com poder e com participação a fim de
derrubar aquele miserável inimigo e alargar as fronteiras do Egipto,
segundo a ordem de seu pai Amon-Re, o valente e vitorioso, para que
fosse capturado
Ano 23, I o mês da terceira estação, dia 16 - até à cidade de
Yehem (4). Sua majestade convocou uma conferência com o seu exército
vitorioso, falando da seguinte maneira: "Aquele miserável inimigo / 2 0 /
de Qadesh (5) veio e entrou em Meguido. Está lá neste momento. Juntou
a si os príncipes de todos os países estrangeiros que eram leais ao
Egipto, bem como aqueles que vão até Naharin e Mitanni, os de Hurru, os
de Kode, seus cavalos, seus exércitos e seu povo, pois ele diz - assim se
conta - "Hei-de esperar aqui / 2 5 / em Meguido para lutar contra sua
majestade". Querereis dizer-me o que está em vossos corações?"
Eles disseram na presença de sua majestade: "Que tal seguir por
essa estrada que se torna tão estreita? Diz-se que o inimigo está lá, à
espera no exterior, enquanto se vão tornando mais numerosos. Não teria
de ir cavalo atrás de cavalo, e o exército / 3 0 / e o povo de modo
semelhante? Iria a vossa vanguarda entrar na luta enquanto a
rectaguarda ainda estava à espera aqui em Aruna, incapaz de lutar? Ora
há aqui duas outras estradas. Uma das estradas - reparai, fica a este de
onde estamos, de forma que sairíamos em Taanak. A outra - reparai, fica
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para o lado / 3 5 / norte de Djefti, e nós iríamos sair a norte de Meguido.
Que o nosso vitorioso senhor siga por aquela que for agradável ao seu
coração, mas não nos façais caminhar por aquela estrada difícil!"
Entretanto,chegaram mensagens acerca daquele miserável inimigo
e continuou a discussão acerca do problema de que se tinha falado antes.
Aquilo que foi dito na majestade da Corte - vida, prosperidade, saúde! "Juro, / 4 0 / assim como Re me ama, assim como o meu pai Amon me
favorece, assim como as minhas narinas são rejuvenecidas com vida e
satisfação, a minha majestade seguirá por esta estrada de Aruna!
Aquele de vós que desejar siga por essas estradas de que falais, e
aquele de vós que desejar venha no séquito da minha majestade! "Olha",
dirão eles, esses / 4 5 / inimigos que Re abomina, "sua majestade partiu
por outra estrada porque ficou com medo de nós?" - assim falarão eles".
Disseram eles,então, na presença de sua majestade: "Teu pai Amon,
Senhor dos Tronos das Duas Terras, que preside sobre Karnak, proceda
de acordo com o teu desejo! Repara, nós vamos seguir a tua majestade
para toda a parte que a tua majestade for, porque um servo seguirá o
seu senhor".
Depois, sua majestade deu uma instrução / 5 0 / a todo o exército:
"Manter-vos-eis firmemente na passada do vosso senhor vitorioso por
aquela estrada que se torna tão estreita. Olhai, sua majestade fez um
junramento, dizendo: "Não deixarei o meu exército vitorioso avançar à
frente da minha majestade neste lugar!" Ora sua majestade assentara
em seu coração que ele próprio havia de avançar à cabeça do seu
exército. Todo o homem ficou ciente / 5 5 / da sua ordem de marcha,
cavalo atrás de cavalo, enquanto sua majestade seguia à cabeça do seu
exército.
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Ano 23, I mês da terceira estação, dia 19 - o despertar na vida na
o

tenda da vida, prosperidade e saúde, na cidade de Aruna. Avançando
para o norte a minha majestade levava o meu pai Amon-Re, Senhor dos
Tronos das Duas Terras, para que ele abrisse os caminhos diante de mim
enquanto Horakhti confirmava o coração do meu vitorioso exército / 6 0 /
e meu pai Amon fortalecia o braço da minha majestade...
Depois, sua majestade partiu à cabeça do seu exército, que foi
disposto em muitas fileiras. Não tinha encontrado um único inimigo; a
sua ala sul estava em Taanak, ao passo que a sua ala norte estava do
lado sul do Vale do Quina (6). Em seguida / 6 5 / sua majestade reuniu-os
dizendo: ".„!Eles caíram! Enquanto aquele inimigo miserável... Que vós a
ele dirijais louvores /70/; que elogieis o poder da sua majestade, porque
seu braço é maior do que o de qualquer rei. Realmente, foi protegida a
rectaguarda do exército de sua majestade em Aruna!"
Ora, enquanto a rectaguarda do vitorioso exército de sua majestade
ainda estava na cidade de Aruna, a vanguarda tinha seguido para o Vale
do Quina, e encheram a boca deste vale.
Então eles disseram a sua majestade - vida, prosperidade, saúde! / 7 5 / "Olhai, sua majestade avançou com o seu exército vitorioso, e eles
encheram o vale. Que o nosso vitorioso senhor nos ouça desta vez e por
nós espere,rectaguarda do seu exército e seu povo. Quando a rectaguarda
do exército avançar para nós em campo aberto, então combateremos
contra esses estrangeiros, então não inquietaremos os nossos corações a
respeito da rectaguarda do / 8 0 / nosso exército".
Sua majestade fez uma paragem, sentando-se à espera da
rectaguarda do seu exército vitorioso. Ora os líderes tinham mesmo
acabado de avançar nesta estrada quando a sombra virou (7). Sua
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majestade alcançou o sul de Meguido na margem do ribeiro Quina, no
momento em que a sétima hora estava em seu curso no dia.
Então um acampamento foi montado ali para sua majestade, e uma
instrução foi dada o todo o exército, dizendo: "Preparai-vos! Tende as
vossas armas prontas, porque, de manhã, vamos travar combate com
aquele inimigo miserável, porque somos...!"
Repousando no recinto (8) da vida, prosperidade e saúde.
Provendo os funcionários. Fornecendo rações à comitiva. Colocando as
sentinelas do exército em seus postos. Dizendo-lhes: "Sede firmes, sede
firmes! Estai alerta, estai alerta!" Despertando na vida na tenda da vida,
prosperidade e saúde. Vieram dizer a sua majestade: "0 deserto está
bem, e as guarnições do sul e do norte também!"
Ano 23, I o mês da terceira estação, dia 21, o dia da festa da
verdadeira lua nova. Aparecimento do rei ao amanhecer. Ora uma
instrução foi dada a todo o exército para passar junto de... / 8 5 / . Sua
majestade avançou num carro de ouro fino, adornado com seu
equipamento de combate, como Horus, o Poderoso de braços, um senhor
de acção como Montu, o Tebano, enquanto seu pai Amon lhe fortificava
os braços. A ala sul do exército de sua majestade estava numa colina a
sul do ribeiro Quina, e a ala norte estava a noroeste de Meguido,
enquanto sua majestade estava no centro delas fazendo Amon a
protecção da sua pessoa na refrega e a força de Seth invadindo os seus
membros.
Assim, sua majestade levou a melhor sobre eles à cabeça de seu
exército. Então eles viram sua majestade levando a melhor sobre eles e
fugiram precipitadamente para Meguido com expressões de temor.
Abandonaram os cavalos e seus carros de ouro e prata, de tal modo que
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alguém os pudesse puxar para dentro desta cidade içando-os pelas
roupas. Ora o povo tinha-lhe fechado esta cidade, mas fizeram descer
roupas a fim de os içar para dentro desta cidade, Ora, se o exército de
sua majestade não tivesse entregado o coração à recolha de bens do
inimgo, teriam capturado Meguido nesta altura, quando o miserável
inimigo de Qadesh e o miserável inimigo desta cidade estavam a ser
içados à pressa para se meter na cidade, porque o medo de sua
majestade entrara-lhes nos corpos, os braços deles estavam fracos
porque o seu diadema da serpente os tinha subjugado (9).
Então os seus cavalos e os seus carros de ouro e prata foram
capturados como uma presa fácil. Fileiras deles jaziam de costas,
estirados,como peixes no laço de uma rede, enquanto o exército vitorioso
de sua majestade contava as suas posses. Ora ali estava capturada aquela
tenda do miserável inimigo, que era trabalhada a prata,...
Depois, todo o exército rejubilou e dirigiu louvores a Amon por
causa da vitória que ele dera ao seu filho neste dia. Louvaram sua
majestade e elogiaram as suas vitórias. Em seguida apresentaram o
saque que tinham feito: mãos, prisioneiros vivos, cavalos e carros de
ouro e prata e com pinturas /90/...
Então sua majestade deu ordem ao seu exército com as palavras:
"Capturai-os de modo eficaz, meu vitorioso exército! Vede, todos os
países estrangeiros foram postos nesta cidade por ordem de Re nesse
dia, porquanto todos os príncipes dos países do norte estão fechados lá
dentro.pois a captura de Meguido é a captura de mil cidades! Capturai-os
de maneira firme, de maneira firme!..."
Foram dadas ordens aos comandantes das tropas para que
provessem as suas divisões e informassem cada homem do seu lugar.
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Eles mediram esta cidade que estava rodeada por um fosso e cercada
com troncos verdes de todas as suas árvores agradáveis, enquanto sua
majestade estava ele próprio numa fortaleza a leste desta cidade, de
alerta

cercada por um muro circundante,... junto ao seu muro

circundante. Seu nome era "Men-kheper-Re-é-o-Sitiador-dos-Asiáticos".
Pessoas foram nomeadas como sentinelas no recinto de sua majestade, e
foi-lhes dito: "Sede firmes, sede firmes! Estai alerta, estai alerta!"... sua
majestade... Nem um deles era autorizado a afastar-se do circuito do
muro, a não ser para sair quando batessem à porta da sua fortaleza.
Ora tudo o que sua majestade fez a esta cidade e àquele miserável
inimigo e ao seu miserável exército está registado de acordo com cada
dia em particular, cada expedição em especial e cada comandante de
tropas individualmente... Estão hoje registados num rolo de couro no
templo de Amon.
Ora os príncipes deste país estrangeiro vieram de rastos beijar o
solo para glória de sua majestade e para pedir respiração para as suas
narinas, porque o seu braço era tão grande, porque a intrepidez de
Amon era tão grande sobre / 9 5 / todo o país estrangeiro... todos os
príncipes que a intrepidez de sua majestade

trouxe consigo,

transportando o seu tributo de prata, ouro, lapis-lazuli e turquesa, e
carregando cereal, vinho e gado graúdo e miúdo para o exército de sua
msjestade, com ura bando deles levando tributo para sul. Então sua
majestade nomeou príncipes novos para cada cidade....
Lista do saque que o exército de sua majestade trouxe da cidade de
Meguido: 340 prisioneiros vivos e 83 mãos; 204 cavalos, 191 potros, 6
garanhões e... potros machos; 1 carro trabalhado a ouro, com o corpo de
ouro, que pertencia àquele inimigo, 1 belo carro trabalhado a ouro que
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pertencia ao príncipe de Meguido... e 892 carros do seu miserável
exército - total: 924; 1 bela cota de malha de bronze que pertencia
àquele inimigo, 1 bela cota de malha de bronze pertencente ao príncipe
de Meguido e 200 cotas de malha de couro que pertenciam ao seu
miserável exército; 502 arcos; e 7 bastões de madeira de meru ,
trabalhados a prata, da tenda daquele inimigo.
Ora o exército de sua majestade trouxe gado... : 387..., 1929 vacas,
2000 cabras e 20.500 ovelhas.
Lista do que foi trazido depois pelo rei dentre os bens da casa
daquele inimigo que estava em Yanoam, Nuges e Herenkeru, junto com a
propriedade daquelas cidades que se lhes tinham sujeitado...: ...; 38
maryanu que lhes pertenciam, 84 filhos daquele inimigo e dos príncipes
que estavam com ele, 5 maryanu que lhes pertenciam, 1796 escravos e
escravas, bem como seus filhos, e 103 pessoas perdoadas que tinham
provindo daquele inimigo por causa da fome - total: 2.503 - sem contar
bacias de pedra preciosa e ouro, várias vasilhas, / 1 0 0 / ..., uma grande
jarra- akunu de trabalho sírio, jarras, malgas, pratos, várias vasilhas
de beber, grandes chaleiras, l x + 1 17 facas - perfazendo 1784 deben ;
ouro em discos, encontrado quando estava para ser trabalhado, bem
como prata abundante em discos - 966 deben

e 1 kídet (10); uma

estátua de prata na forma de..., uma estátua..., com cabeça de ouro; 3
bastões com cabeças humanas; 6 cadeiras de transporte daquele inimigo,
de marfim, ébano e madeira earob , trabalhada a ouro, e os 6 escabelos
que lhes pertenciam; 6 grandes mesas de marfim e madeira carob ; uma
cama pertencente àquele inimigo, de madeira carob , trabalhada a ouro
e com toda a espécie de pedra cara, à maneira de um kerker (11),
completamente trabalhado a ouro; uma estátua daquele inimigo que
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estava ali, de ébano trabalhado com ouro, a sua cabeça de lapis-lazuli...;
vasilhas de bronze e muita roupa daquele inimigo.
Agora os campos foram transformados em terrenos aráveis e
atribuídos a inspectores do palácio - vida, prosperidade, saúde! - a fim
de extraírem a sua colheita. Lista da colheita que sua majestade levou
dos terrenos de Meguido: 207.300 sacos de trigo, sem contar o que foi
cortado como forragem pelo exército de sua majestade,...
COMENTÁRIO: ANET, 234-238. Estes "Anais" das campanhas militares de
Tutmosis III estão gravados nos muros do grande Templo de Karnak. Nesta estela, a
titulatura de Tutmosis III decalca a da estela de Armant. Cfr. LOPES, Maria Helena
Trindade; REGO, Cristina - As operações militares de Tutmosis III: expressão de uma
época^ "Hathor", Usboa, N°3, 1991, 71-92.
1/ Geralmente, aceita-se como provável a data de 16 de Abril de 1481 (1468 )
AC para esta batalha de Meguido, mas isso depende, em definitivo, do que os
egípcios entendiam por "Lua-nova".
2/ Supõe-se que Sile ou Tiaru era um posto de fronteira no Egipto,perto da
actual Kantara.
3/ Sharuhen é no sul de Canaã, identificada pelos arqueólogos com Tell el
Farah (sul). Sem dúvida nehuma que se alude aqui a uma revolta geral das cidades
de Canaã controladas pelo poder egípcio.
4/ Ainda não foi possível identificar Yehem,embora haja quem a aproxime
de Yemma,à beira do Monte Carmelo.
5/ Trata-se,certamente, do rei da cidade de Qadesh.junto ao rio Orontes,na
Siria.onde ,depoisrRamses II enfrentou as tropas hititas.
6/ O Qina é um ribeiro que passa junto de Meguido,afluente do rio Kishon
que vai desaguar a norte de Haifa.
7/ A expressão "a sombra virou" indica o fim do dia, a noite, e talvez aponte
já para o uso dos quadrantes solares, conhecido no Egipto antigo.
8/ Referência ao pavilhão armado para o faraó a quando das campanhas
militares.
9/ Há aqui uma clara alusão ao terror causado pelo diadema guarnecido com
a serpente Uraeus. que, enquanto símbolo do poder divino de Re, protegia contra
os inimigos e adornava a fronte do faraó.
10/ Temos aqui um sistema de medidas.: o DEBENpesava 91 gramas e o KIDET
era um submúltiplo. Para este quantitativo de 966 deben e 1 Kidet, o "ANET" dá a
correpondência de 235 libras, ou seja 106.493 gr.
11/ O Kerker é objecto desconhecido que,talvez possamos aproximar do
Kurkar com que os árabes designam um tipo de pedra arenosa.
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C - A ESTELA de BARKAL
Repitovos mais uma vez - ouvi, ó povos! Ele confiou-me os países
estrangeiros de Retenu na primeira campanha , quando vieram atacar a
minha majestade, sendo milhões e centenas de milhares de homens, os
indivíduos de todos os países estrangeiros, à espera nos seus carros 330 príncipes, cada um deles tendo o seu próprio exército.
Quando estavam no Vale do Quina e longe dele, num lugar
apertado, boa sorte me calhou entre eles, no momento em que a minha
majestade os atacou. Então fugiram imediatamente ou caíram prostrados.
Quando entraram em Meguido, a minha majestade cercou-os por

mais

de sete meses, até que saíram a campo aberto, suplicando à minha
majestade e dizendo: "Dá-nos a tua respiração, senhor nosso! Os países de
Retenu nunca mais se voltarão a revoltar!"
Então aquele inimigo e os príncipes que estavam com ele enviaram
à minha majestade todos os seus filhos transportando abundante tributo:
ouro e prata, todos os cavalos que estavam com eles, seus grandes carros
de ouro e prata, bem como aqueles que eram simples, todas as suas cotas
de malha, seus arcos, suas flechas e todas as suas armas de guerra. Eram
aquelas com que eles tinham vindo de longe para combater contra a
minha majestade, e agora estavam a trazê-las como tributo à minha
majestade, enquanto estavam de pé nos muros louvando a minha
majestade, esperando que o sopro de vida lhes fosse dado.
Então a minha majestade mandou que fizessem um juramento de
fidelidade com as palavras: "Nós não tornaremos a fazer o mal contra
Men-kheper-Re, que vive para sempre, nosso bom senhor, durante o
tempo da nossa vida, uma vez que vimos o seu poder e ele nos deu
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respiração como quer! Foi seu pai que o fez - Amon-Re, Senhor dos
Tronos das Duas Terras - não foi a mão do homem!"
Depois a minha majestade mandou que lhes fosse dada autorização
de ir para as suas cidades. Foram todos de burro, para que eu tomasse os
seus cavalos. Trouxe cativos os cidadãos de lá para o Egipto e suas posses
igualmente.
COMENTÁRIO: ANET, 238. É uma estela de granito, levantada em Gebel
Barkal, junto à 4* catarata do Nilo, no 47° ano do reinado de Tutmosis III (1504-1450
AC), a sumariar alguns acontecimentos.
D - DE UMA INSCRIÇÃO DEDICATÓRIA

... No país de Retenu, numa fortaleza que a minha majestade
construiu através de suas vitórias, um ponto central dos príncipes do
Líbano, cujo nome há-de ser "Men-kheper-Re-é-o-Atador-dosVagabundos".
Ora quando ele chegou a Tebas, seu pai Amon estava alegre... A
minha majestade fixou para ele uma nova Festa de Vitória, no momento
em que a minha majestade regressou da primeira campanha vitoriosa,
derrubando o miserável Retenu e alargando as fronteiras do Egipto, no
ano 23, como a primeira das vitórias que ele decretou para mim.
COMENTÁRIO: ANET, 238. É uma dedicatória ao deus AMON-RE feita
no Templo de Kamak, após a vitória.

DOCUMENTO N° 3
Os "pavas û'ù mai 1 ûs
Tradução Dietrich/Loretz
1 Folgendermassen die Sonne,

SMMla (£5 34=125)
Tradução nossa

Assim o Sol,
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2 der grosse Koenig:
3 Zum Stadtpraefekten
4 sprich:

o grande Rei:
Ao prefeito da cidade
fala:

5 Nun (ist) bei dir
6 der Koenig ((noch) Klein
7 Er weiss nichts
8 Ich (aber), die Sonne,
9 hatte ihm einen Auftrag erteilt
10 bezueglich des Lunadushu,
11 den die Shikalaeer
12 gefangen genommen hatten,
13 (die Shikalaeer,) die auf Schiffen
14 leben.

Agora, junto de ti,
o Rei ( é ainda) pequeno.
Ele não sabe nada.
Eu, porém, o Sol
tinha-lhe conferido uma missão
a respeito de Lunadushu,
que os shikalaiu-u
tinham feito prisioneiro
(os ShiKaleus), que sobre barcos
vivem.

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Aqui tenho eu agora Nisashili
- junto de mim (ele é)
um guia de cavalos para ti
com uma missão enviado.
Tu, pois, envia Lunadushu,
que os Shikalaiu-u
tinham feito prisioneiro,
para mim
daí!
Eu, entretanto, sobre os assuntos
de Shikila
o interrogarei.
E depois
pode ele de novo para Ugarit
abalar.

26
27
28
29
30

Hiermit habe ich nun Nisashili
- bei mir (ist er)
ein 'Pferdefuehrer'zu dir
mit einem Auftrag gesandt
Du aber sende Lunadushu,
den die Shikalaeer
gefangen genommen hatten,
zu mir
her!
Ich werde ihn (dann) ueber die
Angelegenheiten von Shikila
ausfragen.
Unddanach
Kann er wieder nach Ugarit
aufbrechen.

3 1 - 3 4 (Rasur)

31 -34 (rasurado)

COMENTÁRIO: Texto publicado por DIETRICH, M.; LORETZ, Oswald - Das
"Seefahrende Voîk" von Shikila (RS, 34.129)r "Ugark-Forschungen", X, Kevelaer,
Verlag Butzon & Bercher, 1978, 53-56. O documento, como tal,uma tabuinha de
barro, datado do fim do see. XIII AC, escrita em alfabeto ugarmeojá fora dado a
conhecer em "Ugariúca", VII, Paris, 1978,399-402,PL XII,P1JCI. Conser\a-se,agora,
no Museu de Alepo,Siria .
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DOCUMENTO N° 4
Cartas de 21 AMA1MÂ
"Rib-Adda (1) diz a (seu) senhor, rei de todos os países, grande rei,
Rei do Combate. 2- Que a (Senhora) de Gubla (2) conceda o poder ao rei,
meu senhor. Eu caio aos pés do meu senhor, meu Sol, 7 vezes e 7 vezes.
5-10 Que o rei, o senhor, saiba que Gubla, a serva leal do rei, desde os
tempos de seus antepassados, está indemne. Todavia, o rei retirou,
agora, o seu apoio à sua cidade leal. 10-12 Que o rei veja nas tabuinhas
da casa de seu pai, para a época, se o homem em Gubla não era um servo
leal. 13-19 Não sejas negligente para com o teu servo. Olha, a guerra dos
1

Apiru contra (mim) é rude e, pela vida dos deuses do teu país, nossos

filhos e nossas filhas desapareceram, pois foram vendidos para o país de
Yarimuta (3) por víveres afim de nos conservar em vida. "À falta de
cultivador, meu campo é como uma mulher sem marido" (4). 19-22
Todas as minhas aldeias que estão nas montanhas ha-ar-ri ou ao longo
do mar se juntaram aos ' Apiru. Restam-me Gubla e duas cidades. 23-30
Depois de ter tomado Shigata, ^Abdi Ashirta disse aos homens de
Ammiya: "Matai vosso chefe, e depois vós estareis com* nós, e em
segurança". Eles foram ganhos, conforme a sua mensagem, e eles estão
semelhantes aos * Apiru. 31-38 E agora *Abdi Ashirta escreveu às tropas:
"Reuni-vos no templo de NINURTA, e depois caiamos sobre Gubla. Olha,
não há ninguém que a salve de nós. Portanto, expulsemos os chefes do
país, afim de que o país inteiro se junte aos 'Apiru.... ao país inteiro.
Então, os filhos e as filhas estarão em segurança para sempre. 39-45
Mesmo que o rei avance, todo o país estará contra ele e que nos poderá
ele fazer?" Em consequência disso, eles fizeram uma aliança entre si e,
por isso, eu tenho muito, muito medo porque, de facto, não há ninguém
A w Afs
ço Como
um pásaro numa armadilha (ki-lu-bi =
que me livre deles.
4o ou
^
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gaio la),assim estou eu em Gubla. Porque desprezaste o teu país? Eu
escrevi desta maneira ao palácio mas tu não prestas atenção às minhas
palavras. 51-57 Olha, Amanappa está contigo. Interroga-o. É ele quem
sabe e quem experimentou as dificuldades em que eu estou. Que o rei
preste atenção às palavras do seu servo. Que ele conceda víveres ao seu
servo e mantenha o seu servo em vida afim de que eu possa conservar a
sua cidade leal, com a nossa Senhora (e) nossos deuses, pa(ra ti). 58-62
Que o rei visite o seu país e o seu servo. Que ele pense no seu país. D(á a
segurança ao te)u (país)! Que ele encontre favor diante do rei, meu
senhor. Que ele lhe mande um homem para ficar aqui afim de que eu
possa dirigir-me à presença do rei, meu senhor. 63-65 É bom para mim
estar contigo. Que posso fazer eu só? É por isto que eu suspiro dia e
noite.
COMENTÁRIO. Moran.W.L. - l e s Lettres d'El Amarna .1987.pp.249-251,
"EA"
74. Cartas deste teor registam-se ainda entre outras menos significativas: E A 75 76
77, 79, 81,143,185,186,195,
299 (Cfr. "ANET",pp..22, 247, 255, 261, 329, 483,486 - 490)
que bem reflectem a força e a pressão dos 'Apiru na zona de Gubla (Biblos) e Vgarit
durante o reinado de Akhenaton (Amenófis IV, 1379-1362 AC), ou seja no período de
El Amarna. Eles atacavam em todo o vasto território de Canaã, desde Vgarit e Gubla a
norte até Guezer a sul; só por isto, os 'Apiru não podem simplesmente
identificar-se
com os Ibru ou hebreus.
1/ Rib-Ada era governador de Gubla (Biblos) e dele nos falam várias
cartas.
2/Senhora de Gubla era a deusa protectora da cidade, a Balat Gubal
das inscrições fenícias, equivalente à Ashirtu ou Astarte dos cananeus, que
os egípcios identificavam com a sua deusa Hattor, espécie de deusa-mãe.
3/ Yarim(m)uta ou Yarmuta era uma cidade costeira,
possivelmente
a sul de Beirut, mas a sua localização ainda é hipotética. O seu nome aparece
várias vezes nas cartas de E A.
4/ Abdi-Ashirta
("Servo de Ashirtu") era chefe dos
amorreus
(Amurru), mas não se sabe qual o seu papel politico na
administração
egípcia. Aparece muitas vezes referenciado nas cartas de EA.
5/Amiya , com toda a probabilidade, era Amyun , perto de Tripoli, no
Líbano, varias vezes referida,
6/ Ninurta era, no panteão sumero-acádico.o
agricultura,filho de Enlil.

deus da guerra e da
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7/ Amanappa é um nome egípcio (Aman em Luxor) e designa um
funcionário do faraó.

DOCUMENTO N° 5
Cartas de EL AMAINA
"Ao rei, meu senhor, meu deus, meu Sol, o Sol do céu: Mensagem
de Yapahu (1), o homem de Gazru (2), teu servo, poeira a teus pés,
palafreneiro dos teus cavalos. Certamente, eu caio aos pés do rei, meu
senhor, meu deus, meu Sol, o Sol do céu, 7 vezes e 7 vezes, sobre o
ventre e sobre o dorso. 12-21 Eu escutei as palavras do mensageiro do
rei, meu senhor, muito cuidadosamente. Que o rei, meu senhor, o Sol do
céu pense no seu país. Uma vez que os x Apiru são mais fortes do que nós,
que o rei,meu senhor, me dê a sua ajuda e que o rei, meu senhor, me
faça escapar aos * Apiru para que os v Apiru nos não destruam".
COMENTÁRIO: EA, p.529, n° 299.
1/ Yapahu ("Be apareceu) é o nome do governador da cidade de Gazru
(Guezer),várias vezes referenciado.
2/ Gazru deve ser a cananeia cidade de Guezer, célebre pela inscrição
do Calendário ali descoberto, várias vezes citada em E A e na Bíblia. Estava
situada nas colinas de Judá,quase na Shefelah,no corredor da "Via Maris".

DOCUMENTO N° 6
Bstela ds S3BTI 3 em ièifc- Shaa

(1318 AC)

"Ano I o , terceiro mês da terceira estação, dia 10 (1). Viva Horus:
Touro poderoso, aparecendo em Tebas, fazendo viver os dois países; as
duas deusas: Repetindo nascimentos, poderoso de braço,repelindo os
Nove Arcos (2). Horus de ouro: Repetindo aparições, poderoso nos arcos
em todos os paises, o Rei do Alto e Baixo Egipto, Senhor dos dois paises:
Men-MAAT-Re (ír)-En-Re; o Filho de Re, Senhor dos diademas: SETI

" î S» "^ 1 cea S ^ " j j j -— J_ IE Q ! ° ! "^
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JERUSALÉM, Museu Rockefeller: Estela de SETI 1,13181304 AC,encontrada em Bet-Shan.
Mer-Ne-PTAH, amado de Re-H ar-AKH TI, o grande deus. O bom
deus, potente com seu braço, heróico e valente como Montu (3), rico em
cativos, / / 5 / / sabendo como pôr a sua mão, vigilante onde quer que
esteja; falando por sua boca, agindo com suas mãos, valente comandante
do seu exército, valente guerreiro no coração da refrega, um terrível
Bastet (4) no combate, penetrando na multidão dos asiáticos e fazendo-
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os prostrar-se, esmagando os príncipes de Retenu (5), atingindo mesmo
os objectivos / / 1 0 / / daquele que se opõe contra o seu caminho. Ele faz
com que se retirem os príncipes de H aru (6), todos os mensageiros cuja
boca era (tão) grande. Todos os países estrangeiros dos confins da terra,
os seus príncipes dizem: "Onde iremos?". Eles passam a noite dando
testemunho em seu nome, dizendo nos seus corações: "Olhai isto, olhai
isto!". Foi a força do seu pai AMON que decretou para ele valor e vitória.
Neste dia, alguém veio faiar com sua majestade, como segue / / 1 5
/ / : "O miserável inimigo que está na cidade de H amath anda a atrair
muita gente para si, enquanto ele está a tomar a cidade de Beth-Shan.
Então haverá uma aliança com os de Panel (7). Ele não permite que o
príncipe de Rehob (8) saia". Logo sua majestade enviou o primeiro
exército (9) de AMON (chamado) "Poderoso dos Arcos" à cidade de
Hamath, o primeiro exército de / / 2 0 / / RE (chamado) "Plenitude do
Valor" à cidade de Beth-Shan e o primeiro exército de SETH (chamado)
"Forte dos Arcos" à cidade de Yanoam (10). Quando o espaço dum dia
passou, eles foram vencidos para glória de sua majestade, o Rei do Alto e
Baixo Egipto: Men-MAAT-Re; 0 Filho de Re: SETI Mer-Ne-PTAH
dada vida!"
COMENTÁRIO: AN ET , 2 5 3 . Trata-se duma estela de basalto com 22
linhas paterne no Museu de Jerusalém (Rockefeller) Foi encontrada em
Befsan P?B™Shan) por uma missão arqueologia
da Umversidade
da
Pensilvânia, tendo sido publicada em 1929,
!/Fins de Maio de 1318; o faraó Setil governou de 1318 a 1304 AC.
2/ "N ove Arcos" é uma expressão típica da literatura
indicar a totalidade dos inimigos do Egipto.

egípcia

para

3/ "Montu" era um deus guerreiro,venerado em Tebas.
4/ "Bastet" é a mortífera deusa-gato venerada em Bubasús.
s / "Koronu" oara os egípcios,designava,possivelmentefa
■
li >f Cmaâ,poúenao,mivc6,
T n ^ p n r f o talvez, identificar-se com Djahi.
superior de

parte

seja
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6/ "Haru" ou Huru é o pais dos hurritas que.ao tempo,englobava o
país de Canaã.
7/ "Palie!" identifica-se com a cidade de Pella na
quase em frente de Bet-Shan.
8/ "Rehob" é,com toda a probabilidadejell
Bet-Shan.

Transjordânia,

es-Sarem, 5 km abaixo de

9/ "Primeiro exército" é expressão que designa um "corpo de
elite",particularmente posto sob a protecção dum deus principal.Parece ter
sido prática militar corrente no Egipto,como se verá na campanha de
Ramsés II em Qadesh.
10/ "Yanoam" tem sido identificada com Tell en-Na ^ameh a norte do
extinto lago de Huleh.

DOCUMENTO N° 7
Bstelft d@ S2T3 I eaaa Bet-Skua
"Nesse dia, vede, (1) (algém veio dizer) a sua (majestade): "Os
Apiru do monte Yarmuta (2), com Teyer..., (levan)taram-se e atacaram
os asiáticos (vAamu)) de Rehem". Então (sua majestade) disse: "Como
podem esses miseráveis asiáticos pensar em (pegar) em suas (armas)
para mais desordem?... //16//...Então sua majestade ordenou a um certo
número de homens da sua (infantaria e dos seus) numerosos carros de
combate que virassem suas faces para trás para o país estrangeiro de
Djahi (3). Passou o espaço de dois dias, (e eles regressaram em triunfo
de) o país Ye..., tendo o seu espólio consistido em (cativos) vivos, como
saque..."
COMENTÁRIO: A NET , 255. Estela de basalto, de 20 linhas, depositada no
Museu de Jerusalém (Rockefeller). A tradução vai da linha 9 à 19.
1/ O começo da Estela perdeu-se.por isso não se pode saber a data.
2/ O monte Yarmuta (Yarumta), citado em Jos.l9,21;21,29;I Crón.
6,73=Ramoth, é identificado com Kokab el Hawa.cerca de 12 Km. a norte de
Bet-Shan,ou,talvez melhortcom Remet,Yarmuth de Issacar.
3/ "Djahi" é um termo vago da geografia egípcia para designar o
grande Canaã .
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DOCUMENTO N° 8

iiuSkWJM
Caaapamha ãs SETI

l coaatra os

= SH3SW
SHAS-U

"Ano I o da Renascença (1) e do Rei do Alto e Baixo Egipto,Senhor
das duas Terras: Men-MAAT-RE.seja-lhe dada vida. Alguém veio dizer a
sua majestade:"0 inimigo que pertence aos Shasu está preparando uma
rebelião. / / 5 / / Os seus chefes tribais estão-se a reunir num lugar,
esperando nas serranias de Haru (2). Puseram-se a fazer clamores e a
disputar, matando-se uns aos outros; não observaram as leis do palácio".
O coração de sua majestade - vida, prosperidade, saúde - ficou contente
com isso. / / 10// Agora, quanto ao bom deus, ele exulta ao empreender
o combate; compraz-se com um ataque contra si; o seu coração está
satisfeito ao ver o sangue. Ele corta as cabeças do perverso de coração.
Gosta mais dum instante a tratar com desprezo do que dum dia de
júbilo. Sua majestade mata-os todos ao mesmo tempo e não lhes deixa
sucessores. O que foi poupado por sua mão é um prisioneiro vivo, trazido
para o Egipto".
COMENTÁRIO: ANET , 254 (cfr. pp.243, 247, 259). Cena da

actividade mimar do faraó SETI1 (1318-1304), gravada no muro exterior
none da grande sala hipósúla do Templo de Karnak,
l/Com Sétil começou uma nova era que,traduzida à letra,se intitula
"Repetindo nascimentos",

2/ "Haru" ou Huru é uma designação egípcia da região habitada por
burritas e abrangendo o grande Canaã,cujos limites nunca foram bem
definidos.

DOCUMENTO N° 9
Estela ôe luaaiei Tl em Sst-SJuui
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Ramses II
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"Ano 9°, quarto mês da segunda estação, dia 1...(1).Quando nasceu
o dia, ele fez retirar os asiáticos...Todos eles vêm, inciinando-se diante
dele no seu palácio de vida e satisfação, Per-Ramses-Meri-AMON (2), o
grande deus das vitórias..."
COMENTÁRIO: ANET , 255. Estela de basalto encontrada em Beisan,
mas presente no Museu da Universisade da Pensilvânia.
1/A data leva-nos ao mês de Fevereiro de 1280 AC.
2/ "Casa de Ramses amado de AMON ", tal era a cidade residencial de
Ramses II no Delta do Nilo.

DOCUMENTO N° 10
As campadas asiáticas de laicises Ú
A - As duas primeiras campanhas
"Agora, pois, sua majestade tinha preparado a sua infantaria, os
seus carros e os Sherden de entre os prisioneiros de sua majestade, que
ele tinha arrebatado pelas vitórias do seu braço, equipados com todas as
suas armas, aos quais tinham sido dadas as ordens de combate. Sua
majestade seguiu viagem para norte, e a sua infantaria e os seus carros
com ele. Começou a marchar no bom caminho no ano 5, segundo mês da
terceira estação, dia 9, (quando) sua majestade passou a fortaleza de
Sile. (Ele) era poderoso como Mon tu quando avança, (de modo que) todos
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os países estrangeiros tremiam diante dele, os chefes deles
apresentavam seus tributos, e todos os rebeldes vinham curvar-se de
medo diante da glória de sua majestade. A sua infantaria seguia pelos
desfiladeiros apertados como se fosse pelas grandes estradas do Egipto.
Ora, passados dias, depois disto , sua majestade estava em Ramses MeriAMON, a cidade que está no Vale do Cedro. Sua majestade continuou
para norte. Depois de sua majestade ter atingido as serranias de Qadesh,
então sua majestade seguiu em frente como seu pai Montu, Senhor de
Tebas, e atravessou o vau do Orontes com a prmeira divisão de AMON
(chamada) "Ele dá a vitória a User-MAAt-RE Setep-en-RE". Sua
majestade atingiu a cidade de Qadesh...
Ora, o miserável inimigo pertencente a Hatti, com os numerosos
países estrangeiros que estavam com ele, esperava escondido e pronto a
nordeste da cidade de Qadesh, enquanto que sua majestade estava
sosinho com o seu séquito. A divisão de AMON marchava atrás dele; a
divisão de RE estava a atravessar o vau numa região a sul da cidade de
Shabtuna, à distância de um iter do lugar onde estava sua majestade; a
divisão de PTAH estava a sul da cidade de Arnaim; e a divisão de SETH
marchava na estrada. Sua majestade tinha formado as primeiras fileiras
de batalha com todos os chefes de seu exército, quando eles estavam
(ainda) na costa, na terra de Amuru...
Ano 5, terceiro mês da terceira estação, dia 9, sob a majestade de
(Ramses II). Quando sua majestade estava em Djahi na sua segunda
campanha vitoriosa, o belo acordar para vida, prosperidade e saúde
estavam na tenda de sua majestade nas serranias a sul de Qadesh.
Depois disto, à hora do nascer, sua majestade surgiu como a aparição de
RE , e tomou os adornos de seu pai Montu. 0 senhor continuou para
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norte, e sua majestade chegou à proximidade meridional da cidade de
Shabtuna....
A chegada das tropas Nearin do Faraó - vida, prosperidade, saúde
- da terra de Amurru...
B - Campanhas posteriores
A cidade que sua majestade destruiu no ano 8, Meron,
A cidade que sua majestade destruiu no ano 8, Salem.
A cidade que sua majestade destruiu na montanha de Beth-Anath,
Kerep.
A cidade que sua majestade destruiu na terra de Amuru, Deper.
A miserável cidade que sua majestade tomou quando foi preversa,
Ashqelon. Diz:"Feliz daquele que age com fidelidade para contigo, (mas)
ai daquele que viola as tuas fronteiras! Deixa sucessão para que
possamos narrar a tua força a todo o ignorante país estrangeiro!"
C - Paz entre o Egipto e Hatti
Então, os grandes príncipes de todas as terras ouviram falar das
misteriosas qualidades de sua majestade. Então eles ficaram
desanimados e assustados e o terror de sua majestade estava nos seus
corações, enquanto louvavam a sua glória e elogiavam a sua bela
f

ace,.,.(fazendo-lhe) oferta de seus filhos, designadamente os grandes

senhores de Retenu e dos países estranhos - não interessa quais - a fim
de pacificar o coração do Touro e para lhe pedir a paz.

Ramses II. Eles

despojaram-se dos seus próprios bens, sendo onerados com os seus
impostos anuais, com os seus filhos à cabeça do seu tributo, em louvor e
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homanagem ao seu (nome). Ramses II. Assim, todos os países
estrangeiros foram humilhados aos pés deste bom deus, pois ele fez as
suas fronteiras (de modo a que) eles fossem por elas detidos - excepto a
terra de Hatti. Ela não fez o mesmo que estes príncipes.
Palavras ditas por sua majestade: "Como meu pai RE me favorece
para sempre como soberano das Duas Terras, como eu me levanto como
o disco solar e brilho como Re, como o céu está firme nas suas colunas, eu
atingirei os limites da terra de Hatti e eles ficarão prostrados sob os
(meus) pés, para sempre. Ramses II. Eu farei com que eles desistam de
combater no desfiladeiro e parem com a arrogância na sua terra, pois eu
sei que meu pai SETH fez com que a. vitória florescesse contra toda a
terra, uma vez que ele fez o meu braço poderoso até à altura dos céus e
a minha força até à vastidão da terra! RamsesII".
Então sua majestade preparou a sua infantaria e os seus carros, e
eles foram lançados na terra de Hatti. Ele despojou-os só por
si...inteiramente, de modo que alcançou para si um nome para sempre no
meio deles. Ramses II. Eles conservam memória das vitórias do seu
braço. Ele faz com que os sobreviventes da sua mão blasfemem,pois a
sua coragem entre eles é como uma tocha ardente. Nenhum dos
principes permaneceu no seu trono,nem tão pouco os seus irmãos .
Ramses II.
Muitos anos se passaram em que eles ficaram destruídos e... de
ano para ano devido à proeza do grande deus vivo,Ramses II. Então o
grande príncipe de Hatti dirigiu-se a sua majestade, engrandecendo a
sua proeza e enaltecendo..., dizendo: "Nós estamos sobrecarregados de
(impostos) e levamo-los ao teu augusto palácio. Eis que nós estamos sob
os teus pés, ó rei vitorioso! Possamos nós agir de acordo com tudo o que
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ordenaste! Ramses II. Assim, o grande príncipe de Hatti se dirigia todos
os anos a sua majestade e o pacificava. Ramses II. (Mas) ele nunca o
escutou.
Ora, depois que eles viram a sua terra neste estado de ruina,
devido à grande proeza do Senhor das Duas Terras, Ramses II, então o
grande príncipe de Hatti disse ao seu exército e aos seus funcionários:
"Que é isto? A nossa terra está assolada; o nosso senhor SETH está
irritado conosco, e os céus não deixam cair água sobre nós... Despojemonos de todos os nossos bens, com a minha filha mais velha à frente
deles, e levemos presentes de felicidade ao bom deus para que ele nos
dê paz , para que possamos viver! Ramses II. Então ele fez com que
trouxessem (a sua) filha mais velha, com um digno presente à frente
dela: ouro, prata, muitos grandes minérios, cavalos sem conta, gado
bovino, cabras e carneiros às dezenas de milhares, e uma infinidade de
produtos da sua (terra). Ramses IL (Então alguém) veio comunicar a sua
majestade, dizendo: "Olhai, mesmo o grande principe de Hatti! A sua
filha mais velha está sendo trazida, transportando abundante tributo de
tudo. Eles cobrem os (vales), tal o seu número, a filha do príncipe de
Hatti e a (filha da) grande princesa de Hatti entre eles. Atravessaram
difíceis montanhas e perigosas ravinas. Ramses II. Alcançaram a
fronteira de sua majestade. Deixai que o nosso (exército) e os
funcionários vão recebê-los. Ramses II. Então sua majestade teve uma
grande alegria, e o palácio ficou em festa quando ele ouviu estes
misteriosos assuntos, que eram completamente desconhecidos no Egipto.
Assim, ele enviou o exército e os funcionários apressadamente a fim de
lhes fazerem

a recepção. Ramses II. Então sua majestade tomou

deliberado conselho com o seu coração, dizendo: "Que se passará com
aqueles que eu enviei para irem em missão até Djahi, nestes dias de
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chuva e neve que caiem no inverno?" Então eie ofereceu uma grande
oblação a seu pai SETH, apelando para ele a esse respeito com as
palavras: "0 céu está nas tuas mãos, e a terra está sob os teus pés. O que
acontece é o que tu ordenas. Dignai-vos (retardar) a chuva, o vento,o
frio e a neve até que as maravilhas que me destinaste cheguem até
mim!" Ramses II. Então seu pai SETH ouviu tudo o que ele tinha dito.
Assim, os céus estiveram calmos e vieram para ele dias de verão,
enquanto o seu exército seguia alegre, os seus batalhões marchando à
vontade, de corações contentes. Ramses II. Assim, a filha do grande
príncipe de Hatti caminhava para o Egipto, enquanto a infantaria, os
carros e os funcionários de sua majestade a acompanhavam,
misturando-se com a infantaria e os carros de Hatti, pois eles eram
guerreiros-reher como as tropas de Ramses II e como os seus carros,
todo o povo da terra de Hatti misturado com os do Egipto. Comeram e
beberam juntos, tendo um só coração, como irmãos, não se esquivando
uns aos outros, porque havia entre eles paz e fraternidade, à maneira do
próprio deus. Ramses II.
Então, os grandes príncipes de todas as terras quando passavam
por eles ficavam consternados, voltavam para trás, retraiam-se quando
viam como todo o povo de Hatti se (juntava) ao exército do rei. Ramses
II. Então, um desses príncipes disse para um dos seus pares: "O que sua
majestade disse é verdade... Como são grandes estas (coisas) que nós
vimos com os nossos próprios olhos! Todos os países estrangeiros estão
com (ele) como escravos, em harmonia com o (Egipto) ! Ramses II. 0 que
tinha sido a terra de Hatti, olhai, tornou-se como o Egipto com ele. Q
que é o céu? Ele (também) está sob o seu selo, de modo que age de
acordo com tudo o que ele desejou!" Ramses II.
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Ora depois de (muitos dias eles) atingiram (a cidade) de Ramses
Meri-AMON,... e nós celebrámos as grandes maravilhas de coragem e
vitória no ano 34, terceiro mês da segunda estação. Ramses II. Então
eles acompanharam a filha do grande príncipe de Hatti, que tinha vindo
na comitiva para o Egipto, à presença de de sua majestade, seguida de
um mui grande tributo, sem limite... Então sua majestade viu que ela
era bonita de cara (como) uma deusa. Ora, tratava-se de um grande,
misterioso, maravilhoso e afortunado acontecimento. Era desconhecido,
não ouvido de boca em boca, nem mencionado nos escritos dos
antepassados... Ramses II. Assim, ela era bela no coração de sua
majestade, e ele amou-a mais do que qualquer outra coisa, como uma
boa fortuna para ele devido a uma ordem de seu pai PTAH-tenen.
Ramses II. Então sua majestade fez com que o nome dela passasse a ser:
a esposa do rei MAAT-Nefru-RE,filha do grande príncipe de Hatti e filha
da grande princesa de Hatti...,
E assim acontecia que, se um homem ou mulher prosseguiam na
sua missão para Djahi, podiam atingir a terra de Hatti sem receio nos
seus corações devido à grandeza das vitórias de sua (maj)estade.
COMENTÁRIO-ANET , 255 - 2 5 8 . São extractos de textos com
aue Ramm II (1304-1237 AC) decorou os muros de vários templos (Karnak,
LuksorRamesseumAbu
Simbel) para celebrar as suas façanhas contra os
i ^ e ^ S t o * vitória da batalha de Qzdesh (1291 AC) que, afinal.não
chegou a vencer mas de que se saiu airosamente (miraculosamente).
1/ "Sherden" ou Sardanos são um dos "povos do mar" que aparecem
em temoo de Ramses 111 mas quelPelos vistos, já serviam como mercenários
do
quem
pense dos
que »p estes
ao Ert£?o
Egipto noé&clto
no exorcizoude Ramses II. Todavia,
^ Sherdenha QU
shardana
Shirdanu nao tem qualquer icia^aw
,,
• , rf „ v . „ _<, o , , 7 7
cio Mar" De facto, também se encontram em Ugarit.( Cfr. EA n 81, 122,
123).
2/ "Sile"ou Tjaru era a fortaleza egípcia na fronteira do actual Sues.
A data leva-nos a meados de Abril de 1291 AC
»/ iima cidade assim chamada em honra de Ramses II e,
á/ uma « " V
actual Líbano, paralela à capital construída no
possivelmente, situada no actu* w
Delta do Nilo com esse mesmo nome.
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4 / "Iter" era uma medida de comprimento equivalente a 2 Km.
Ramses II acampou,portanto,a oeste da cidade de C&desh.
5/ "A praia no país de Amuru" era certamente uma região costeira da
Fenícia.
6/ "Nearin" é uma palavra semítica que significa "jovens".
7/ Embora o tratado de paz entre Ramses II pelo Egipto e Hattusilis I
pelo Hatti tenha sido concluído no 21* ano de Ramses II (1283 AC),ele seria
ratificado com um valioso tributo cujo dom maior era a filha mais velha de
Hattusilis I ,dada em casamento a Ramses II no 34° ano (1270 AC)
8/ O nome "Ramses II" é aqui usado como sinal de pontuação.
9/ Com certeza durante o frio mês de Janeiro.

DOCUMENTO N° 11
Tjrat&dl© entre HATTUSILIS e 1AMSBS II
TÍTULO
Tratado de Re-mashesha mai Amana (1), o grande rei, rei da terra
do Egipto, o valoroso, com Hattusilis, grande rei da terra de Hatti, seu
irmão, para o estabelecimento de (boa) paz (e) boa fraternidade, digna
de grande realeza entre eles para sempre.
PREÂMBULO
Estas são as palavras de Rea-mashesha mai Amana, grande rei da
terra do Egipto, o valoroso de todas as terras, filho / / 5 / / de Min-muaRea (2), o grande rei, rei da terra do Egipto, o valoroso, neto de
Minpakhta-Rea (3), o grande rei, rei da terra do Egipto, o valoroso,
(ditas) a Hattusilis, o grande rei, rei da terra de Hatti, o valoroso, filho de
Mursilis, o grande rei, rei da terra de Hatti, o valoroso, neto de
Suppiluliumas, o grande rei, rei da terra de Hatti, o valoroso.
RELAÇÕES ATÉ À CONCLUSÃO DO TRATADO

Agora eu estabeleci boa fraternidade (e) boa paz entre nós para
sempre. Com o fim de estabelecer boa paz (e) boa fraternidade em (as
relações) da terra do Egipto com a terra de Hatti para sempre (eu falo)
assim: "Olhai, quanto às relações entre a terra do Egipto / / 1 0 / / e a terra
de Hatti, desde a eternidade o deus não permite as hostilidades entre
eles devido a um tratado (válido) para sempre. Olhai, Rea-mashesha mai
Amana, o grande rei, rei da terra do Egipto, com o fim de ocasionar as
relações que o deus- RE (4) e o deus- Tempestade (5) efectuaram para a
terra do Egipto com a terra de Hatti, encontra-se em relações válidas
desde a eternidade, as quais (não permitem) as hostilidades entre (eles)
até todo o tempo sem fim.
O ACTUAL TRATADO
Rea-mashesha mai Amana, o grande rei, rei da terra do Egipto,
firmou um tratado (escrito) sobre uma placa de prata / / 1 5 / / com
Hattusilis, o grande rei, rei da terra de Hatti, seu irmão, (de) este (di)a
em diante para estabelecer boa paz (e) boa fraternidade en(tre) nós para
sempre. Ele é um irmão (para mim) e eu sou um irmão para ele e em paz
com ele para sempre. E quanto a nós, a nossa fraternidade e a nossa paz
está a ser praticada e será melhor do que a fraternidade e a paz que
existia anteriormente para a terra do Egipto com a terra de Hatti.
FUTURAS RELAÇÕES DOS DOIS PAÍSES
Olhai, Rea-mashesha mai Amana, rei da terra do Egipto, está em
boa paz (e) em boa fraternidade com (Hattusilis), o grande rei, rei da
terra de Hatti. Olhai, os filhos de Rea-mashesha mai Amana, rei da terra
do Egipto, / / 2 0 / / estão em paz com (e) irmãos dos filhos de Hattusilis, o
grande rei, rei da terra de Hatti, para sempre. Eles estão nas mesmas
relações de fraternidade e paz que nós. E quanto a (relações de) a terra
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do Egipto com a terra de Hatti, eles estão em paz e irmãos como nós para
sempre.
MÚTUA RENÚNCIA À AGRESSÃO
Rea-mashesha mai Amaria, o grande rei, rei da terra do Egipto, não
invadirá a terra de Hatti para se apoderar de alguma coisa dali, no
futuro. E Hattusilis, o grande rei, rei da terra de Hatti, não invadirá a
terra do Egipto para se apoderar de alguma coisa dali, no futuro. Olhai, o
santo preceito (válido) para sempre que o deus-RE e o deus-Tempestade
estabeleceram / / 2 5 / / para terra do Egipto com a terra de Hatti exige
paz e fraternidade de modo a não haver hostilidade entre eles. Olhai,
Rea-mashesha mai Amana, o grande rei, rei da terra do Egipto, lançou
mão dele a fim de produzir bem-estar a partir deste dia. Olhai, a terra
do Egipto (nas suas relações) com a terra de Hatti, estão em paz e irmãos
para sempre.
ALIANÇA DEFENSIVA
Se um inimigo do estrangeiro vier contra a terra de Hatti, e
Hattusilis, o grande rei, rei da terra de Hatti, me mandar dizer "Vem ter
comigo para me ajudar contra ele", Rea-mashesha mai Amana, o grande
rei, rei da terra do Egipto, / / 3 0 / / enviará os seus soldados de pé (e) os
seus condutores de carros e eles matarão (o seu inimigo) e vingar-se-ão
nele por atenção à terra de Hatti.
E se Hattusilis, o grande rei, rei da terra de Hatti, estiver irritado
com servos que lhe pertençam (e se) eles estiverem em falta para com
ele e comunicar a Rea-mashesha mai Amana, o grande rei, rei da terra
do Egipto, por causa deles - olhai, Rea-mashesha mai Amana enviará os
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seus soldados de pé e os seus condutores de carros e eles destruirão
todos aqueles com quem ele estiver irritado.
Se um inimigo do estrangeiro vier contra a terra do Egipto e Reamashesha mai Amana, rei da terra do Egipto, vosso irmão, mandar dizer
a Hattusilis, / / 3 5 / / rei da terra de Hatti, seu irmão "Vem aqui ajudarme contra ele" - olhai, Hattusilis, rei da terra de Hatti, enviará os seus
soldados de pé (e) os seus condutores de carros e matarão os meus
inimigos.
E se Rea-mashesha ma(i Amana, rei de) a terra do Egipto, estiver
irritado com servos que lhe pertençam (e se) eles cometeram pecado
contr(a ele e eu comunicar a Hattusilis, rei da terra de Hatti, meu irmão,
por causa dele - olhai, Hattusilis, (rei da terra de Hatti,) meu irmão,
enviará os seus soldados de pé (e) os seus condutores de carros e eles
destruirão todos aqueles com quem ele estiver irritado.
SUCESSÃO AO TRONO
/ / 4 0 / / Olhai, o filho de Hattusilis, rei da terra de Hatti, será feito
rei da terra de Hatti em lugar de Hattusilis, seu pai, após os muitos anos
de Hattusilis, rei da terra de Hatti. Se os nobres da terra de Hatti
cometerem pecado contra ele - olhai, (Rea-mashesha mai Amana, rei do
Egipto, enviará soldados de pé) (e) condutores de carros para se
vingarem deles (em atenção à terra de Hatti. E depois de terem
restabelecido a ordem) no país do rei da terra de Hatti, (regressarão) ao
país (do Egipto).
...( ( Perdeu-se a cláusula relativa ao Egipto) )
EXTRADIÇÃO DE FUGITIVOS
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Se um nobre fugir da terra de Hatti e se um tal homem vier (para
Rea-mashesha mai Amana, o grande rei, rei da terra do Egipto,) com o
fim de entrar a seu serviço - (seja um ... pertencente a Ha(ttusilis), rei da
terra de Hatti,//10// (seja um ... ou uma única cidade - (Rea-mashesha
mai Amana, o grande rei, rei da terra do Egipto,deve apoderar-se deles
e) devolvê-los ao rei da terra de Hatti.
((Algumas linhas deterioradas))
(Se um nobre) fugir (de Rea-mashesha mai Amana, rei da terra do
Egipto, e se um tal homem) vier para a terra de (Hatti, Ha)ttusilis,
/ / 2 0 / / (o grande rei, rei da terra de Hatti, deve apoderar-se dele e)
devolvê-lo-á a R(ea-mashesha mai) Amana, o grande rei, rei da terra do
Egipto, seu irmão.
Se um homem fugir da (terra de Hatti ou) dois homens, (ou três
homens e vierem para) Rea-mashesha mai (Amana, o grande rei, rei da
terra do Egipto, (Rea-mashesha) mai Amana, o grande rei, (rei da terra
do Egipto, apoderar-se-á deles e devolvê-los-á a) Hattusilis, seu irmão.
(Rea-mashesha mai Amana e Hattusilis são verdadeiramente) irmãos;
por isso (não exijam castigo por) as suas faltas, (não) arranquem (os
seus olhos; / / 2 5 / / não exerçam represálias sobre) o seu povo
(...juntamente com) as suas (mulheres e) os seus filhos.
Se (um homem fugir do Egipto) ou dois homens ou três homens (e
vierem para Hattusilis,o grande rei, rei da terra de Hatti, Hattusilis, o
grande rei,) rei da terra de Hatti, seu irmão, apoderar-se-á deles e
devolvê-los-á (a Rea-mashesha mai Amana, o grande rei, rei de) a terra
do Egipto. (Hattusislis, rei da terra de Hatti), e Rea-mashesha mai
Amana, o grande rei, r(ei da terra do Egipto, são verdadeiramente
irmãos; por isso não exijam castigo pelas suas faltas,) / / 3 0 / / (

) não
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arranquem os seus olhos; (não exerçam represálias sobre os seus povos...
juntamente com) as suas mulheres e os seus filhos.
(Após algumas linhas fragmentadas, o texto acaba. Falta o fiai do
tratado e a lista dos deuses invocados como testemunhas).
COMENTÁRIO: ANET, 201-203, segundo a versão feira a parúr do
texto acádico, que era a língua diplomática do tempo.
1/ Este é o nome de Ramses II (1304-1237 AC), transcrito dos
caracteres cunéiformes.
2/ É a transliteração cunéiforme do nome do faraó SETI I, pai de
Ramses IL
3/ É a transliteração cunéiforme do nome de Ramses I, avô de Ramses
4/ RE é o deus-Sol, o deus principal dos egípcios.
5/ O nome do deus principal dos hititas era sempre escrito de forma
ideológica a significar "deus da Tempestade", pelo que o seu nome é
desconhecido.

DOCUMENTO N° 12
Trattado sntre

HATTI s o EGIPTO

Ano 21, primeiro mês da segunda estação, dia 21, sob a majestade
do Rei do Alto e Baixo Egipto: User-MAAT-RE; Filho de Re: Ramses MeriAMON, a quem seja dada vida para sempre, amado de AMON-RE; HarAkhti; PTAH, Sul-da-Sua-Muralha, Senhor da Vida das Duas Terras; Mut,
a Senhora de Ishru; e Khonsu Nefer-Hotep; que aparece no Trono dos
Vivos de Horus, como seu Pai Har-Akhti para todo o sempre.
Neste dia, enquanto sua majestade estava na cidade de Per-Ramses
Meri-AMON, para agradar a seu pai AMON-RE; Har-Akhti, ATUM, Senhor
das Duas Terras, o Heliopolita; AMON de Ramses Meri-Amon; PTAH de
Ramses Meri-AMON; e (SETH), o Grande de Poder, filho de NUT, na
medida em que eles lhe davam uma eternidade de jubileus e uma
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infinidade de anos de paz, enquanto todas as terras e todos os países
estrangeiros estão prostrados sob os seus pés para sempre - veio ali o
Enviado e Delegado Real... Enviado Real... (User-MAT-RE) Setep en-(RE)...
(Tar)-Teshub e o Mensageiro de Hatti,... silis, trazendo (a placa de prata
que) o Grande Príncipe de Hatti, Hattusilis (mandou) trazer ao Faraó vida, prosperidade, saúde! - com o fin de pedir (paz à majestade de
User-MAAT-RE) Setep-en-RE, Filho de RE: Ramses Meri-AMON, a quem
seja dada vida para todo o sempre, com seu pai RE todos os dias.
Cópia da placa de prata que o Grande Príncipe de Hatti, Hattusilis,
mandou trazer ao Faraó - vida, prosperidade, saúde! - pela mão do seu
enviado Tar-Teshub, e pelo seu enviado Ra-mose, com o fim de pedir paz
à majestade de (User-MAAT-RE), Filho de Re: Ramses Meri-AMON, o
touro dos soberanos, que fez as suas fronteiras terrestres onde quis.
PREÂMBULO
Regulamentação que o Grande Príncipe de Hatti, Hattusilis, o
poderoso, filho de Mursilis, o Grande Príncipe de Hatti, o poderoso, filho
de Suppi(luliumas, o Grande Príncipe de Hatti, o) poderoso, fez sobre
uma placa de prata para User-MAAT-RE, o grande soberano do Egipto, o
poderoso, filho de Men-MAAT-RE, o Grande soberano do Egipto, o
poderoso filho de Men-pehti-RE, o Grande soberano do Egipto, o
poderoso, a boa regulamentação de paz e fraternidade, que dá paz...para
sempre.
RELAÇÕES ANTERIORES
Desde o princípio dos limites da eternidade, quanto à situação do
grande governador do Egipto com o Grande Príncipe de Hatti, o deus não
permitiu que ocorresse hostilidade entre eles, por meio dum
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regulamento. Mas no tempo de Muwatallis, o Grande Príncipe de Hatti,
meu irmão, combateu com (Ramses Meri-AMON), grande soberano do
Egipto. Mas depois, a partir desse dia, olhai, Hattusilis, Grande Príncipe
de Hatti, (está sujeito ) a uma regulamentação para tornar permanente a
situação que RE e SETH criaram entre a terra do Egipto e a terra de Hatti,
com o fim de não permitir que ocorra hostilidade entre eles para
sempre.
O ACTUAL TRATADO
Olhai, Hattusilis, Grande Príncipe de Hatti, estabeleceu uma
regulamentação com User-MAAT-RE Setep-en-RE, Grande Governador
do Egipto, a partir deste dia, para fazer com que haja boa paz e
fraternidade entre nós para sempre, enquanto ele estiver em
fraternidade comigo e esteja em paz comigo, e eu esteja em fraternidade
com ele e em paz com ele para sempre.
Ora, desde que Muwatallis, Grande Príncipe de Hatti, meu irmão,
seguiu o seu destino, e Hattusilis se sentou como Grande Príncipe de
Hatti no trono de seu pai, olhai, eu vim para estar com Ramses MeriAMON, grande governador do Egipto, pois nós estamos (ambos na) nossa
paz e fraternidade. É melhor que a paz e a fraternidade que havia
anteriormente no país.
Olhai, Eu, como Grande Príncipe de Hatti, estou com (Ramses MeriAmon), em boa paz e boa fraternidade. Os filhos dos filhos (de) o Grande
Príncipe de Hatti estão em fraternidade e paz com os filhos dos filhos de
(Ra)mses Meri-(AMON), grande soberano do Egipto, pois eles estão na
nossa situação de fraternidade e na nossa situação (de paz. A terra do
Egipto), com a terra de Hatti, estarão em paz e fraternidade como
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acontece conosco para sempre. Não ocorrerão hostilidades entre eles
para sempre.
RENÚNCIA MÚTUA Ã INVASÃO
O Grande Príncipe de Hatti não atravessará nunca a terra do Egipto
para se apropriar de alguma coisa de lá. E User-MAAT-RE Setep-en-RE,
Grande Soberano do Egipto, não atravessará nunca a terra de (Hatti, para
se apropriar) de alguma coisa de lá.
CONFIRMAÇÃO DE TRATADOS ANTERIORES
Quanto à regulamentação tradicional que vigorava aqui no tempo
de Suppiluliuma, Grande Príncipe de Hatti, bem como quanto à
regulamentação tradicional vigente no tempo de Muwatallis, Grande
Príncipe de Hatti, meu pai, eu lanço mão dela. Olhai, Ramses Meri-AMON,
Grande Soberano do Egipto, lanço mão de / / 1 5 / / (a regulamentação que
ele faz) juntamente conosco, a partir deste dia. Nós lançamos mão dela, e
actuamos nesta situação tradicional.
UMA ALIANÇA DEFENSIVA PARA O EGIPTO
Se outro inimigo vier contra as terras de User-MAAT-RE, Grande
Soberano do Egipto, e ele mandar dizer ao Grande Príncipe de Hatti
"Vem comigo como reforço contra ele", o Grande Príncipe de Hatti (virá
ter com ele e) o Grande Príncipe de Hatti matará o seu inimigo. Todavia,
se não é desejo do Grande Príncipe de Hatti ir (ele próprio), ele enviará a
sua infantaria e os seus carros,e matará o seu inimigo, Ou, se Ramses
Meri-AMON, (Grande Soberano do Egipto), estiver enfurecido contra
servos que lhe pertençam, e eles cometerem outro delito contra ele, e ele
for para os matar, o Grande Príncipe de Hatti agirá com ele (para matar)
todos aqueles contra os quais estiverem enfurecidos.
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UMA ALIANÇA DEFENSIVA - PARA HATTI
Mas (se) um outro inimigo (vier) contra o Grande Príncipe (de
Hatti, User)-MAAT-(RE) Setep-en- RE, (o Grande Soberano do Egipto),
virá até ele com reforço para matar o seu inimigo. Se não for desejo de
Ramses Meri-AMON, Grande Soberano do Egipto, vir, ele.... Hatti (e ele
enviará a sua infantaria e os (seus) carros, além de enviar resposta à
terra de Hatti. Agora, se os servos do Grande Príncipe de Hatti
prevaricarem contra ele, e Ramses Meri-AMON...
A CONTINGÊNCIA DA MORTE
... a (terra) de Hatti e a terra (do Egipto) //20//... a vida.Se se der o
caso de eu seguir o meu destino, então Ramses Meri-(AMON), Grande
Soberano do Egipto, que vive para sempre,irá e virá (para) a terra de
Hatti,... para fazer com que..., para o fazer seu senhor, para fazer User MAAT- RE Setep en- (RE), Grande Soberano do Egipto, de boca calada
para sempre. Ora, depois que ele... a terra de Hatti, e regressar... o
Grande Príncipe de Hatti, bem como o...
EXTRADIÇÃO DE REFUGIADOS PARA O EGIPTO
Ou se um homem importante fugir da terra de Hatti e (vier para
User)-MAAT-(RE) Setep-en-RE, (Grande) Soberano do Egipto, ou uma
cidade ou um distrito ou um ... pertencente à terra de Hatti, e vierem
para Ramses Meri-AMON, Grande Soberano do Egipto, (então) UserMAAT-RE Setep-en-RE, Grande Soberano do Egipto não o receberá.
Ramses Meri-AMON, Grande Soberano do Egipto, fará com que eles sejam
trazidos ao Príncipe (de Hatti). Eles não serão deixados. Do mesmo modo,
se um homem ou dois homens - (não) importa quem - fugirem e vierem
para a terra do Egipto para serem servos de outras pessoas, User-MAAT-
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RE Setep-en-RE, Grande Soberano do Egipto, não os deixará. Fará com
que eles sejam trazidos ao Grande Príncipe de Hatti.
TESTEMUNHAS DMNAS DO TRATADO
Quanto a estas palavras da regulamentação (que) o Grande
Príncipe de Hatti (fez) com Ramses (Meri-AMON), Grande Soberano (do
Egipto), por escrito nesta placa de prata - quanto a estas palavras, mil
deuses de entre os deuses masculinos e das deusas femininas da terra
de Hatti, juntamente com mil deuses dos deuses masculinos e das deusas
femininas da terra do Egipto estão comigo como testemunhas (ouvindo)
estas palavras. RE, senhor do céu; RE da cidade de Arinna; SETH, senhor
do céu; SETH de Hatti; SETH da cidade de Arinna; SETH da cidade de
Zippalanda; SETH da cidade de Pe(tt)iyarik; SETH da cidade de
Hissas(ha)pa; SETH da cidade de Sarissa; SETH da cidade de Aleppo; SETH
da cidade de Lihzina; SETH da cidade...; ...; SETH da cidade de Sahpiír
ANTARET da terra de Hatti; o deus de Zithari(as); o deus de Karzis- o
deus de Hapantaliyas; a deusa da cidade de Karahna; a deusa de...- a
Rainha do Céu; os deuses, senhores dos juramentos; esta deusa a
Senhora do selo; a Senhora do juramento, Ishara; a Senhora / / 3 0 / / (das)
montanhas e dos rios da terra de Hatti; os deuses da terra de KizuwadnaAMON; RE; SETH; os deuses masculinos; as deusas femininas; as
montanhas e os rios da terra do Egipto; o céu; a terra; o grande mar; os
ventos; e as nuvens.
MALDIÇÕES E BÊNÇÃOS PARA ESTE TRATADO
Quanto às palavras que estão nesta placa de prata da terra de Hatti
e da terra do Egipto - quanto àquele que não as guardar, mil deuses da
terra de Hatti, juntamente com mil deuses da terra do Egipto destruirão
a sua casa, a sua terra e os seus servos. Mas, quanto ao que guardar as
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palavras que estão nesta placa de prata, quer sejam hititas quer sejam
egípcios, e não sejam negligentes quanto a elas, mil deuses da terra de
Haiti, juntamente com mil deuses da terra do Egipto, farão com que ele
esteja bem, farão com que ele viva, juntamente com as suas casas e a
sua (terra) e os seus servos.
EXTRADIÇÃO DE EGÍPCIOS DE HATTI
Se um homem fugir da terra do Egipto - ou dois ou três - e vierem
para o Grande Príncipe de Hatti, o Grande Príncipe de Hatti deitar-lhes-á
a mão e fará com que sejam devolvidos a User-MAAT-RE Setep-en-RE, o
Grande Soberano do Egipto. Mas quanto ao homem que for trazido a
Ramses Meri-AMON, Grande Soberano do Egipto, não faça com que o seu
crime lhe seja imputado; não faça com que a sua casa ou as suas
mulheres ou os seus filhos sejam destruídos; (não faça com que) ele seja
(morto); não faça com que façam mal aos seus olhos, aos seus ouvidos, à
sua boca ou às suas pernas; não deixe que qualquer (crime seja
praticado) contra ele.
EXTRADIÇÃO DE HITITAS DO EGIPTO
Do mesmo modo, se fugirem homens da terra de Hatti - seja um ou
dois ou três - e vierem para User-MAAT-RE Setep-en-RE, / / 3 5 / / Grande
Soberano do Egipto, que Ramses Meri-AMON, (Grande) Soberano (do
Egipto), lhes deite a mão e faça com que eles sejam trazidos para o
Grande Príncipe de Hatti, e o Grande Príncipe de Hatti não os há-de
incriminar, e eles não destruirão a sua casa ou as suas mulheres ou os
seus filhos, e não matarão, e não farão mal aos seus ouvidos, aos seus
olhos, à sua boca ou às suas pernas, e não praticarão qualquer crime
contra ele.
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DESCRIÇÃO DA PLACA
O que está no meio da placa de prata. No seu lado da frente:
Figuras consistindo numa imagem de SETH abraçando uma imagem do
Grande Príncipe (de Hatti), cercadas por uma bordadura com as palavras:
"Selo de SETH, Soberano do céu; selo da regulamentação que Hattusilis
fez, Grande Príncipe de Hatti, o poderoso, filho de Mursilis, Grande
Príncipe de Hatti, o poderoso". O que está dentro do que cerca as figuras:
o selo (de SETH. O que está no outro lado): figuras que consistem numa
imagem feminina de (a) deusa de Hatti abraçando uma imagem feminina
da princesa de Hatti, cercadas por uma bordadura com as palavras: "Selo
do RE da cidade de Arinna, Senhor da terra; selo de Putu-hepa, Princesa
da terra de Hatti, filha da terra de Kizuwadna, (sacerdotisa) de (a cidade
de) Arinna, Senhora da terra, serva da deusa". 0 que está dentro da
(moldura) que circunda as figuras: o selo de RE de Arinna, Senhor de
toda a terra.
COMENTÁRIO: ANET , 199-203. A língua original deve ter sido o
acádico, que era a língua diplomática daquele tempo; o texto egípcio é,
portanto, uma tradução e está gravada nos muros do Templo de AMON em
Karnak (Átrio de la Cachette) e ainda no Ramesseum, O Tratado deve ter sido
concluído em 1183 AC, em fíns de Novembro. Ramses II governou de 1304 1237 AC e a sua cidade capital era Ramses, no Delta do Nilo,

DOCUMENTO N° 13
Estela do 5° Aao ã& Menenpmh
"Ano 5o, terceiro mês da terceira estação, dia 3, sob a majestade de
Horus: Touro poderoso, rejubilando na Verdade: O Rei do Alto e Baixo
Egipto: Ba-En-Re- Meri-AMON; o Filho de RE: MER-en-PTAH- Hotep- HirMAAT. A glorificação da força e exaltação do braço forte de Horus: Touro
poderoso que derrota os Nove Arcos (1), cujo nome é dado à eternidade
para sempre. O relato das suas vitórias em todas as terras para fazer

54
com que todas as terras em conjunto saibam e para permitir que seja
visto o mérito nos seus feitos de valor: o Rei do Alto e Baixo Egipto: Baen- Re - Meri-AMON; Filho de Re: MER-en-PTAH-Hotep-Hir-MAAT; o
Touro, senhor da força, que mata os seus inimigos, indulgente no campo
do valor quando a sua conquista foi executada:
O sol descobrindo a nuvem que se deteve sobre o Egipto
e permitindo ao Egipto ver os raios do disco solar;
removendo a montanha de metal do pescoço do povo,
de modo a permitir a respiração ao povo que estivera lá
encerrado;
Pacificando o coração de Mênfis acerca dos seus inimigo
e fazendo Ta-tenen (2) rejubilar sobre esses rebeldes contra
ele;
Abrindo as portas de Mênfis que tinham sido trancadas
e deixando os seus templos receberem o seu alimento:
O Rei do Alto e Baixo Egipto: Ba-en-RE-Meri-AMON; o Filho
de RE: MER-en- FTAH Hotep-Hir-MAAT;
O único restaurando a coragem de centenas de milhares,
pois a respiração entra pelas suas narinas quando o vêem;
Penetrando na terra de TEMEH (3) durante a sua vida,
e lançando um terror eterno no coração dos Meshuesh.
Ele faz voltar para trás Rebu, que tinha esmagado o Egipto,
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com os corações apavorados por causa do Egipto.
A sua guarda avançada abandonou a rectaguarda. As suas pernas
não pararam de correr. Os seus archeiros abandonaram os arcos. 0
coração dos soldados de infantaria ficou enfraquecido por causa das
viagens. Deitados no chão, eles desprenderam os odres, desamarraram as
mochilas e puseram-nas de lado.
0 miserável inimigo, principe de Rebu, desapareceu sosinho na
profundidade da noite. Não tinham penas na cabeça (4); os seus pés
estavam descalços. As suas mulheres foram capturadas diante dos seus
olhos. Os pães para sua provisão foram apreendidos; ele não tinha água
no odre para o manter vivo. A face dos seus irmãos estava ameaçadora
para o matar; entre os seus comandantes cada um lutava com os seus
companheiros. As suas tendas foram queimadas, feitas em cinza. Todos
os seus alimentos ficaram para alimento das tropas. Ele alcançou o seu
país, e ficou de luto. Todos os sobreviventes na sua terra estavam
ofendidos (para) o receber: "O príncipe (a quem) o penacho da má
fortuna se opôs !", diziam-lhe todos os que pertenciam à sua cidade.
"Ele está em poder dos deuses , senhores de Mênfis;
0 Senhor do Egipto faz do seu nome uma praga: "MEREY" (5) é o detestado de Mênfis,
Ele e todo o filho da sua família até à eternidade.
Ba-en - RE Meri- AMON irá em perseguição dos seus filhos;
MER-en-PTAH Hotep-Hir-MAAT foi-lhe dado como uma
fatalidade".

Ele tornou-se como um provérbio para Rebu;
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Uma geração anuncia à outra as suas vitórias: "Nunca houve para nós tempo igual (desde os dias) de RE!"
É isto que diz qualquer ancião falando com seu filho.
Ai de Rebu! Eles deixaram de viver à agradável maneira daquele
que passeia nos campos. O seu caminhar é limitado a um só dia. Os
Tehenu são consumidos num só ano, pois SETH (6) virou as costas ao seu
chefe; as suas instalações são abandonadas por causa deie. Não há
trabalho de transporte de cestos nestes dias. É vantajoso esconder-se,
porque se está seguro na caverna. O grande Senhor do Egipto é poderoso;
a vitória pertence-lhe. Quem pode combater, sabendo que os seus passos
estão sem impedimento? Insensato e inconsciente é aquele que tem de
se haver com ele! Aquele que atravessa as suas fronteiras não sabe o
que é para si o dia de amanhã.
"Quanto ao Egipto", dizem eles, "desde (o tempo de) os deuses, (ele
tem sido) a única filha de Re (7), e o seu filho é aquele que está no trono
de Shu. Nenhum coração ganhou fama por atacar o seu povo, porque o
olhar de todos os deuses persegue aquele que o cobiça, e ele é que
conseguirá o fim de todos os seus inimigos". Assim dizem aqueles que
observam

as estrelas e que conhecem todos os seus mágicos feitiços

olhando para os ventos. "Uma grande maravilha aconteceu no Egipto!
Aquele que o atacava foi entregue nas suas mãos como um prisioneiro
vivo, devido aos conselhos do rei divino, justo contra os seus inimigos na
presença de Re".
Merey é aquele que fez coisas más e subversivas contra todos os
deuses que estão em Mênfis. È aquele com quem houve litígio em
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Heliópolis, e a Enêade (8) considerou-o culpado por causa dos seus
crimes. O Senhor de tudo disse:"Dai o braço forte ao meu filho , o de
coração recto, o misericordioso e bondoso, Ba-en-RE Meri-AMON, o que é
solícito para com Mênfis, que responde (a favor de) Heliópolis, abrindo
as cidades que tinham sido fechadas, para que ele pudesse libertar
muitos que tinham sido presos em todos os distritos, para que pudesse
fazer dádivas aos templos, para que pudesse fazer que se trouxesse
incenso diante do deus, para que pudesse fazer com que os grandes
possuissem a sua propriedade (de novo), para que pudesse fazer com
que os pobres regressassem às suas cidades.".
Assim falam os senhores de Heliópolis acerca de seu filho, MER-enPTAH Hotep-Hir-MAAT: "Dai-lhe uma vida longa como a de Re, para que
possa responder (a favor de) aquele que está a sofrer por causa de
qualquer país. O Egipto foi-lhe dado para ser a porção daquele que o
representa, para ele para sempre, de modo que possa proteger o seu
povo. Olhai, enquanto se vive no tempo daquele que é poderoso, o sopro
da vida vem imediatamente. O valente, que faz com que os bens corram
para o homem recto, - não há fraude que retenha o seu despojo. Aquele
que recolhe a gordura da preversidade e a força de outros não (terá)
filhos". Assim falam eles.
Merey, o miserável, ignorante inimigo de Rebu, veio atacar os
"Muros do Soberano" (9), o filho de seu senhor ergueu-se em lugar
dele, o Rei do Alto e Baixo Egipto: Ba-en-RE Meri-AMON; o filho de RE:
MER-en-PTAH Hotep-Her-MAAT. PTAH disse acerca do inimigo de
Rebu:"Juntai todos os seus crimes, postos sobre a sua cabeça. Entregai-o
às mãos de MER-en-PTAH Hotep-Hir-MAAT para que ele o faça vomitar
o que engoliu, como um crocodilo. Agora, olhai, o veloz vence o veloz; o
Senhor, consciente da sua força, armar-lhe-á o braço. É AMON que o
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amarra com a sua mão de modo que possa ser entregue ao seu Ka em
Hermonthis; o Rei do Alto e Baixo Egipto: Ba-en-RE Meri-AMON; o Filho
de Re: MER-en-PTAH Hotep-Hir-MAAT".
Grande alegria se levantou no Egipto;
júbilo surgiu nas cidades do Egipto.
Fala-se das vitórias
que MER-en-PTAH Hotep-Hir-MAAT obteve em Tehenu:
"Como é digno de amor o soberano vitorioso!
Como é exaltado o rei entre os deuses!
Como é afortunado o senhor do comando!
Ah! como é agradável sentar-se quando há conversa amena!"
Pode-se andar com passo desimpedido pelo caminho, porque não
há nenhum receio no coração do povo. Os fortes são deixados a si
próprios, os poços (permanecem) abertos, acessíveis aos mensageiros. Os
parapeitos da muralha estão tranquilos ao sol até que os seus vigias
acordem. Oa Madjoi (10) estão estendidos enquanto dormem; os Nau e os
Tekten (11) estão nos prados como é do seu desejo. O gado do campo
anda à solta, a vaguear sem pastores, atravessando mesmo a cheia da
corrente. Não irrompe um grito na noite: "Alto! 01hai,vem alguém com
fala de estrangeiros!", (mas) a gente vai e vem cantando. Não há pranto
de pessoas como quando há luto. Povoam-se, de novo, as cidades, O que
granjeia a sua colheita comê-la-á. RE voltou-se de novo para o Egipto.
Nasceu, como quem está predestinado para ser o seu protector, o Rei do
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Alto e Baixo Egipto: Ba-en-RE Meri-AMON; O Filho de RE: MER-en-PTAH
Hotep-Hir-MAAT.
Os príncipes estão prostrados, dizendo:"Paz!"
Entre os Nove Arcos, nenhum levanta a cabeça.
Tehenu está desolado; Hatti (12) está em paz;
Canaã está saqueado com todas as desgraças;
Asheqelon está exilado; Guezer está prisioneiro;
Yanoam (13) está no estado daquilo que não existe;
Israel (14) está devastado, sem semente;
Huru (15) tornou-se uma viuva para o Egipto!
Todas as terras em conjunto estão em paz;
Toda aquela que estava irrequieta foi dominada
pelo Rei do Alto e Baixo Egipto: Ba-en-RE Meri ANION; o Filho de RE
MER-en-PTAH Hotep-Hir-MAAT, a quem seja dada vida como RE todos
os dias!
COMENTÁRIO: ANET , 3 7 6 - 3 7 8 . A Estela do 5o Ano do reinado
de Merenptah, (1236 -1223 AC), ê datada de cerca de 1231 (1207) AC. Também
é conhecida como "Estela do Hino da Vitória" ou "Estela de Israel", porque
nela, pela primeira vez,aparece o nome de Israel.
Está exposta no Museu do Cairo, sala 12, N° 34025 do Catálogo Geral
Trata-se dum bloco monolítico de granito negro,
medindo
aproximadamente 3.180X 1.65o m, com duas partes distintas. Na lunula da
parte superior está o faraó Merenptah recebendo do deus Amon a espada
curva símbolo da força e da vitória ,e como que apadrinhado pela deusa Mut
e pelo' deus Honsu. Depois, na parte inferior, vem o texto hieróglifico de 28
linhas Na linha 27, num lugar já coçado pelos dedos dos guias de turistas,
aparece o nome de Israel. Trata-se, como e evidente, dum texto de cariz
historicizante mas estilo épico, laudatório, o que pode diminuir o seu
carácter documental.

No anverso está gravada uma inscrição de Amenófís III (1386 -1349
AC) com as o ferias do faraó para o templo de Amon, e que, portanto, foi
reusada por Merenptah.
Traduzimos o texto inglês da versão de John A. Wilson para o ANFT,
1/ "Nove Arcos "é designação corrente em textos egípcios para
indicar os tradicionais inimigos do Egipto. Cfr. VALBELLE, Dominique - Les
Neufs Arcs. L'Ésvntien et les étrangers de la Préhistoire à la conquête
d'Alexandre. Paris, A.Colin,î990.
2/ Ta-tenen era um deus local de Mênfis.
3/ Temeh é a designação genérica da Líbia. Mas outros grupos líbios
são também indicados pelos nomes de Meshuesh, Rebu, Tehenu .
4/ Pelo texto,vè-se que os guerreiros líbios gostavam de se enfeitar
com penas na cabeça. Por isso, o capacete plumado não parece ser próprio
nem exclusivo dos Filisteus, como se quer fazer crer a partir dos relevos de
Medinet-Habu.
5/ Merey era o nome do príncipe dos Mbios contra o qual combateu
Merenptah no 5o ano do seu reinado.
6/ Na mitologia egípcia julgava-se que o deus SETH era o protector dos
povos estrangeiros.
7/ Na mitologia egípcia, o Egipto , KeMeT, f= "Terra preta") era
palavra feminina, considerada como filha do deus RE. Por esta razão, o
faraó, rei do Egipto, era tido como um ser divino, filho de RE, o qual, por
isso,se sentava no trono de $HU, deus do ar que, esse sim, era Filho de RE.
8/ A Enèade era o grupo das nove divindades da teologia de
Heliópolis, a que presidia o deus ATUM-RE.
9/ Muros do Soberano ou Muros de Ta-tenen
sinónimos da cidade de Mênfis.

são designativos

10/ Nau e Tekten eram os guardas das fronteiras do deserto.
11/ Madjoi era o nome que os egípcios davam aos sudaneses que
utilizavam como poh'cia.
12/ Hatti é a designação do império hitita.
13/ Yanoam ainda não foi localizada.mas julga-se que era uma
importante povoação da Galieia,a norte do lago Huleh,
14/ ISRAEL não é classificada como localidade ou cidade, mas sim
como grupo semi-nómada. O facto de se dizer que "não tem semente" parece
indicar que Israel ficou quebrantado, sem poder.
15/ Huru é o país dos hurritas que, na altura e na
geográfica dos egípcios, englobava o,grande Canaã.

perspectiva
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MUSEU DO CAIRO, N° 34.025: Estela do 5° ano de Merenptah
(1231 AC) ou de ISRAEL (3.180x1,650 m).

Linhas

20_a_28_daEstela^n 5° ano de Merenptah ou ISRAEL
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DOCUMENTO N° 14
Relatório dum oficial és

froaísixa

/ / 5 1 / / 0 escriba Tnena comunicando ao seu senhor, o escriba do
tesouro Qa-g(abu)... :Em vida, prosperidade, saúde! Esta é uma carta
(para) dar conhecimento ao (meu senhor): Uma (outra comunicação ao)
meu senhor, a saber: (Eu) desempenhei-me de todas as missões de que
fui incumbido, em boa forma e forte como metal. Não fui tímido.
Outra comunicação ao meu (senhor), a (saber: Nós) acabámos por
deixar as tribos de Shasu (1) de Edom passar a fortaleza (de) Mer-enPTAH Hotep-hir-MAAT (2) - vida, prosperidade, saúde! - que (está)
Tjeku (3) / / 5 6 / / para as lagoas de Per-ATUM (4) (de) Mer-en-PTAH
Hotep-hir.MAAT, que estão em Tjeku.para os manter vivos e para
manter vivo o seu gado, através do grande Ka do Faraó - vida,
prosperidade, saúde! - o bom sol de todas as terras, no ano 8, cinco dias
(intercalares), (Nascimento de) SETH (5). Eu mandei-os Levar um
exemplar do relatório ao (lugar onde) está o meu senhor, bem como os
outros nomes dos dias quando a Fortaleza de Mer-en-PTAH Hotep-hirMAAT - vida, prosperidade, saúde! - que está (em) (Tj)e(ku), for
ultrapassada...
COMENTÁRIO: ANET , 2 5 9 . Trata-se duma passagem do papiro
ANASTASI VÏ (Museu Britânico, 10245, linhas 51-61) dos fins da 19* dinastia,
finais do sécXIII AC .
1/ Shasu é uma palavra egípcia que ainda hoje se usa em copta para
designar "pastor".Por isso, vulgarmente, se traduz por "beduíno".
2/ Esta região situava-se a oriente do wadi Tumilat, a região do
Goshen. A fortaleza de Mer-en-PTAH seria uma das fortalezas de fronteira .
3/ Tjeku não é identificável com um lugar preciso; talvez seja o nome
genérico duma região.
4/ Per-ATUM "Casa de Atum" talvez seja a bíblica Pithom (Ex. 1,11),
cerca de 35 Km. a oeste da moderna Ismaíha,
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5/ O "Nascimento de SETH" era o terceiro dia intercalar no fim do ano.
À volta de 1215 AC caia em meados de Junho.

DOCUMENTO N° 15
Snscrilcõeg

dg

Ramsss 111°

■tmscariç&o do S° ano (Guerra dos LJMos)
"Ano 5 sob a majestade de H orus: Touro poderoso, estendendo o
Egipto, potente de espada, forte-armado,vencedor dos Tehenu; portador
dos dois diademas, valente de força,como seu pai MONTU, dominador dos
Tehenu aos montões nos seus lugares; HORUS dourado:valente,senhor de
todo o poder, alargando as fronteiras tanto quanto deseja atrás dos seus
inimigos... o seu temor, o seu terror é como um escudo sobre o Egipto; Rei
do Alto e Baixo Egipto; Senhor do dia, jovem e perspicaz,brilhante como a
lua,ele repetiu o seu nascimento... (User-Mare-Meri-ANION); Filho de Re:
Ramses, Senhor de Heliópolis, primeiro na vitória; aparecendo no Egipto,
de quem RE exigiu que voltasse com ofertas,a quem a divina Enêade
proporcionou.. / / 5 / / vitória, senhor de valor, guerreiro que tem uma
imagem como a do filho de NUT para fazer toda a terra como... rei
Ramses, senhor, grande em amor, senhor das ofertas cuja figura é como
RE de manhã cedo.
0 seu terror

da sua cabeça de serpente, estabelecido sobre o

trono de RE como Rei das Duas Terras. A terra da frente para trás está
rendida, os chefes prestam honras... reunidos juntos nas terras, no reino
do rei Ramses,o bravo e valente rei,que criou o seu...,quando ele vê...
violência,protector favorito,que veio ao Egipto, bem armado,ágil de pés,
batendo todos os paises; conselheiro, hábil em planos, perito em leis,
dando... / / 1 0 / / exultação. O seu nome penetrou os corações tanto quanto
o limite da escuridão;ele atinge o seu limite,ele aterroriza os confins da

terra
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(paises) que não o conheciam. Os seus senhores vêm com passo

tímido para implorar o sopro da vida que,no Egipto,vem de Horus, o
Touro poderoso, grande em realeza, Rei Ramses, o grande muro do
Egipto,que protege os seus limites. O seu poder é como SETH dominando
os Nove Arcos; jóvem,divino no sua avançada,como Har-Akhti. Quando
ele aparece,assemelha-se a ATUM quando abre a sua boca com fôlego
para o povo, para manter vivas as Duas Terras com o seu sustento todos
os dias, filho favorito, campeão da divina Enêade, por quem eles
desbaratam as terras.
Sanguinário (1) é o chefe de Am(ur) no (seu) sangue; a sua
semente não existe; todo o seu povo foi feito cativo, levado, (despojado).
Todos no seu país vêm com súplicas para que o grande sol do Egipto
possa iluminá-los,para que o disco solar possa voltar para eles,o Sol...
continue,levantando-se sobre a terra,o calor do Egipto,que está no céu.
Eles dizem: "Exaltado seja o sol da nossa terra! Estávamos perdidos
no país continuamente nas trevas,que o rei Ramses expulsou. As terras e
paises estão despojados e trazidos para o Egipto como escravos;dádivas
vieram juntamente para saciedade dos seus deuses; provisões,súplicas
são uma enchente nas Duas Terras. A multidão rejubila neste
país,ninguém está triste,AMON estabeleceu o seu filho no seu trono, todo
o circuito do sol está / / 2 0 / / unido à sua volta.os vencidos asiáticos e os
Tehenu. Foram eliminados aqueles que arruinavam a situação do Egipto,
o país foi exposto a uma extremidade continuada desde os (anteriores)
reis. Eles estavam desolados.os deuses bem como todo o povo. Não havia
herói que os tomasse quando eles batiam em retirada. 01ha,havia um
jovem semelhante a um grifo... como um touro pronto para a batalha... no
campo. O seus cavalos eram como falcões,(2)... rugindo como um leão
terrível em fúria. Os oficiais eram poderosos como Reshep, quando viam
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dezenas de milhar... como MONTU. O seu nome é uma chama,o seu terror
propaga-se pelos países. A terra de Temeh reune-se num só lugar na
Líbia, ..,(3) e Meshwesh,...//30//.
Olha, o coração de sua majestade é violento com a força,semelhante
a um valente (leão) que se precipita sobre a ovelha. Equipado,ele é
semelhante a um touro valente,os seus dois braços são fortes cornos para
arrancar montanhas,atrás de... Os deuses frustram os planos daqueles
que se lhe opõem (?) . Quanto àqueles que invadirem as suas
fronteiras,sua majestade sai-lhes ao encontro como uma chama... na erva
seca. Eles agitam-se como ave selvagem no meio da rede,com as pernas
lutando no cesto.feitos carne assada,abatidos,prostrados no chão.... O seu
prejuizo é pesado, / / 3 5 / / sem número. Eis que o mal está entre eles
até à altura do céu (4). Os seus homens fortes foram presos no lugar do
massacre,eles foram postos em pirâmides sobre a terra pelo poder do rei
da terra,valente nos seus membros,o único senhor,poderoso como
MONTU, rei Ramses.
Eles vêm,trazidos como cativos para o Egipto; as cabeças e
prepúcios são inumeráveis; trazidos como cativos, presos, sob o balcão
(5). Os chefes dos paises estão reunidos, contemplando sua má situação.
Os nobres são apresentados ao rei, de braços erguidos, a sua súplica
chega ao céu,com corações de amor a AMON-RE,o deus que lhes concede
a protecção do senhor. Os mensageiros de todos os paises vêem, seus
corações agitados e transportados de tal maneira que não mais
permanecem nos seus corpos. As suas faces contemplam a face do rei
como ATUM protegendo contra Temeh,para aperfeiçoar o (reino) de sua
majestade. Quando os seus pés / / 4 0 / / pisam o Egipto, os seus chefes
aterrorizam-se e ficam como o povo comum perante a força. (Os seus
nomes) pelo grande nome de sua majestade. Os seus chefes..,
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aterrorizam-se; as suas bocas não podem mencionar as maneiras do
Egipto.
O país de Temeh dilatou-se, eles fogem. Os Meshwesh estão
suspensos no seu país,a sua planta foi desenraizada,não há sobrevivente
para eles. Todos os seus membros tremem pelo terror, que protege
contra eles. Eles dizem. "01ha,nós estamos sujeitos ao Egipto,o seu senhor
destruiu a nossa alma para sempre... Os nossos pés não encontram
caminho para andar; nós atravessámos todos os paises como seus
guerreiros,(mas) eles não combatem conosco em ordem de batalha. Nós
acendemos / / 4 0 / / o fogo para nós mesmos a seu pedido,(mas) o nosso
próprio fogo foi tomado,nós não podemos apagá-lo. O seu senhor é como
Sutekh,amado de RE,o seu rugir é ouvido - como um grito.. Ele está por
trás de nós a massacrar-nos e não tem compaixão..Ele afasta-nos (das
fronteiras>) do Egipto,para sempre

O fogo atingiu-nos,a nossa semente

não existe. Quanto aos Dydy, Meshken, Meryey (6) e Wermer, Temer, e
cada chefe inimigo que cruzou a fronteira do Egipto desde a Líbia, ele
pôs fogo da frente para trás

Nós conhecemos o grande poder do

Egipto.pois Re dá a sua protecção e vitória quando ele aparece brilhando
/ / 5 0 / / como o sol,quando ele se levanta sobre o povo. Nós vimos a ele;
nós gritamos ""Saiam" (7) para ele, nós beijamos o terreno para seu
grande poder... rei Ramses".
Os paises do norte estremeceram

nos seus

membros

nomeadamente os Peleshet, os Thekker que devastam o seu país. As
suas almas chegaram ao último extremo.Eles eram guerreiros-teher (8)
em terra e no mar. Os que chegaram a terra ... AMON-RE seguia-os,
destruindo-os; os que entraram as bocas do rio (9) eram como pássaros
bravos.apanhados na rede,feitos...seus braços. Os seus corações agitaramse arrebataram-se de tal maneira que não mais estão nos seus corpos.Os
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seus chefes foram arrebatados, assassinados, humilhados. Eles foram
feitos cativos,,. / / 5 5 / /
O único senhor está no Egipto,nenhum guerreiro é (tão) certeiro a
atirar, ninguém lhe escapa

os confins do grande círculo (10) até que

eles temem todos à uma. Nós pediremos paz, caminhando com passo
tímido por medo dele
Ele é como um touro que está no campo,os seus olhos e os seus dois
chifres prontos para para atacar a sua retaguarda com a sua cabeça; um
valoroso guerreiro.

rugindo; um guerreiro senhor do poder,subjugando

toda a terra. Eles vêm inclinando-se com medo dele, florescente
jóvem,valente como BAA1,

o rei eficaz nos seus planos,possuido de

conselhos,não falhando,mas que imediatamente realiza o que faz,
Ramses

/ / 6 0 / / Ele é como o leão de rugido ameaçador sobre os cimos

das montanhas,cujo terror é temido ao longe. Um grifo veloz em cada
passo, cujas duas asas são caminhos (11) de milhões de anos, como o ..
do porte da pantera, reconhecendo sua presa apoderando-se do seu
assaltante.os seu dois braços destruindo os membros daqueles que
invadem

as fronteiras rugindo... cujo braço direito é confiança na

luta,matando centenas de milhares nos seus lugares sob os cavalos; ele
vê o grosso da multidão como gafanhotos, feridos, caídos por terra,
esmagados como...; fortemente protegido, repousando na sua força diante
de quem centenas de milhares e dezenas de milhares são desprezados. A
sua figura é como MONTU//65// quando avança. Todos os países o
reverenceiam, logo que se faz menção dele,o senhor excelente no plano
como Osiris,equipando todo o seu país com... fortemente armado.grande
na força entre as terras e países; tudo o que ele fez realizou-se como (se
fosse feito) por TOTH.
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O rei Ramses é bondoso para com o Egipto, aguentando a protecção
do país do alto das suas costas sem perturbação (12); um muro,
espalhando sombra sobre o povo. Eles habitam no seu tempo, com o
coração descansado sobre o poder da sua protecção, o., filho dos seus
dois braços,dizendo: "Um divino falcão a matar e a arrebatar!" Ele fez
exércitos para as suas vitórias,enchendo os armazéns dos templos com os
despojos da sua espada, abastecendo as divinas ofertas de excelentes
coisas

//70//

naquele AMON, seu augusto pai, deu-lhe as terras,

unidas sob os pés do rei Ramses. Eis que o Horus dourado, rico em anos,
divina água de RE, que sai dos seus membros, augusta imagem viva do
filho de ISIS, que nasceu adornado com o diadema real como SETH,
grande em inundações que dão o seu sustento ao Egipto, de tal modo que
o povo e as gentes estão cheias de boas coisas; o soberano,exercendo
confiança ao Todo Poderoso,apresentando-se todos os dias diante dele. O
Egipto e os países estão em paz no seu reinado, o país é como., de coração
imperturbável. Uma mulher caminha à vontade, com seu véu na cabeça,
indo para onde quer. Os paises vêm inclinando-se perante a fama de sua
majestade com seus tributos e os filhos às costas. Tanto o Sul como o
Norte vêm a ele com louvor,quando o vêem como RE de manhã cedo. Eles
- os planos e determinações do rei vitorioso,o senhor,eficaz no plano
como PTAH, o rei, Senhor das Duas Terras, senhor do poder, Ramses,
seja-lhe dada vida, como RE, para sempre.
COMENTÁRIO: Traduzido de BREASTED, IV, 20-26. A grande
inscrição do Ano 5° de Ramses III (1193 ) é a maior do Templo de MedinetHabu, Tebas; estende-se por 75 linhas, nem sempre bem conservadas, e
ocupa uma larga parte do muro sul do segundo átrio, por trás das colonas da
segunda colunata. Relata a guerra de Ramses III com a Líbia, a qual, sob a
chefia do rei Themer e com a colaboração de mercenários vindos do mar,
expressamente nomeados os Peleshet e os Thekker, atacou o Egipto por
terra e pelas bocas do rio Nilo.
1/ Este adjectivo ('bTtvJ que traduzimos por "sanguinário",mas de
significado incerto, aparece várias vezes nos textos de Ramses III, aplicado
ao rei. Pode significar "cornudo" no sentido de que usava capacete de
cornos. Por sua vez, a reconstituição da palavra Amuru baseia-se apenas nas

duas primeiras letras. Se a reconstituição de Am uru é correcta, então a
desolação refere-se à invasão dos "Povos do Mar", como relata a inscrição do
Ano 8\
2/ A mesma comparação aparece na inscrição do Ano 81.
3/ Cita-se aqui o nome dum país estrangeiro, de que só aparece
visível a pirâmide como sinal ideográfico (Spd),
4/ A comparação indica excesso, algo de exagerado.
5/ Naturalmente, refere-se ao balcão do palácio real donde o faraó e
seus familiares contemplavam o desfile dos cativos.
6/ Merey era o rei líbio derrotado por Merenptah. Os outros reis
líbios não parece serem citados em ordem cronológica. Ded era o pai de
Meyey e Meshken o irmão de Meryey. Themer governava em tempos de
Ramses 111 e Wermer deve ter reinado no espaço entre Merenptah e Ramses
III.
7/ É uma palavra semítica que significa "paz".
8/ Teher era a designação dos guerreiros de elite
9/ A expressão R'-h'm (bocas do rio ) ocorre pela primeira vez na
18* Dinastia com Amenófis 111 (1417-1379 AC), que ali colocou cobradores de
fronteira; também aparece na inscrição do Ano 8o.
10/ A escrita hieroglifica usa a palavra Shen-Wr
isto é,Oceano,

"grande círculo",

11/ Os tradutores usam a palavra Iter a indicar a distância atingida
pelas asas, a qual levaria milhares de anos a ser alcançada de modo normal.
12/Modo de indicar as aflições pela defesa do país,as quais deveriam
recair sobre os ombros do faraó.

Ramsés II!
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DOCUMENTO N° 16
laiCriçi© do S* Ano ("Povoa do Mar")
"Ano 8°, sob a majestade de Horus: Touro poderoso, Leão valente,
fortemente armado, senhor do poder, capturando os asiáticos; favorito
das duas deusas: poderoso em força, como seu pai MONTU, destruindo os
Nove Arcos, levando-os para fora do seu país; Falcão divino no seu
nascimento, excelente e favorito ovo de Har-Akhti,soverano,excelente
herdeiro dos deuses,amoldando a sua imagem no coração,dobrando as
suas ofertas; Rei do Alto e Baixo Egipto, Senhor das Duas Terras:
Usermare-Meri-AMON; Filho de RE: Ramses, senhor de Heliópolis; rei,
senhor de valor, estendendo (os seus) dois braços, e tirando a respiração
aos países pelo vigor dos seus membros, grande no poder de MONTU, a refrega como RE, (diariamente) .... valente sobre o seu cavalo, lutando
mão a mão sobre o seu pé, guerreiro como o que atira estreias no céu,Rei
Ramses;carregando no mais aceso da refrega como ... afugentando os
asiáticos,lutando no território dos rebeldes que não conhecem o
Egipto,que narram como ouviram / / 5 / / do seu poder,que vêm com
louvor,a tremer em todos os seus membros... dos asiáticos. A sua figura e
os seus membros são (direitos) o igual de BAAL,poderoso na
multidão,sem semelhante. Ele mata milhões só por si; todos os paises são
desprezíveis e abomináveis diante dele,aparecendo...

« Eles vêm para

contemplar o Egipto, prostrados, ioclinando-se diante dele. Eles dizem
todos os dias: "MONTU está na sua grande forma.ele que está no Egipto
no meio de ti, sustentando a sua poderosa espada.Vamos todos,que o
que nós podemos fazer por ele...a ele no seu aperto,o Rei Ramses". Belo é
o aparecimento do rei, como o sol de ISIS, o defensor, primogénito de REATUM,

pondo a coroa branca, pondo a coroa vermelha, belo de face,

trazendo a dupla pluma como TATENEN. O seu encanto.

de manhã
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cedo,belo,sentado no trono como ATUM,quando ele assumiu as insígnias
reais de HORUS e de SETH; Nekhbet e Buto,a coroa serpentina do Sul e a
coroa serpentina do Norte tomam lugar sobre a sua cabeça. Os seus dois
braços apertam o báculo de pastor e seguram o açoite, ., consciente da
força... (entre) os Nove Arcos... Abundantes são aves e provisões no seu
reino,como seu pai,o belo PTAH, NUN, grande no amor como rei,como
SHU, filho de RE.//10// Quando ele aparece,há júbilo por ele,como ATON;
forte e valente, revistando os paises à sua vontade,., como (MONTU),
criando-os como PTAH; pronto e perito na lei não há ninguém como ele;
como RE quando ele toma o país como um reino,Rei Ramses,..numeroso
em monumentos,grande em obras maravilhosas,tornando festivos os
templos,..o filho de RE,..que saiu dos seus membros,.,primogénito dos
deuses. Ele era indicado como um jovem para ser rei das Duas
Terras,para ser senhor de todo o circuito de ATON, um escudo protector
para o Egipto no seu tempo. Eles sentam-se à sombra do seu poder,o
único forte... vitoriosa mão pende sobre suas cabeças;Rei Ramses,o
próprio rei diz: "Escute-me todo o país,junte-se num só lugar a corte,os
filhos do rei,mordomos,..vida,a..,juventude,todos os jovens que há neste
país. Prestai atenção à minha alocução.vós que conheceis os meus planos
para vos manter vivos,que podeis aprender do poder do meu augusto
pai,AMON-KAMEPHIS,criador da minha beleza. O seu grande poder..,
vitorioso contra todos os inimigos caidos debaixo de meus pés. Ele
decretou para mim vitória,e a sua mão está comigo,de tal modo que
qualquer que invada as minhas fronteiras morre ao meu alcance; ele
escolheu / / 1 5 / / aquele que encontrou entre centenas de milhares.que
foi estabelecido sobre o seu trono em segurança (..) quando não havia
um único homem entre eles para os salvar dos Nove Arcos. Eu rodeei-o,
eu firmei-o com o meu valente poder. Quando eu, qual sol me levantei
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como rei sobre todo o Egipto, eu protegi-o, eu expulsei dele os Nove
Arcos.
Os países estrangeiros agitaram-se nas suas ilhas; subitamente as
terras foram surpreendidas no combate. Ninguém pôde aguentar diante
das suas mãos; desde Hatti, Kode, Karkemish, Yereth, Alashya, em diante
desapareceram duma só vez. Um acampamento foi montado num local
de Amuru. Eles assolaram o seu povo e o seu pais tornou-se como se não
tivesse existido. Eles avançaram em direcção ao Egipto, mas uma chama
estava preparada diante deles (1). A sua confederação compreendia os
Peleshet, Theker, Shekelesh, Denyen e Weshesh, paises unidos. Eles
deitaram mãos às terras em todo o circuito do mundo, de corações
confiantes e crentes: "Nossos planos serão realizados".
Ora, o coração deste deus, o Senhor dos deuses, estava preparado e
pronto para os apanhar como pássaros...Eu organizei a minha fronteira
em Djahi (3), preparado diante deles: príncipes, comandantes de
guarnições / / 2 0 / / maryannu (4). Eu fiz que as bocas do rio estivessem
preparadas como um forte muro, com navios de combate, galés, e barcos
costeiros (inteiramente) equipados, da popa à proa, com valentes
guerreiros com suas armas. As tropas eram const it uidas pelos homens
mais escolhidos do Egipto; eram como leões rugindo sobre os cimos das
montanhas. Os carros tinham corredores,homens escolhidos de toda a
espécie de guerreiros de carros,bons e capazes. Os seus cavalos mexiam
todos os seus membros,preparados para esmagar os paises estrangeiros
sob os seus cascos. Eu era o valente MONTU, firme à frente deles, de
modo que eles podiam contemplar as presas das minhas mãos. Eu,
Ramses tornei-me um herói, consciente do seu poder, valente para
chefiar o seu exército no dia do combate.
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Dos que atingiram a minha fronteira, a sua semente não existe; o
seu coração e a sua aima acabaram para todo o sempre. Dos que
avançaram juntos no mar, uma labareda estava em frente deles nas
bocas do rio (5), enquanto que um muro de metal na costa os cercava.
Eles foram arrastados, cercados e prostrados na praia, mortos e postos
aos montes duma ponta à outra. Seus barcos e todos os seus bens foram
submersos na água. Eu fiz que as águas recuassem para que eles se
lembrassem do Egipto. Quando eles mencionarem o meu nome na terra
deles, então / / 2 5 / / serão queimados.. Desde que eu me sentei no trono
de Har-Akhti e e coroa serpentina (6) foi colocada sobre a minha cabeça,
como RE, eu não tenho deixado os paises estrangeiros observar as
fronteiras do Egipto para (se gabarem disso) entre si. Quanto aos Nove
Arcos, eu tirei-lhes a sua terra, sendo as suas fronteiras acrescentadas às
minhas. Os seus chefes e o seu povo vêm a mim com louvor. Eu realizei
os planos do Todo-Senhor, o augusto, o divino pai, Senhor dos deuses.
Rejubila, ó Egipto, até à altura dos céus, pois eu sou senhor do Sul e
do Norte sobre o trono de ATUM! Os deuses indicaram-me para rei do
Egipto, para ser o vencedor, para os expulsar dos paises. Eles decretaram
para mim o reino enquanto eu era criança, e o meu reino está cheio de
abundância... Foi-me dada força por causa das minhas beneficiências aos
deuses e deusas, com um coração de amor..Eu afastei o luto que estava
no teu coração e fiz-te habitar em paz. Aqueles a quem eu venci não
voltarão, o tributo... seu país, o seu ódio é a menção diária do meu nome,
Rei Ramses. Eu cobri o Egipto, eu protegi-o com meu brilhante poder
desde que assumi o governo do reino... o poder dos meus dois braços,
levando o terror aos Nove Arcos. Nenhum país fica firme ao ouvir o meu
n o m e , / / 3 0 / / (mas) eles deixam as suas cidades, partindo à vez,
abandonando... diante de si. Eu sou um Touro sanguinário que confia nos
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seus dois braços. A minha mão é igual à minha coragem seguindo o meu
valor, quando o coração me diz: "Faz

meu ofício... no arco da barca da

manhã (msk.t), eu trago-te júbilo. Há luto em todos os paises, tremor em
toda a terra...que eu forjei. 0 meu coração está saciado como um
deus...,valente,senhor da espada. Eu sei que o seu poder é maior que o
dos deuses. A (duração) que os deuses que estão no., decretaram... Não
há um momento em sua presença que não leve destruição segundo os
planos do conselho que está no meu coração para defesa do Egipto. Está
desolado...o chefe das suas cidades, destruídas ao mesmo tempo. As suas
casas e todo o seu povo foram feitos em cinzas. / / 3 5 / / Eles lamentamse em seus corações: "Nós queremos... seus... para o Egipto".
Eu sou forte e valente; os meus desígnios realizam-se sem falha. Eu
mostrei a minha excelência desde que conheço este deus, o pai dos
deuses... Eu não esqueci os seus templos, o meu coração foi resoluto em
dobrar as festas e ofertas de alimentos em relação ao que era dantes.
Todos os dias, o meu coração está cheio de verdade, o meu ódio é
falsamente ?)... os deuses estão satisfeitos de verdade. As suas mão são
para mim o escudo do meu corpo para proteger-me do mal e das
adversidades dos meus membros.; o rei, Senhor dos Nove Arcos, Senhor
das Duas Terras, Ramses, seja-lhe dada vida, estabilidade, satisfação,
como RE, para sempre.
COMENTÁRIO: Traduzido de BREASTED, TV, § 62-68, pp. 36 - 40.
Parcialmente apresentado em "ANET", 262-263. Cfr. "Medinat-Habu" , /7
Estampas 87-89; EDGERTON-WILSON,94,N° 36; KITCHEN, V ,39, 14-40,5. e a
parte final do Papiro HARRIS
Esta inscrição do Ano 8o de Ramses UT (1190 AC) ocupa toda a frente
da torre norte do segundo pilão do templo de Medinat-Habu e trata da guerra
com os chamados "Povos do Mar". Nela há referência a duas batalhas:uma
terrestre e outra naval,mas discute-se a sua localização.
1/ Esta expressão já se encontra num passo da batalha de Qadesh.linha
12 ena Estela de Merenptah,linha 5).

76
53).

2/ A mesma expressão (R -h '.vã) aparece na inscrição do Ano S°Jinha
3/ "Djahi" era a região norte de Canaã, possivelmente a costa fenícia.
4/ Os Maryanu eram uma espécie de gurreiros asiáticos de elite.

5/ É com esta frase que,correntemente,
delta do Nilo,

se indicavam os canais do

6/ Referência ao "uraeus". símbolo do poder contra os inimigos.

DOCUMENTO N° 17
Relevos

die MediiiAt-HABU:Mitro

exterior

aaortes

( 8" Ano de laíQses 111)
Cena: Ramses III num balcão com dois porta-flabelos. Por trás
dele estão os oorta-bandeiras do exército, que se inclinam em saudação,
seguidos por um trompeteiro. Ao lado, novas filas de recrutas para a
guerra que se avizinha e aos quais os oficiais distribuem arcos e aliavas.
Também ao lado, empilhaddos, jazem lanças, aliavas, arcos, e espadas.
Atrás do reis
"Todos os deuses protegem os seus membros para lhe dar poder
contra todos os paises".
À frente do reli
"... rei; ele diz:... aos príncipes,todos os chefes de infantaria e dos
carros que estão diante de sua majestade: "Tirai as armas... Mandai os
archeiros avançar

para destruir com poder os inimigos, que não

conhecem o Egipto".
Solsre o

oficiais
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"Alocução dos príncipes, companheiros e chefes de infantaria e dos
carros: "Vós sois o rei que brilha sobre o Egipto. Quando vos levantais, as
Duas Terras vivem. Grande é o vosso poder no meio dos Nove Arcos. 0
vosso rugido atinge o circuito do soi. A sombra da vossa espada está
sobre o exército. Eles marcham cheios do seu poder. 0 teu coração é
intrépido porque os teus excelentes planos são sólidos. AMON-RE aparece
a guiar o caminho. Ele subjuga a teus pés todos os paises; (teu) coração
está feliz para sempre. Tu és a protecção que avança sem demora. O
coração de Temeh está perturbado, os Peleshet estão suspensos nas suas
cidades, pelo poder do teu pai, AMON, que decretou para ti..."
Sobre oa oficiais com armas?
... (Dai) as armas à infantaria, aos carros e aos archeiros..."
Sobre os soldados quae recebem armass
"A infantaria e os carros que recebem (armas)".
Cena: Ramses III no seu carro, seguido por dois porta-flabelns g
acompanhado pela infantaria egípcia e pelos Sherden, parte para Diahi.
Sobrg o rei*
"0 rei, rico em poder, na sua saida para o Norte, grande em terror,
temor dos asiáticos, único senhor, hábil de mão, consciente do seu poder,
como BAAL, valente na força, pronto para a batalha contra os asiáticos,
marchando à distância em sua perseguição, (confiante), matando dezenas
de milhares (aos montes) no espaço duma hora. Ele domina os
combatentes como fogo, fazendo que se tornem em cinza todos os que se
lhe opõem. Eles ficam terrificados com (a pronúncia) do seu nome,
enquanto ele ainda está à distância, como o calor do sol sobre as duas
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Margens (do Nilo); um muro lançando sombra sobre o Egipto. Eles
habitam (confiantes) no poder da sua força, rei Ramses."
Sicrbire ©a eavaloss
"Primeiro grande (momento) de sua majestade (chamado): "AMONHE-dá-a -espada".
Atrás do irei e sobre os Sherden:
"Sua majestade avança com poder vitorioso para destruir os países
rebeldes. Sua majestade avança para Djahi,como a figura de MONTU,para
esmagar todo os os paises que violaram a sua fronteira. Os seus peões
são como touros, prontos para a batalha no campo. (Os seus) cavalos,
diante dele, são como falcões no meio das aves. Os Nove Arcos estão sob
(o seu) poder. ANION, seu augusto pai, é um escudo para ele, Rei... Senhor
das Duas Terras, Ramses.
Cena: Ramses III no seu carro, com arco esticado, carrega sobre os
derrotados aliados do Norte, nomeadamente os Peleshet. como se vê
pelos penachos da cabeça. Os seus carros são conduzidos por dois
guerreiros com escudo e lança e um condutor. Aos pés, eles lutam com
quatro, cada homem com duas lanças e um escudo. As tropas naturais do
Egipto e seus auxiliares Sherden estão misturados no aceso da lura,
matando os nórdicos com ambas as mãos e penetrando nos pesados
carros de bóis com duas rodas em que estão as mulheres, filhos e
apetrechos do inimigo
Sobre a bfttaltuu
".....(à) vista dele, como quando SET está enraivecido, dominando o
inimigo perante a celestial barca (mskt.t ) pisando as

terras e países
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prostrados, esmagou (..) diante dos seus cavalos. 0 seu calor devora-os
como fogo, desolando os jardins..."
Sobre os cavalos do reli
"Primeiro grande momento de sua majestade (chamado): "Amadode-AMON"
Cena: Cinco barcos dos nórdicos, nomeadamente Peleshet e
Sherden. são acossados por quatro barcos egípcios cujos archeiros
nativos destrocam o inimigo à distância com uma severa carga

de

flechas antes que este possa ripostar corpo a corpo com as pesadas
lanças e espadas. Quando a arcaria quase esvaziou os barcos inimigos,
então os egípcios aproximam-se e, na barafunda, um barco dos nórdicos
virou-se. Os prisioneiros inimigos são carregados em três barcos egípcios,
enquanto que, os que a nado chegaram a terra,

eram presos e

algemados pelos archeiros egípcios que os esperavam. Os últimos.
levados pelo rei, faziam aumentar a alegria dos archeiros egípcios nos
barcos e tornavam ainda mais desastrosa a total destruição da frota
nórdica. Atrás do rei estava o seu cavalo e os criados à espera.
Junto do rei:
"0 bom deus, MONTU sobre o Egipto, grande em poder, como BAAL
nos paises, poderoso em força, magânimo em coração, fortemente
armado, terrível no seu poder, um., muro, cobrindo o Egipto, de tal modo
que, quem chega, não o vê, Rei Ramses".
So!bre o

CSIÏTO;

"Olha, os países do norte, que estavam nas suas ilhas, ficaram
imobilizados; eles tinham penetrado nos caminhos das bocas do rio. As

suas narinas e os seus corações
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perdem a respiração quando sua

majestade avança como um furacão contra eles, lutando na margem
como um guerreiro. 0 poderio e o terror dele penetrou nos seus
membros. Derrubados e mortos nos seus lugares, seus corações são
arrebatados, suas almas desaparecem, e suas armas são atiradas ao mar.
Os seus arcos matam quemquer dentre eles, e o que está vigoroso é
lançado à água. Sua majestade é como um leão enraivecido dilacerando
com suas mãos quem se lhe opõe, lutando corpo a corpo à sua direita,
valente à sua esquerda, como SET; a destruir o inimigo como AMON-RE.
Ele abateu os paises, ele esmagou todas as terras debaixo de seus pés, o
rei do Alto e Baixo Egipto, o Senhor das Duas Terras, Usermare-MeriAMON".
Cena: O rei.esperado pelos porta-flabelos e porta-leques, está num
balcão. Atrás, à sua espera, está o carro real com numerosos criados e
soldados. Por cima do carro está pintado um castelo. Diante do rei, os
dois viz ires e outros oficiais de alta posição apresentam-lhe prisioneiros
Peleshet . Outros oficiais fiscalizam a contagem das mãos cortadas dos
inimigos mortos e o seu número é registado por quatro escribas.
Inato ão reis
"Alocução de sua majestade aos filhos do rei, príncipes, irmãos do
rei e condutores dos carros: "Eis o grande poder de meu pai, AMON-RE.
Os paises que vieram das suas ilhas no meio do grande-verde (1),
avançaram para o Egipto, seus corações fiando-se nos seus braços. A
rede estava preparada diante deles para os apanhar. Entrando
furtivamente nas bocas do rio, eles cairam dentro dela. Apanhados no
seu lugar, eles foram mortos e seus corpos despedaçados. Eu mostrei-vos
meu poder que estava naquilo que a minha majestade operou enquanto
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eu estava sosinho. O meu arco atacou e ninguém escapou aos meus
braços nem à minha mão. Eu floresci como um falcão entre as aves; os
meus calcanhares pisaram as cabeças deles, AMON-RE estava sobre a
minha dextra e sobre a minha esquerda, o seu poder e a sua força
estavam nos meus membros, um tumulto para eles; ordenando para mim
que meus planos e desígnios poderiam realizar-se,AMON-RE determinou
o ... de meus inimigos, dando-me todos os países ao meu alcance".
Sotore os oficiais:
"Alocução dos filhos do rei, príncipes e companheiros; eles
replicaram ao bom deus: "Tu és RE, brilhando como ele. O teu poder
esmaga os Nove Arcos; todos os países tremem ao teu nome, o medo de ti
está diante deles todos os dias. O Egipto rejubila com o fortemente
armado, o filho de AMON, que está sobre o seu trono, Rei Ramses, ao qual
seja dada vida, como Re":
SõlbiTE o castelo:
"Migdol de Ramses, Senhor de Heliópolis"
Soíbirs os cavalos:
Primeiro grande momento de sua majestade (chamado): "Forte-éAMON".
Sohte

oa

tratadores:

"Viva o bom deus, agindo com seus braços, fazendo todos os países
como coisa que não existe, fortemente armado, poderoso, ágil de mão, Rei
Ramses".
Sobre

prislo&eiros:
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"Diziam os vencidos chefes dos Thekker: "... como BAAl,...dá-nos a
respiração que dás..."
Cena: Numa pequena capela está sentado AMON com MUT e
KHONSU atrás dele. 0 rei, de pé diante dele, guia, por cordas, duas filas
de cativos estrangeiros, em cima os Thekker, em baixo os líbios.
Sobre AMON:
"Alocução de AMON-RE, senhor do céu, mestre dos deuses: "Vem
com alegria, mata os Nove Arcos, domina todos os adversários! Tu
abateste os corações dos asiáticos, tu tiraste a respiração das suas
narinas,... segundo os meus desígnios".
jDlamís do rei;
"Alocução do Rei Ramses diante de seu pai, AMON-RE, rei dos
deuses: "Eu saí porque eu posso aprisionar os Nove Arcos e abater todos
os países. Nenhum país resistiu diante de mim

e as minhas mãos

tomaram cativos na vanguarda de todos os países pelos decretos que
sairam da tua boca,... porque eu posso dominar todos os meus
adversários. Os países observarn-me a tremer, porque eu sou como
MONTU .... para aquele que confia nos desígnios, ó protector, senhor do
poder..."
Sobre os Thekker;
"Diziam os caidos,os grande dos Thekker que estavam ao alcance de
sua majestade, enquanto louvavam o seu bom deus, Senhor das Duas
Terras, Usermare Meri-AMON: "Grande é a tua força,rei vitorioso, grande
sol do Egipto, O teu poder é maior que uma montanha de pedra e o teu
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terror é como SET, Deixa-nos respirar para que possamos respirar a vida
que está ao teu alcance, para sempre".
SoTSTE

OS

HMOBS

"Diziam os caldos da Líbia, que estava ao alcance de sua
majestade:" Respira, respira! ó vitorioso rei, HORUS, grande no reino".
Cena: AMQN. com MUT atrás, está de pé estendendo a espada a
Ramses. Este, guiando três filas de cativos agrilhoados, avança para o
deus a quem estende o braço.
DiaiQía de AMON:
"Alocução de AMON-RE, senhor do céu: "Vem em paz! Tu
aprisionaste os teus adversários e abateste os invasores da tua fronteira.
A minha força estava contigo dominando para ti os países. Tu cortaste as
cabeças dos asiáticos. Eu dei-te o teu grande poder, eu dominei para ti
todos os países, quando eles viam a tua majestade em força como meu
filho, BAAL na sua ira".
Disuate do reis
"Alocução do Rei Ramses a seu pai, AMON-RE, mestre dos deuses:
"Grande em poder, ó senhor dos deuses. As coisas que saiem da tua boca
realizam-se sem falha... A tua força está por trás como um escudo, de
modo que eu possa abater as terras e os países que invadiram a minha
fronteira. Tu colocaste o meu terror no coração dos seus chefes, o medo e
o receio de mim diante deles; de tal modo que eu posso arrebatar os
seus guerreiros, ligados ao meu alcance para os levar ao teu Ka , ó meu
augusto irmão

... Vem para os (tomar); eles são: Peleshet, Denyen,

Shekelesh. A tua força é o que está diante de mim a dominar a sua
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semente,..o teu poder, ó Senhor dos deuses. O que confia naquele a
quem tu concedeste a realeza e todo aquele que anda no teu caminho
estão em paz. Tu és o senhor, fortemente armado para aquele que
reclina as suas costas em ti, um touro com dois chifres, pronto,
consciente da sua força. Tu és o meu augusto pai, que criaste a minha
beleza, porque tu olhaste para mim e me escolheste para ser senhor dos
Nove Arcos. Que a tua mão esteja comigo para abater o que me invadir e
guardar de todo o inimigo que está nos meus membros".
Solaxe os c&íivoss
"Alocução dos chefes de cada país, que estão ao alcance de sua
majestade: "Grande é o teu poder, vitorioso rei, grande sol do Egipto.
Maior é a tua força do que uma montanha de pedra; o teu poder é como
BAAL. Dá-nos a respiração que respiramos, a vida que está nas tuas
mãos".
Sobre os cativos dia linha madias
"Alocução dos Denyen vencidos: "Respira! Respira! Ó bom senhor,
grande em poder (como) MONTII, que reside em Tebas".
Sobre os caíivos da UaJta inferior:
"Alocução dos Peleshet vencidos: "Dá-nos a respiração para as
nossas narinas, ó rei, filho de ANION".
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DOCUMENTO N° 18
Papiro

HARRÏS (Ramies

IO)

"Eu organizei o Egipto em várias classes de serviços: irmãos do
palácio, grandes príncipes, numerosos (serviçais) de infantaria e de
carros, entre centenas de milhares; Sherden e Kehek sem número,
criados às dezenas de milhares e auto-trabalhadores do Egipto".
Giaemra cosa ©a asláíicos do Nomes
"Eu estendi todas as fronteiras do Egipto; eu dominei aqueles que
as invadiram nas suas terras. Eu matei os Denyen nas (1) suas ilhas, os
Thekker e os Peleshet foram feitos em cinzas. Os Sherden e os Weshesh
do mar, esses ficaram como os que não existissem, apanhados cativos
num momento, trazidos para como cativos para o Egipto, como a areia da
praia. Eu coloquei-os em fortalezas, presos em meu nome. Numerosas
eram as suas classes como centenas de milhares. Eu lancei tributos a
todos, em roupas e grão dos armazéns e celeiros, cada ano."
Gsaesra

eâomâías

"Eu destrui o povo de Seir, das tribos dos Shasu; eu saqueei as suas
tendas dos seus povos, as suas posses, de igual modo o seu gado, sem
número. Eles foram manietados e trazidos como cativos, como tributo
para o Egipto. Eu dei-os aos deuses como escravos para as suas casas".
COMENTÁRIO: BREASTED, IV, § 402-404, pp.200-201. O papiro Harris,
descoberto em 1855 próximo de Deir el-Medineh,Tebas, encontra-se no
Museu Britânico , e é obra dos fins do reinado de Ramses /77, se não mesmo
do começo do reinado de seu filho Ramses TV (1166 AC). É o papiro mais
comprido, escrito em caracteres hieráticos, uma espécie de egípcio cursivo;
mede cerca de 40.550X9 cm e contém 117 colunas com 12 ou 13 linhas cada
uma. Contém as dádivas, a actividade militar e as vitórias de Ramses HL Está
ilustrado com pinturas de Ramses cultuando os deuses da sua devoção. oO § 403
é paralelo à inscrição sobre a guerra dos "povos do mar" no Ano 8 (1190
AC). Discutese se se trata duma realista descrição dos feitos de Ramses 777 ou
apenas duma obra de propaganda e retórica política.

1/ Isto significa que se faz explícita referência à condição insular
deste povo,mas nao se diz que a batalha tivesse lugar nas suas ilhas.
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i

Harpistas em honra de RAMSSES III

RAMSES III, quando ainda príncipe.

DOCUMENTO N° 19
Vlagsm ÚB Wea-ÀMON
"Ano 5o, quarto mês da terceira estação, dia 16 (1), no qual WenMON, o chefe do Átrio da Casa de AMON, (Senhor dos Tronos), das Duas
Terras, partiu para para ir buscar madeira para a grande e augusta
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barca de AMON-RE, Rei dos deuses,que está junto (do rio chamado) Userhet-AMON.
No dia em que cheguei a Tânis, lugar (onde Ne-su-Ba-neb) -Ded e
Ta-net-AMON estavam, dei-lhes as cartas de AMON, Rei dos deuses e
eles / / 5 / / mandaram-nas 1er em sua presença. E eles disseram: "Sim, eu
farei como AMON-RE, Rei dos deuses, nosso (senhor),ordenou!". Eu
demorei-me em Tânis até ao quarto mês da terceira estação. E Ne-su-Baneb-Ded e Ta-net-AMON fizeram-me seguir viagem com o capitão de
navios Mengebet, e eu pus-me a navegar para o grande mar da Síria no
primeiro mês da terceira estação,dia 1..
Cheguei a Dor,uma cidade dos Thekker (2), e Beder, seu príncipe,
mandou que me trouxessem 50 pães,um jarro de vinho / / 1 0 / / e uma
perna de vaca. Mas um homem do meu barco fugiu e roubou um (vaso)
de ouro (valendo) 5 dehen ( 3 ) , 4 jarras de prata,valendo 20 deben ,e um
saco de 11 dehen de prata. (Total do que) ele (roubou): 5 deben de ouro
e 31 deben de prata (4).
Levantei-me de manhã e fui ao lugar onde estava o príncipe e
disse-lhe:"Fui roubado no teu porto; ora tu és o príncipe deste país, és o
seu inquiridor, aquele que deve procurar a minha prata. Quanto a esta
prata - ela pertence a AMON-RE,//15// Rei dos deuses, senhor das
terras; ela pertence a Ne-su-Ba-neb-Ded; pertence a Heri-Dor, meu
senhor, e a outros grandes homens do Egipto! Ela pertence a ti, pertence
a Weret, pertence a Mekmer, pertence a Zakar-Baal, príncipe de Gubla
(5). Mas ele disse-me:"Embora tu sejas importante.embora tu sejas
eminente, olha, eu não reconheço essa acusação que tu me fizeste. Supõe
que tinha sido um ladrão que pertencesse ao meu país que fosse ao teu
barco e roubasse a tua prata; eu pagar-te-ia do meu tesouro até que
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/ / 2 0 / / encontrassem esse ladrão das tuas (coisas) - onde quer que ele
estivesse. Portanto,quanto ao ladrão que te roubou,ele pertence-te,
pertence ao teu barco! Passa aqui alguns dias a visitar-me,de modo que
eu possa procurá-lo".
Eu passei nove dias fundeado no seu porto,e fui-o visitar e disselhe:"01ha,tu não encontraste a minha prata; (deixa)-me (partir) com os
capitães dos barcos e com os que vão (para) o mar". Ele disse-me: "Está
calmo..."...
Eu saí de Tiro de madrugada...Zakar-Baal,príncipe de Gubla, ...
/ / 3 0 / / barco. Encontrei 30 deben de prata nele e guardei-a. /E disse
para o Thekker:"Eu guardei a tua prata e ficarei com ela até
encontrares a minha prata ou o ladrão que a roubou! Ainda que tu a não
tivesses roubado, eu ficarei com ela. Mas, quanto a ti.,..." Assim,

eles

foram-se embora, e eu gozei o meu triunfo (em) uma tenda (na) praia do
mar,(no) porto de Gubla. E eu escondi AMON-do-caminho e pus dentro
dele o seu tesouro (6). Mas (o príncipe) de Gubla mandou-me dizer :"Sai
/ / 3 5 / / (do meu) porto!" E eu mandei-lhe dizer :"Para onde é que (eu
hei-de ir)?...Se (tu tens um barco) para me levar, leva-me para o Egipto
outra vez",
Asssim, passei vinte e nove dias no seu porto, enquanto ele
(passou) o tempo a mandar-me dizer cada dia: "Sai do meu porto!".
Ora, enquanto ele fazia ofertas aos seus deuses, o deus agarrou
um dos seus jovens e tornou-o possesso (7). E ele disse-lhe : " Traz o
deus! Traz o mensageiro que o transporta! / / 4 0 / / AMON foi

que o

enviou! Foi ele que o fez vir!". E enquanto o (jovem) possesso estava no
seu êxtase nessa noite, eu já tinha encontrado um barco com rumo para
o Egipto e tinha carregado nele tudo o que tinha. Enquanto eu estava à
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espera da escuridão pensando que, quando ela descesse, eu carregaria
(também) o deus, de modo que nenhuns olhos pudesssem vê-lo, o
comandante do porto veio dizer-me :"Espera até de manhã - assim diz o
príncipe". Então eu disse-íhe :"Não és tu o que passou o tempo a vir
procurar-me cada dia para me dizer:"Sai do meu porto"? Não estás tu a
dizer-me "Espera" esta noite / / 4 5 / / para que o barco que eu arranjei se
vá embora e depois tu vires outra vez dizer-me:"Vai embora"? Então
ele foi dizê-lo ao príncipe. E o príncipe mandou dizer ao capitão do barco:
"Espera até de manhã - assim diz o príncipe!".
Quando veio a manhã,ele mandou que me levassem para cima,mas
o deus estava na tenda onde eu estava, na praia do mar. E eu encontrei-o
sentado (na) saia de cima,com as costas voltadas para uma janela,de
modo que as ondas do grande mar da Síria quebravam contra as suas
costas.//50//
Então eu disse-lhe: "Que AMON te favoreça!". Mas ele disseme:"Quanto tempo passou até hoje,desde que vieste do lugar onde está
ANION? " E eu disse-lhe :"Cinco meses e um dia, até agora". Mas ele disseme:"Bem,tu falas verdade. Onde está a carta de AMON que (devia estar)
na tua mão? Onde está a mensagem do Sumo Sacerdote de AMON que
devia estar na tua mão?" E eu disse-lhe:"Eu dei-a a Ne-su-Ba-neb-Ded e
a Ta-net-AMON". E ele ficou muito, muito irritado, e disse- me: "Agora,
olha - não há cartas nem mensagens na tua mão! Onde está o barco de
cedro que Ne-su-Ba-neb-Ded te deu? Onde está / / 5 5 / / a sua tripulação
síria? Não te teria ele entregado a esse estrangeiro, capitão de barcos,
para te matar e atirar ao mar? Depois.com quem teriam eles procurado o
deus? E tu mesmo - com quem deveriam eles procurar-te?" Assim me
falou ele. Mas eu disse-lhe:"Não era ele um barco egípcio? Logo, é uma
tripulação egípcia que navega sob

Ne-su-Ba-neb-Ded! Ele não tem
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tripulações sírias". Mas ele disse-me: "Não há vinte barcos aqui no meu
porto que têm relações comerciais com Ne-su-Ba.neb-Ded? Quanto a este
Sidon,// 11,1/ o outro lugar por onde tu passaste,não estão lá mais de 50
barcos que estão em relações comerciais com Werket-EL, e que se
dirigem para a sua casa?" E eu estive calado durante todo este tempo.
Mas ele prosseguiu e disse-me:" Para que negócios vieste?" Então
eu disse-lhe:"Eu vim pela madeira para a grande e augusta barca de
AMON-RE,Rei dos deuses. O teu pai fê-lo,//5// teu avô fê-lo e tu também
o farás". Assim lhe falei eu. Mas ele disse-me: "Certamente que eles o
fizeram. E se tu me deres (algo) para o fazer,eu o farei. Porque,quando a
minha gente se desempenhou dessa missão,o Faraó - vida, prosperidade,
saúde - enviou seis barcos carregados de mercadorias egípcias

e

descarregaram-nas nos seus armazéns! Tu, que é que tu me trazes, para
mim, claro?" . E ele mandou buscar os diários de seu pai,e fê-los 1er em
minha presença,e eles encontraram um milhar de deben de prata e toda
a espécie de coisas nos seus rolos.//10//
Então ele disse-me :"Se o soberano do Egipto fosse o meu, e eu
também fosse seu servo, ele não precisaria de enviar prata e
ouro,dizendo."Executa a ordem de AMON! Não haveria envio de um
presente real (8), como eles costumavam fazer com meu pai. Quanto a
mim, a mim também, eu não sou teu servo.! Eu nem sou sequer servo
daquele que te enviou! Se eu gritasse lá para o Líbano,os céus abrir-seiam (9) e os toros estariam aqui postos (na) praia do mar. Dá- / / 1 5 / / me
as velas que trouxeste para conduzir os teus barcos que levariam os
toros para (o Egipto)! Dá-me as cordas que trouxeste (para amarrar os)
toros (de cedro) (que) eu deveria derrubar para te fazer... que eu farei
para ti (que) as velas dos teus barcos e as vergas sejam demasiado
pesadas e se quebrem, e tu morrerás no meio do mar! Olha, AMON fez
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trovejar no céu quando pôs SET junto de si (10). Ora, quando AMON
/ / 2 0 / / estabeleceu todas as terras, ao estabelecê-las, ele estabeleceu
em primeiro lugar o Egipto donde tu vens; por isso foi de lá que veio o
trabalho manual para chegar ao lugar onde eu estou, e o saber também
veio de lá para chegar ao lugar onde eu estou. Que loucas viagens são
essas que te mandaram fazer?"
E eu disse-lhe :"Não é verdade! O que eu estou a fazer não são, de
maneira nenhuma, "loucas viagens". Não há barco no rio (Nilo) que não
pertença a AMON! O mar é dele,e o Líbano,do qual tu dizes "é meu!"
também é dele. Ele forma / / 2 5 / / o viveiro de User-het-AMON,a senhora
de todos os navios (11). Porque,falou AMON-RE, Rei dos deuses, a HeriHor,meu senhor:"Envia-me!" E ele me mandou vir, trazendo este grande
deus. Mas olha, tu fizeste este grande deus gastar estes vinte e nove dias
ancorado (no) teu porto,embora o não soubesses. Não está ele aqui? Não
é ele o (mesmo) que era? Tu estás colocado (aqui) para manter o
comércio do Líbano com AMON, seu senhor. Quanto a dizeres que os
antigos reis enviavam prata e ouro,supõe que eles tinham vida e saúde;
(então) eles não teriam enviado essas coisas! / / 3 0 / / (Mas) eles
enviaram essas coisas a teus antepassados em lugar de vida e saúde!
Ora,quanto a AMON-RE, Rei dos deuses, ele é o senhor desta vida e da
saúde,e era o senhor dos teus antepassados. Eles passaram o tempo da
sua vida a fazer ofertas a AMON. E tu também, tu és servo de AMON. Se
disseres a AMON "Sim,eu farei (isso)! " e executares a sua ordem, tu
viverás,serás próspero,serás saudável.e serás bom para todo o teu país e
teu povo! (Mas) não desejes para ti nada que pertença a AMON, (Rei de)
os deuses. Porque um leão quer a sua propriedade,envia-me o teu
secretário de modo que / / 3 5 / / eu possa enviá-lo a Ne-su-Ba-neb-Ded e
a Ta-net-AMON,os oficiais que AMON pôs no norte do seu país,e eles
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enviarão toda a espécie de coisas. Eu o enviarei a eles,dizendo:"Que seja
trazido o que é necessário até que eu regresse ao sui,e então eu te
mandarei todas as parcelas do débito que ainda (te são devidas)". Foi
assim que eu lhe falei.
Assimile confiou a minha carta ao seu mensageiro e ele carregou a
quilha, a proa, a ré, juntamente com outras quatro pranchas talhadas,
sete ao todo, e mandou-as para o Egipto. E no primeiro mês da segunda
estação, o seu mensageiro, que tinha ido ao Egipto, veio ter comigo à
Síria. E Ne-su-Ba-neb-Ded e Ta-net-AMON enviaram / / 4 0 / / : 4 jarras e
1 Kak-men de ouro, 5 jarras de prata, 10 peças de roupa de linho real,
10 Kherd de bom linho do Alto Egipto, 500 rolos de papiro tratado e
perfeito, 500 peles de bói, 500 cordas, 20 sacos de lentilhas e 30 cestos
de peixe. E ele enviou para mim, pessoalmente, 5 peças de roupa de bom
linho do Alto Egipto,5 Kherd de bom linho do Alto Egipto, 1 saco de
lentilhas e 5 cestos de peixe.
Então o príncipe ficou contente e destacou trezentos homens e
trezentos animais e pôs fiscais à sua frente

para que cortassem a

madeira. Eles assim fizeram e (a madeira) ficou lá na segunda estação
(12) estendida no chão. No terceiro mês da terceira estação, arrastaram a
madeira (para) a praia do mar, e o príncipe saiu e parou junto dela.
Então mandou-me dizer "Vem!". Quando eu me apresentei junto dele, a
sombra do seu botão de lótus (13) caiu sobre mim. E Pen-AMON, um
criado dele, afastou-me, dizendo: "A sombra do Faraó - vida,
prosperidade, saúde - teu senhor, caiu sobre ti", mas ele ficou zangado
com ele, dizendo:"DeLxa-o!".
Apresentei-me então junto dele, e ele prosseguiu e disse: "Olha, a
ordem que meus antepassados executaram antes,executei-a eu
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(também), embora tu não tenhas feito por mim o que os teus
antepassados fizeram e tu também (deverias ter feito).! Olha, a última
da tua madeira chegou e está posta (ali). Faz como eu quero, e vem
carregá-la, porque não haveriam eles de ta dar? / / 5 0 / / Não olhes ao
terror do mar! Se olhares ao terror do mar, verás o meu próprio
(também). Porque é que eu não te fiz o que foi feito aos mensageiros de
Kha-en-Waset (14), quando eles passaram dezassete anos nesta terra eles morreram onde estavam!". E ele disse ao seu criado: "leva-o e
mostra-lhe os seus túmulos em que eles jazem". Mas eu disse-lhe:"Não
me mostres isso! Quanto

a

Kha-en-Waset - foram homens que ele te

enviou como mensageiros,e ele próprio era um homem. Tu não tens um
dos seus mensageiros (aqui em mim), quando dizes:"Vai ver os teus
companheiros!". Ora, não devias tu alegrar-te e ter uma estela (feita)
para ti próprio e inscrever nela: "AMON-RE, Rei dos deuses, enviou-me
AMON-do-caminho, seu mensageiro - (vida) , prosperidade, saúde - e
Wen-AMON, seu mensageiro humano, para vir buscar a madeira para a
grande e augusta barca de AMON-RE, Rei dos deuses. Eu cortei-a, eu
carreguei-a, eu forneci meus barcos e minhas tripulações, eu fiz com que
alcançassem o Egipto com o fim de pedir a AMON cincoenta anos de vida
para mim, além dos que me reserva o meu destino. E poderá vir a
acontecer que, passado outro espaço de tempo, um mensageiro possa vir
da terra do Egipto que saiba escrever e possa 1er o teu nome na estela, E
tu receberás água (no) oeste (15), como os deuses que estão / / 6 0 / / lá!".
E ele disse-me:" Isto que me disseste é um grande testemunho de
palavras". Então eu disse-lhe: "Quanto às muitas coisas que me disseste,
se eu alcançar o lugar onde está o Sumo Sacerdote de AMON e ele vir
como tu (te desempenhaste) desta missão, será o dsempenho dessa
missão (que) obterá alguma coisa para ti". E eu fui (para) a praia do mar,
para o lugar onde estava posta a madeira e descortinei onze barcos
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pertencentes aos Thekker, vindos do mar, com ordem de dizer: "Prendeio. Não deixeis que um único dos seus barcos (vá) para a terra do Egipto!".
Então, eu sentei-me a chorar, e o escriba das cartas do príncipe veio ter
comigo,//65// edisse-me:"Que tens?". E eu disse-lhe:"Não vistes as aves
descer para o Egipto uma segunda vez? (16). Olha para elas,como voam
para as lagoas frias! (Mas), quanto tempo me deixarão ficar aqui? Então
não vês aqueles que vêm de novo para me prender?". Assim, ele foi
dizê-lo ao príncipe, e o príncipe começou a chorar por causa das palavras
que lhe tinham sido ditas, pois eram muito tristes. E ele enviou-me o
escriba das suas cartas que me trouxe dois jarros de vinho e um
carneiro. E ele enviou-me Ta-net-Not, uma cantora egípcia que estava
com ele, dizendo:"Canta para ele, não deixes o seu coração encher-se de
cuidados!". E ele mandou-me //70//dizer: "Come e bebe. Não deixes que
o teu coração se encha de cuidados, porque amanhã ouvirás tudo o que
tenho para te dizer".
Quando veio a manhã, ele convocou a sua assembleia (17), ficou de
pé no meio deles e disse aos Thekker: "A que viestes?". E eles disseramlhe:"Viemos atrás dos malditos barcos que estás a mandar para o Egipto
com os nossos inimigos". Mas ele disse-lhes: "Eu não posso prender o
mensageiro de AMON dentro do meu país. Deixai-me mandá-lo embora,
e vós ireis atrás dele para o prender". Assim, ele fez-me embarcar e
mandou-me embora dali para o porto do mar. 0 vento Impeliu-me para
o país de Alashiya (18), e os da cidade sairam contra mim para me
matar, mas eu forcei o meu caminho por entre eles até ao lugar onde
estava Heteb, a princesa da cidade. Encontrei-a quando ela estava a sair
duma das suas casas e ia para outra dela. Então eu saudei-a, e disse à
gente que estava junto dela:"Não há entre vós quem compreenda o
egípcio?". E um deles disse-me:"Eu compreendo". Então eu disse-lhe: "Diz
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à minha senhora que eu ouvi na distante Tebas, lugar onde está ANION,
que há injustiça em todas as cidades, mas que se faz justiça no país de
Alashiya; todavia, praticam-se aqui injustiças todos os dias". Ela dissente. "Porquê? Que queres dizer com isso?". Então eu disse-lhe:"Se a
tempestade e o vento me impelem para a terra onde tu estás, tu não
deverias deixá-los apoderar-se de mim para me matar, porque eu sou
um mensageiro de ANION. Olha lá, quanto a mim, eles me procurarão
todo o tempo. Quanto a esta tripulação do príncipe de Gubla que eles
tentam matar, se o seu senhor encontrar dez tripulações tuas não as
matará também?".
Então ela convocou o povo, e eles mantíveram-se (ali). E ele disseme."Passa a noite..."
COMENTÁRIO: "ANET" , 25-29. O papiro da Viagem de Wen-AMON à
Fenícia, agora no Museu de Moscovo, provém de Hibeh,
no centro do Egipto;
está escrito em caracteres hieráticos e data da 21ã Dinastia, cerca do sécJCI
AC, O texto termina de maneira abrupta, o que mostra que ele está
incompleto. É provável que o autor, sempre em estilo coloquial e na
primeira pessoa, relatasse as suas aventuras até chegar ao Egipto, onde era
oficial do templo deAfrlON,em Karnak. A narrativa parece demonstrar uma
certa divisão no Egipto.com uns a mandar em Tebas e outros em Tànis,pelo
que o Egipto não tinha condições para intervir em força nos negócios de
Canaã. Mas vê-se que já havia grande actividade marítima do Egipto para o
Líbano,falando-se de Dor,Tiro,Sidon,Gubla e Chipre. Não deixa de ser
interessante comparar esta viagem de negócios de madeira de cedro com as
negociações entre o rei Salomão de Israel e Hiram rei de Tiro (séc. X AC)
para a compra de materiais para o templo de Javé em Jerusalém (I Re.5,1526). A cidade de Tiro também é mencionada na Bíblia como especializada na
preparação e venda de madeiras e pedras (IRe.5,32; Is. 13,5; Ez.27,9).
1/ Há quem faça equivaler este 5° ano do "Renascimento" ao 23° de
Ramses LX (c.de 1080 AC). As datas dos meses estão baralhadas.conforme se
verá ao longo do papiro. A terceira estação corresponde ao verão. Como se
trata dum Faraó extremamente fraco,o país parece governado por dois
senhores,Ne-su-Ba-neb-Ded de de Tànis.no Delta, cuja mulher seria Ta-netAmon, e Heri~Hor de Tebas,Sumo Sacerdote de AMON,no Alto Egipto; por isso,
eles não usam títulos reais.
2/ "DOR" é uma cidade costeira de Canaã, cerca de 30 Km. a sul de
Haifa, a qual, na altura, era habitada pelos Thekker, um dos "povos do mar"
nas guerras de Ramses III Curiosamente, esta narrativa de viagem não fala
de contactos com os filisteus (Peleshet), outro "povo do mar" que estava
sediado ainda mais a sul.
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3/ODEBEN
gramas.

era uma medida de peso que valia aproximadamente

4/ Isto vale aproximadamente
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450 gr. de ouro e 2.800 gr. de prata.

5/ "Gubla" é Biblos na costa fenícia, a actual Djebail no norte
Líbano.

do

6/ Tal como na guerra,também nas viagens os egípcios gostavam de se
fazer acompanhar das imagens dos seus deuses protectores.
Trata-se,
pois,aquí,duma pequena imagem-ídolo do deus AMON para o proteger no
caminho.
7/ Referência a uma situção de frenesi profético ou

epiléptico.

8/O texto usa uma palavra de origem semítica "MRK". que,
egípcia do semítico "Melek - J'PiT = rei.

é

transcrição

9/ Como se fosse possível fazé-la chover do céu.
10/ AMON é o deus da trovoada mas, tal como SET, é deus de toda a terra
e não apenas do Egipto.
11/ As fíorestas do Líbano eram o centro de abastecimento
para as barcas sagradas dos templos egípcios.
12/ Período de estacionamento

nas

de madeira

montanhas.

13/ Escapa-nos o significado da sombra do botão de lótus,mas
ter imphcações sagradas de tabú,tal como a sombra do faraó.

parece

14/ Ignoramos quem seja este Kha-em-Waset. Poderia ser o próprio
Ramses IX que também usava este nome, o qual, todavia, aqui não tem
indicativo real; poderia ser um vizir do faraó que, de igual modo, usava esse
nome.
15/ Forma de libação oferecida aos mortos que se sepultavam
ocidente de Tebas (Vale dos Reis e Vale das Rainhas).
16/ Este dado cronológico
ausente do Egipto mais dum ano.

permite

concluir

que Wen-Amon

a

esteve

17/O texto egípcio usa uma palavra semítica que também os hebreus
empregavam para designar a assembleia do seu povo, "~ 1?in - Mo'ed"
(Núm.16,2).
18/A transcrição egípcia é "I-R-S" que, sem dúvida, corresponde a
Alashiya - Chipre.
Cfr. MERRILEES, R.S. - Alashia revisited.
Paris,
J.Gabalda, 1987 (Cahier de ia Revue Biblique, N° 22).

LONDRES, Museu Britânico: O faraó RAMSES III apresenta
ao deus AMON-RE as suas ofertas.
Do papiro HARRIS, cerca de 1166 AC, com 40,550 m. de comprido e 117
colunas de 12 ou 13 linhas, em caracteres hieráticos.

98

Medinei-Habu: RAMSES III a jogar xadrez co

m

uma concubina que lhe dá a cheirar uma nor de lotuj
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Medinet-Habu: Relevo da "BATALHA NAVAL"

JERUSALÉM,Museu Rockfeller: Estela de Seii I de Bet-Shan
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VALE DOS REIS, Nécropole de Tebas, Túmulo, N°34, de Tutmosis III
(1504-1450 AC): Desenho da árvore da vida e inscrição num dos pilares
do túmulo: a/ Transliteração : MN HPR R* / SNQ. F MW.T F 'ST : b/
Leitura; Men KheperRe

snq

f Mwt

f Aset ; c: Tradução:

MenKheperRe (= Tutmosis III) mama (em) sua mãe Isis.
**cá»
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Ramsés III

A ÁRVORE DA HISTÓRIA
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Os egípcios, ao contrário dos gregos, nunca se dedicaram à História como
conhecimento do passado. Muitos reis deixaram o relato sumário dos seus feitos,
guerras e ofertas aos deuses e templos. Mas.praticamente.está tudo impregnado de
teologia.lenda religiosa e ideologia, isto significa que. em termos de História, os
egípcios não ultrapassaram a fase de anais dos seus reis. E. na sua crença, os
próprios deuses se encarregariam de escrever esse tipo de História. A figura
apresentada, um relevo do Templo de Hierópolis, é bem um exemplo ilustrativo
dessa concepção.
No grande muro do Templo, estava desenhada uma velha árvore sagrada na
qual o deus TOTH e a deusa SHECHAT."a senhora da escrita, a soberana da casa dos
livros", imortalizavam o nome do faraó RAMSES H (1304-1237 AC, XTí Dinastia)
escrevendo-o nas folhas da mesma- árvore. O deus ATUM, verdadeiro Senhor do
Templo, seguia-lhes o exemplo e "escrevia o nome na árvore venerável com a
escrita dos seus próprios dedos".

Cfr. ERMAN, Adolf;RANKE, Hermann - La civilisation égyptienne,
Paris, Pavot, 1990,pp.445-446, figura 171.
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