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RECIPROCITA A REDISTRIBUCE V AMARNSKÉM OBDOBÍ
Jana Mynáﬁová

„NechÈ (král) zajistí dar pro své sluÏebníky, takÏe na‰i nepﬁátelé, (aÏ) to spatﬁí, (tak)
snûdí prach.“

Úvod
JiÏ od nejstar‰ích období staroegyptsk˘ch dûjin mÛÏeme sledovat expanzi
egyptské ﬁí‰e smûrem na severov˘chod, do oblasti, kterou oznaãujeme
souborn˘m pojmem „Syropalestina“.Ale aÏ v mnohem mlad‰ích obdobích
se z písemn˘ch pramenÛ dozvídáme více o fungování tohoto regionu jako
nedílné souãásti egyptské ﬁí‰e i o jeho zapojení do ekonomické struktury
egyptského státu.Tímto obdobím máme na mysli ãasov˘ úsek pﬁibliÏnû poloviny 14. století pﬁ. n. l., kter˘ nám blíÏe osvûtlují akkadsky psané dokumenty nalezené na pﬁelomu 19. a 20. století ve stﬁedoegyptské Tell el-Amarnû
(starov. Achetatonu) – tzv. Amarnské dopisy. Právû problematika pﬁesunu
nejrÛznûj‰ích komodit smûrem do i z Egypta pﬁedstavuje v Amarnském
archívu jedno z hlavních témat korespondence mezi egyptsk˘m panovníkem a vládci men‰ích syropalestinsk˘ch území i velk˘ch státních útvarÛ
Pﬁedního v˘chodu.
Hovoﬁíme-li o „pﬁesunu zboÏí“, pak musíme podle Polanyiho koncepce
rozli‰ovat dva odli‰né typy, které sám dle jejich povahy naz˘vá „reciprocitou“ a „redistribucí“. První z typÛ – tedy reciprocita – pﬁedstavuje oboustrann˘ pﬁesun, ke kterému dochází mezi dvûma rovnocenn˘mi partnery,
zatímco pod pojmem redistribuce vidí vynucen˘ pﬁesun zboÏí z periferií
do centra. Pokud bychom vycházeli právû z tûchto pﬁedpokladÛ, pak mÛÏeme následnû chápat systém „v˘mûny darÛ“ jako zástupce reciproãního
principu a „pﬁiná‰ení tributu“ jako pﬁíkladu redistribuce. Právû Amarnské
období pro nás pﬁedstavuje jistû nejlep‰í prostﬁedí pro analyzování takové
problematiky, protoÏe jedna a ta samá událost je v pramenech jednou prezentována dle reciproãního a podruhé podle redistributivního vzorce.1
Oba pﬁístupy nám následnû pomáhají dobﬁe rekonstruovat politick˘, administrativní a ekonomick˘ systém fungující v syropalestinském regionu
v prÛbûhu Nové ﬁí‰e, pﬁedev‰ím ve druhé polovinû 18. dynastie.V nûkter˘ch pﬁípadech v‰ak jsou i písemné prameny nejednoznaãné a mÛÏeme
1

Liverani (1973: 191).
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tak jen velmi obtíÏnû rozli‰it skuteãn˘ charakter pﬁíslu‰ného „pﬁesunu
zboÏí“ a nemÛÏeme si b˘t jisti, zda je tato situace „v˘mûnou darÛ“ nebo
„pﬁiná‰ením tributu“.
Reciprocita
Je zﬁejmé, Ïe systém „v˘mûny darÛ“ mÛÏeme oãekávat na nejvy‰‰í spoleãenské úrovni, v egyptském prostﬁedí tedy na úrovni královského dvora
a v mezinárodním mûﬁítku mezi egyptsk˘m králem a dal‰ími vládci pﬁedoObr. 1 Syropalestinsk˘
region v Amarnském
období.

v˘chodních velmocí. Navzdory na‰emu oãekávání se ale v egyptsk˘ch pramenech mÛÏeme setkat s tím, Ïe dary pﬁedov˘chodních panovníkÛ egyptskému králi jsou v monumentální egyptské propagandû interpretovány
jako pﬁíklad redistributivního „pﬁiná‰ení tributu“. Klasick˘m pﬁíkladem
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jsou Anály Thutmose III.,jeÏ ukazují panovníky As˘rie2,Babylónie3,Chetitské
ﬁí‰e4 i dal‰ích v˘znamn˘ch pﬁedov˘chodních mocností, jak pﬁiná‰ejí produkty sv˘ch krajin.Ani v jednom pﬁípadû ale nemÛÏeme uvaÏovat o jakékoliv politické ãi ekonomické závislosti,pﬁípadnû podﬁízenosti tûchto zemí vÛãi egyptskému státu. Právû v pﬁípadû tûchto zemí bychom spí‰e oãekávali
scény zachycující reciproãní systém v˘mûny darÛ, které mohly b˘t v závislosti na souãasné politické situaci posílány ãi odmítány poslat, ale prostﬁednictvím kter˘ch byl vyjadﬁován bratrsk˘ vztah mezi obûma vládci,resp.jejich
zemûmi.V Amarnské korespondenci se v kontextu s „darem“ ãi „tributem“
vyskytuje nûkolik akkadsk˘ch termínÛ,které jsou v závislosti na okolnostech
pomûrnû striktnû dodrÏovány. JiÏ na první pohled je zﬁejmé, Ïe volba pojmu
nesouvisí s druhem komodity, ale spí‰e s jeho funkcí.V dopisech se nejãastûji objevují následující akkadská slova – tÇmartu „pﬁíspûvek“, ‰ulmÇnu „pozdravn˘ dar“, terhÇtu „cena za nevûstu“ (ovûnûní) a q¥‰tu „dar“.
˘
tÇmartu „pﬁíspûvek“
EA 99: 10–20
„Pﬁiprav svou dceru pro krále, Tvého pána a pﬁiprav pﬁíspûvky: dvacet
prvotﬁídních otrokÛ, stﬁíbro, vozy a nejlep‰í konû. A nechÈ Ti král, TvÛj
pán, ﬁekne: Je to vynikající, co jsi odevzdal jako pﬁíspûvky králi, aby doprovodily Tvoji dceru.“
‰ulmÇnu „pozdravn˘ dar“
EA 3: 4–22
„Pokud se t˘ká oné dívky, mé dcery, o které jsi mi napsal ve vztahu
k manÏelství, (jiÏ) se stala Ïenou, je jiÏ dospûlá. Pouze po‰li delegaci, aby
jí vyzvedla. Dﬁíve, mÛj otec by vyslal k Tobû posla a ty bys jej dlouho nezdrÏoval. Rychle jsi ho odeslal a také bys poslal sem pro mého otce pﬁekrásn˘ pozdravn˘ dar.Ale nyní, kdyÏ já jsem k Tobû poslal posla, zadrÏel
jsi ho na ‰est let a poslal jsi mi jako mÛj pozdravn˘ dar – jako jedinou
vûc za ‰est let – 30 min zlata, které vypadalo jako stﬁíbro.Toto zlato bylo
roztaveno v pﬁítomnosti Kasiho, Tvého posla a ten tak byl svûdkem.KdyÏ
jsi oslavoval velk˘ svátek, nevyslal jsi ke mnû svého posla se slovy: Pﬁijì
jíst a pít.Ani jsi mi neposlal mÛj pozdravn˘ dar. Dar pro mne nemá stejnou hodnotu jako ty, které jsi mi dával kaÏdého roku.“
EA 5: 13–33
„Právû jsem se doslechl, Ïe jsi si nechal vystavût novou ãtvrÈ, takÏe Ti posílám nûjak˘ nábytek pro TvÛj dÛm.Vûru pﬁipravím v‰e moÏné pﬁed pﬁí2

Urk. IV, 668; 671; 726(?).
Urk. IV, 700.
4
Urk. IV, 701; 726.
3
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chodem Tvého posla, kter˘ pﬁivádí Tvoji dceru. AÏ se TvÛj posel vrátí,
po‰lu je k Tobû. Nyní Ti prostﬁednictvím ·uttiho posílám pozdravn˘ dar
sestávající z vûcí pro nov˘ dÛm.“5
terhÇtu „cena za nevûstu“
EA ˘19: 54–58
„Nyní takto pí‰u svému bratrovi a nechÈ mi mÛj bratr prokáÏe mnohem
více lásky, neÏ uãinil vÛãi mému otci. Já tímto Ïádám mého bratra
o zlato a ono zlato, o které jsem poÏádal svého bratra, je urãeno na dvû
vûci – za prvé na památník a za druhé jako „cena za nevûstu“.6
q¥‰tu „dar“
EA 53: 49–51
„Tito králové jsou ti, kteﬁí jej milují. NechÈ hodnostáﬁ krále, mého pána,
jen jmenuje dary, aby (mu) je mohli dát.“
EA 100: 33
„NechÈ (král) zajistí dar pro své sluÏebníky, takÏe na‰i nepﬁátelé, (aÏ) to
spatﬁí, (tak) snûdí prach.“
EA 288: 20–22
„Pﬁedal jsem do ·utovy odpovûdnosti 21 dívek, 80 zajatcÛ jako dar pro
krále, mého pána.“7
Amarnské dopisy pﬁekvapivû obsahují mnoho prvkÛ, které nejsou pﬁíli‰
vzdálené ani moderní diplomacii, k nimÏ se na prvním místû ﬁadí vybran˘
a uváÏen˘ diplomatick˘ jazyk pln˘ ustálen˘ch ceremoniálních frází. Nedílnou souãástí diplomatick˘ch vztahÛ v Amarnském období byla pﬁedev‰ím
v˘mûna darÛ, proto bylo kaÏdé poselství v rámci královské korespondence doprovázeno darem a hodnota tohoto daru byla velmi pﬁesnû uvedena.
Z v˘‰e uvedeného pﬁíkladu (EA 5) jednoznaãnû vypl˘vá, Ïe i egyptsk˘ král
– v tomto pﬁípadû jmenovitû Amenhotep III. – byl souãástí tohoto kolobûhu a i on tak sv˘m královsk˘m partnerÛm zasílal vzácné a cenné dary – dary, které by „nepﬁátelská propaganda mohla dobﬁe prezentovat jako tribut
placen˘ poníÏen˘mi EgypÈany“.8 Ale nebyli to jen vládcové velk˘ch státních útvarÛ Pﬁedního v˘chodu, kdo mohl od egyptského krále získat nej-

5

Srov. také EA 1:34, 55; 2 Rev. 7; 3:11, 15, 20, 33; 5:18; 7:55, 56, 60; 9:9, 11; 10:13, 14, 43; 11 Rev.
31, 34; 15:14; 16:12; 17:39, 41, 49, 53; 19:73, 74, 80; 20:80; 21:37; 26:35, 64; 27:07, 36; 28:27, 30;
29:182, 185; 33:14; 35:41, 51; 37:10, 15; 40:12; 41:18, 39; 44:12, 24; 47:26.
6
Viz EA 19:48, 58; 27:14, 64; 29:23, 24.
7
Srov. EA 1:98; 21:27; 22 iv 43; 29:83; 53:51.
8
Aldred (1970: 111).
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rÛznûj‰í komodity, které jsou v Amarnsk˘ch dopisech oznaãovány jako
„dary“. Z historického hlediska je zﬁejmé a nezpochybnitelné, Ïe povaha
„tributu“ z As˘rie, zmiÀovaného v Análech Thutmose III. se v˘znamnû odli‰uje od pﬁíleÏitostného daru lapisu lazuli babylónského krále Burraburia‰e II. egyptskému panovníkovi Amenhotepovi IV.-Achnatonovi o více
jak neÏ let pozdûji v Amarnském období. NemÛÏeme ale zcela vylouãit
ani moÏnost, Ïe za tûchto sto let do‰lo k radikální zmûnû zvyklostí, nicménû z povahy fenoménu je zﬁejmé, Ïe tato moÏnost je velmi nepravdûpodobná a skuteãné vysvûtlení této situace musíme hledat na zcela jin˘ch místech.
Redistribuce
Scény „pﬁiná‰ení tributu“ patﬁí k nejãastûj‰ím a nejoblíbenûj‰ím motivÛm, které jsou vyobrazeny na staroegyptsk˘ch památkách – dokonce
i na tûch „neprav˘ch“, mezi nûÏ patﬁí i pavilón africk˘ch savcÛ v zoologické zahradû v Antverpách (srov. pﬁíspûvek F. Coppense v tomto svazku).
Jejich v˘skyt není omezen pouze na monumentální památky pﬁístupné
nej‰ir‰í veﬁejnosti, ale ãasto tyto námûty plní i stûny soukrom˘ch hrobek
egyptsk˘ch hodnostáﬁÛ. Z Thutmosov˘ch AnálÛ vypl˘vá, Ïe vedle koﬁisti
z vyplenûn˘ch odbojn˘ch mûst a tributu, kter˘ pﬁiná‰eli spojenci, byl
Thutmose schopen získat ze syropalestinsk˘ch mûst i pﬁíjem pro zaji‰tûní
sv˘ch vojensk˘ch v˘prav a jednotek.Tato mûsta, respektive jejich vládcové, nemûla za povinnost pouze zaji‰Èovat stravu pro královské luãi‰tníky,
ale i doplÀovat královské zdroje, které jiÏ byly ve vlastnictví vojensk˘ch
jednotek. Pozdûji – v prÛbûhu Amarnského období – byly jednotky královsk˘ch luãi‰tníkÛ vysílány na pravidelné a opakující se náv‰tûvy tûchto
místních vládcÛ a k tûmto náv‰tûvám docházelo, v ideálních podmínkách
neovlivnûn˘ch otevﬁen˘m vojensk˘m konfliktem, jednou roãnû. Lokální
vládci ve sv˘ch dopisech otevﬁenû hovoﬁí právû o takové frekvenci náv‰tûv, srov. EA 268: 57–60 „Pokud sem dospûjí luãi‰tníci (je‰tû) tohoto roku, pak zemû krále, mého pána, zÛstanou, pokud v‰ak luãi‰tníci nedorazí, tak zemû krále, mého pána, budou ztraceny“. Z tohoto i dal‰ích
podobn˘ch dopisÛ vypl˘vá, Ïe tito vládci zﬁejmû dávali pﬁednost zaji‰tûní
královsk˘ch luãi‰tníkÛ v‰emi druhy zboÏí jednou do roka, neÏ aby se vystavili nebezpeãí vyplenûní a zniãení svého mûsta ze strany neovládan˘ch
sousedÛ.
Vojenská pﬁítomnost EgypÈanÛ v syropalestinském regionu se realizovala dvûma odli‰n˘mi zpÛsoby – prostﬁednictvím „posádkov˘ch jednotek“
(s.abê mas.s.arti) a „jednotek královsk˘ch luãi‰tníkÛ“ (s.abê pit.Çti).9 Právû
jednotky královsk˘ch luãi‰tníkÛ pomáhaly místním vládcÛm plnit jednu
9

Galán (1994: 92).
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z jejich hlavních povinností – stﬁeÏit jim svûﬁené mûsto, tedy alespoÀ takto
o jejich povinnosti hovoﬁí Amarnské dopisy, srov. EA EA 141: 41–48 „Chráním mé mûsto, dokud nepﬁijdou luãi‰tníci“.Aãkoliv byl nejvy‰‰ím velitelem vojsk egyptsk˘ panovník, tak v syropalestinské oblasti se nacházely
pod pﬁím˘m velením egyptského hodnostáﬁe, kter˘ zodpovídal za pﬁíslu‰nou oblast. Zdá se, Ïe jednotky luãi‰tníkÛ v tomto regionu nedisponovaly
Ïádn˘m trval˘m leÏením ãi pevností, nicménû Sarah Israelit-Grollová
(1983: 237) pﬁedpokládá, Ïe za jejich základnu mohla slouÏit pevnost Sílé,
nacházející se na egyptské v˘chodní hranici.
Jednotky luãi‰tníkÛ ale nebyly vysílány pouze do oblastí moÏného konfliktu, ale i v mírov˘ch dnech se pohybovaly po celém regionu a místní
vládcové je museli zásobovat v‰emi poÏadovan˘mi komoditami. Jak jsme
se jiÏ zmínili dﬁíve, k tûmto náv‰tûvám docházelo – pokud to bylo jen trochu moÏné – kaÏdoroãnû, ale jejich uskuteãnûní záviselo pﬁedev‰ím na politické a vojenské situaci v oblasti, srov. EA 55: 16–27 „MÛj pane, celá zemû
se obává Tv˘ch jednotek a vozÛ. Pokud by si mÛj pán (chtûl) vzít tuto
zemi jako svou zemi, pak nechÈ mÛj pán vy‰le tohoto roku své jednotky
a své vozy, takÏe sem mohou dorazit a celá Nuxa‰‰e (pak) bude náleÏet mému pánovi. Pokud, mÛj pane, jednotky vyrazí, zÛstanou po ‰est
dní v … potom se urãitû budou moci zmocnit Azira. Pokud jednotky
a vozy mého pána tohoto roku nevyrazí a nebudou bojovat, pak se (zemû) bude bát Azira.“, EA 77: 26–29 „Pokud tohoto roku nevyrazí Ïádní
luãi‰tníci, pak se v‰echny zemû pﬁipojí k ’Apiru.“, EA 93: 25–28 „Pokud
zde letos nebudou Ïádní luãi‰tníci, pak on bude siln˘m jiÏ navÏdy.“,
EA 117: 56–63 „Pokud zde letos nebudou Ïádní luãi‰tníci, tak v‰echny
zemû pﬁipadnou ’Apiru. A pokud král nechce poslat luãi‰tníky, nechÈ napí‰e Janxamovi a Pixurovi: Pochodujte spoleãnû se sv˘mi starosty (a)
zmocnûte se zemû Amurru. Za jeden den se jí zmocní.“, EA 129: 40–53
„Hleì, jestliÏe luãi‰tníci vyrazí v prÛbûhu tohoto roku, mÛÏou se zmocnit Gubly. Pokud bude Gubla dobyta, budou silní. Co uãiní jednotky pro
Tvého sluÏebníka Rib-Addiho? To pro mé pﬁedchÛdce dﬁívûj‰í králové
chránili Gublu a ty sám ji nesmí‰ opustit. Pokud zde letos nebudou Ïádní luãi‰tníci, pak po‰li lodû, aby mû vyzvedly, spoleãnû s (m˘m) Ïivoucím bohem (a pﬁivezly nás) k mému pánovi. NechÈ král, mÛj pán, neﬁekne: Jistû nemÛÏe b˘t dobyta, je v míru.“, EA 215: 9–17 „Pokud sem
Janxamu letos nedorazí, tak v‰echny zemû budou ztraceny ve prospûch
’Apiru.TakÏe dej Ïivot do sv˘ch zemí.“
Odevzdávané dávky v‰ak nemûly slouÏit jen k v˘Ïivû vojákÛ. NejrÛznûj‰í vzácné pﬁedmûty byly, jako souãást kaÏdoroãní platby, chápány jako nezbytná daÀ za zaji‰tûní stability v regionu. Opût Anály Thutmose III. vypovídají, Ïe tato vojenská taÏení mûla dva hlavní cíle – zniãení a vyplenûní
odbojn˘ch mûst, která vytváﬁela spojenectví proti egyptskému panovníkovi, ale zároveÀ i shromáÏdûní tributu, resp. darÛ od tûch vládcÛ, kteﬁí uzná71
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vali autoritu egyptského vládce. Na druhou stranu v‰ak mûla tato taÏení za
cíl také „dáti vûci tûm, kteﬁí k nûmu (= egyptskému králi) byli loajální“.10
Za zmínku jistû stojí, Ïe v Amarnsk˘ch dopisech se královské „dary“ dobﬁe odli‰ovaly od zboÏí, které bylo odevzdáváno královsk˘m luãi‰tníkÛm pﬁi
jejich v˘pravách. Vládcové mûsta byli sice zodpovûdni za shromáÏdûní
a pﬁipravení ve‰kerého zboÏí ãi daní pro jednotky luãi‰tníkÛ, ale zároveÀ
panovníkovi posílali i svÛj osobní dar – dar, kter˘ pocházel z jejich osobního vlastnictví a putoval pﬁímo do rukou egyptského krále.Takové posílání
darÛ v‰ak bylo ãistû osobním aktem, kter˘ se zakládal na reciproãním a nikoliv redistributivním vzorci!
Není v˘jimkou, Ïe spoleãnû s obûma zásilkami putovala do Egypta i Ïádost o protisluÏbu – vÏdyÈ napﬁíklad Abimilku, vládce Tyru se nezdráhal poÏádat egyptského krále, aby mu v˘mûnou za znaãné mnoÏství vzácného
zboÏí svûﬁil správu nad dal‰ím z mûst, srov. EA 148: 4–17: „Král, mÛj pán,
mi napsal o sklo. Já dám králi, mému pánovi, co mám v ruce – 100 váhov˘ch jednotek. NechÈ král, mÛj pán, vûnuje pozornost svému sluÏebníkovi a dá Usu svému sluÏebníkovi, takÏe mÛÏe pít ze dÏbánu: a-ku-ni
vodu. NechÈ král, mÛj pán, vûnuje 10 palácov˘ch sluÏebníkÛ, aby stﬁeÏili jeho mûsto, abych (tak) mohl vstoupit (do Egypta) a spatﬁit tváﬁ
krále, mého pána“. Stejn˘ vládce také poÏádal egyptského krále, aby mu
poslal jako lék vzácnou myrhu, viz EA 269: 9–17 „Doslechl jsem se, co král,
mÛj pán, mi napsal a nechÈ tedy král, mÛj pán, po‰le luãi‰tníky ke sv˘m
sluÏebníkÛm a nechÈ král, mÛj pán, po‰le myrhu jako lék“. Na druhou
stranu, kdyÏ byl ·um-Addu poÏádán, aby poslal do Egypta zásilku obilí, odmítl tento pﬁíkaz splnit s v˘mluvou, Ïe úroda byla zniãena a dokonce protestoval, Ïe takov˘ poÏadavek jiÏ nebyl vznesen po nûkolik let – EA 224:
7–13 „Pokud se t˘ká toho, jak král, mÛj pán, mi napsal o obilí … to bylo zniãeno. NechÈ se král, mÛj pán, zeptá hodnostáﬁe, zdali na‰i pﬁedchÛdci – jiÏ od dob Kusuny, na‰eho pﬁedka – vÏdy posílali (obilí)“. Z jeho reakce je zﬁejmé, Ïe i odmítnutí – bylo-li zaloÏeno na dÛvodn˘ch
okolnostech – mohlo b˘t egyptsk˘m panovníkem pﬁijato.
Zﬁejmû nejvût‰ím potíÏistou v Amarnském období byl Rib-Addu, vládce
pﬁístavního mûsta Byblu (= Gubly). NejenÏe neposílal do Egypta obilí, ale
dokonce poÏádal egyptského vládce,aby mu nûjaké obilí poslal – EA 79:33
„… a nechÈ je mi nûco dáno pro jejich v˘Ïivu.“11, EA 85: 16–21 „NechÈ
král, mÛj pán, dbá slov svého loajálního sluÏebníka a nechÈ po‰le obilí
v lodích, aby udrÏel pﬁi Ïivotû svého sluÏebníka a své mûsto. NechÈ zajistí 400 muÏÛ a 30 párÛ koní, stejnû jako uãinil pro Suratu, aby mohli
chránit mûsto pro Tebe.“, EA 131: 15–20 „Pokud král nepo‰le letní obilí,
pak by jednotky mohly pokraãovat na Gublu, urãitû se jí zmocní a mû,
10
11

Urk. IV, 1246:6–8.
Rozumûj posádkové jednotky.
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Tvého sluÏebníka, zabijí …“. Rib-Addu se také vymlouvá, Ïe neodeslal do
Egypta zásilku zimostrázového dﬁeva a jako dÛvod uvádí, Ïe Aziru, vládce
Amurru zcela ovládl obchodní stezky a on tak nemohl vyplnit pﬁíkaz krále
– EA 126: 4–13 „Pokud se t˘ká toho, jak mi mÛj pán napsal o zimostrázové dﬁevo – to se získává v zemi Salchi a z Ugaritu. Já v‰ak nejsem
schopen poslat tam své lodû, protoÏe Aziru je ve válce proti mnû a v‰ichni vládcové jsou s ním v míru. Jejich lodû plují tam (a sem), kam se jim
zachce a dostávají cokoliv potﬁebují.“ Rib-Addu zachází ve sv˘ch v˘tkách
tak daleko, Ïe ve sv˘ch dopisech uvádí, Ïe zatímco dal‰í místní vládci obdrÏeli od krále zásilky a on nikoliv a tuto situaci interpretuje tak, Ïe zﬁejmû
není egyptsk˘m králem oblíben stejnû jako ostatní vládcové – a to i pﬁes
skuteãnost,Ïe ve své dobû bylo jeho otci vûnováno stﬁíbro – EA 126:14–23
„A navíc, proã král dává vládcÛm, m˘m pﬁátelÛm, kaÏd˘ druh zboÏí,
ale mnû nedává nic? Dﬁíve, stﬁíbro a cokoliv pro zaopatﬁení bylo z paláce posíláno pro mé pﬁedchÛdce a mÛj pán by jim poslal (i) jednotky.“
Taková situace se nám sice mÛÏe zdát úsmûvnou, ale pro Rib-Addiho to byl
skuteãn˘ a neﬁe‰iteln˘ problém. Pokud totiÏ místní vládcové neobdrÏeli od
egyptského panovníka oãekávan˘ dar, mohla tato „nepﬁíjemnost“ v˘raznû
naru‰it a sníÏit jejich reputaci a dobré jméno v oãích jejich sousedÛ a konkurentÛ na politické scénû. Proto také Rib-Addu hned v následujícím dopise neopomnûl dÛraznû zopakovat svou Ïádost o zaslání takového daru –
EA 137: 5–14 „Opakovanû jsem psal o posádkovou jednotku, ale ta mi
nebyla pﬁislíbena a král, mÛj pán, nebral v potaz slova svého sluÏebníka.TakÏe jsem poslal svého posla do paláce, ale ten se vrátil s prázdn˘ma rukama – bez vojenské jednotky. MuÏi mého domu vidûli, Ïe jsem
nedostal Ïádné stﬁíbro a tak, jako vládci, moji bratﬁi, zpÛsobili mi kﬁivdu a pohrdali mnou.“
JiÏ v úvodní ãásti jsme si ﬁekli, Ïe vût‰ina druhÛ zboÏí mohla b˘t darována jako dar, ale zároveÀ odevzdávána i jako tribut (akkadsky biltu), srov. EA
288: 11–12 „Hleì, já jsem pﬁítelem krále a nosiãem tributu krále.“, EA
160: 41–44 „A nechÈ král, mÛj pán mi po‰le posla spoleãnû s m˘m poslem a to v‰echno ve spûchu a pak bude moci pﬁinést tribut krále, mého
pána.“, EA 325: 20–22 „Já vûru pﬁipravuji tribut Slunce, a to podle pﬁíkazu krále, mého pána, Slunce, které je z nebes.“ Mezi nejãastûji zmiÀovan˘mi poloÏkami nalezneme nejen vzácné i ménû vzácné kovy (stﬁíbro,
bronz, mûì), ale i dal‰í materiály (sklo, dﬁevo) a rukodûlné v˘robky, ba dokonce i dobytek a otroky.12
V egyptsk˘ch Análech Thutmose III. nacházíme, stejnû jako v Amarnsk˘ch dopisech, nûkolik termínÛ bezprostﬁednû souvisejících s pﬁesunem
rÛzného druhu zboÏí. Prvním z nich je inw, coÏ je oznaãení pro komodity,
které pocházely z oblastí Recenu, As˘rie, Warcetu a DÏahy, Genbutu, Sen12

Na’aman (1981: 174).
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geru, ﬁí‰e ChetitÛ, Issy,Alalachu a pravdûpodobnû i Tinaje.13 A je to právû
tento pojem, kter˘ spoleãnû s dal‰ím egyptsk˘m slovem – bAkw – podle
Bleiberga „naznaãuje tok komodit z cizího teritoria do egyptsk˘ch rukou“.
Aãkoliv byl termín bAkw jednoznaãnû chápán jako „daÀ“, bylo velmi obtíÏné urãit v˘znam slova inw. Stejnû jako v Amarnsk˘ch dopisech, i zde se nacházíme v situaci, kdy mohly b˘t stejné komodity oznaãovány buì jako
bAkw, nebo jako inw.V pﬁípadû Thutmosov˘ch AnálÛ v‰ak musíme mít stále
na zﬁeteli, Ïe zdaleka ne v‰echny zemû, které jsou vyjmenovány jako „vyplenûné“, posílaly do Egypta inw a dokonce, Ïe i ty zemû, které se nikdy
s Egyptem vojensky nestﬁetly, mohly, pﬁi urãit˘ch zvlá‰tních pﬁíleÏitostech,
poslat do Egypta dary.
Bleiberg si v‰ak v egyptsk˘ch podmínkách pov‰imnul skuteãnosti, Ïe
hlavním rozdílem mezi obûma termíny není ani druh komodity, ani politická a ekonomická závislost, resp. nezávislost daného území, ale to, Ïe zatímco bAkw zasílá cel˘ region, pak inw je spojeno se jménem konkrétní osoby. Tuto situaci v‰ak jiÏ dobﬁe známe z pﬁíkladÛ Amarnského archívu
a mÛÏeme se tak pokusit spojit termíny egyptské administrativy s tûmi,
o kter˘ch jsme hovoﬁili v˘‰e, v souvislosti s Amarnskou korespondencí.
V pﬁípadû komodit inw tedy nezávisí na tom, zda pﬁicházejí od nezávislého
ãi podﬁízeného kníÏete a pﬁekládat jej musíme jen jedním v˘razem. BreastedÛv termín „tribut“ ãi HelckÛv a Liveraniho „královsk˘ obchod“ dostateãnû nevystihují povahu tohoto pojmu a zﬁetelnû nejlep‰ím ekvivalentem
egyptského inw je tak Bleibergova (Bleiberg 1984: 155–167) „v˘mûna darÛ“14.Také v tomto pﬁípadû zﬁejmû fungovala i Bleibergova teorie recyklace zboÏí v egyptské ekonomice. Zatímco oblasti platící bAkw15 byly souãástí redistributivní ekonomiky egyptského státu, tak regiony platící inw její
souãástí nebyly a, jak víme z archeologick˘ch dokladÛ zásobnic nalezen˘ch v Malkatû, tyto poloÏky zÛstávaly v paláci jako královo osobní vlastnictví, pﬁípadnû je panovník mohl pouÏít znovu jako dar dal‰ím panovníkÛm. Inw tak mohlo tvoﬁit souãást oddûleného reciproãního systému
v˘mûny darÛ.16 MÛÏeme tedy pﬁedpokládat, Ïe zde existovaly dÛleÏité odli‰nosti ve statutu rozliãn˘ch oblastí egyptského státu a to ve vztahu ke
stupni ekonomické integrace do egyptského systému. Z na‰ich zdrojÛ vypl˘vá, Ïe egyptsk˘ panovník mohl vyuÏít inw také pro zaji‰tûní ãlenÛ svého bezprostﬁedního okolí, jako dary do chrámÛ ãi dokonce jako platbu pro
ﬁemeslníky pracující na nekropoli.

Pro pouÏité egyptsk˘ch termínÛ biA, Smw, bAkw, hAk, kfa srov. Bleiberg (1981: 107–110).
Srov.Wb. I, 91: 12–18 „obûÈ“, „tribut“, „produkt“.
15
Jmenovitû Ku‰,Wawat a Libanon.
16
Mezi poloÏkami objeven˘mi v paláci v Malkatû nebyly identifikovány Ïádné, které by nesly
oznaãení bAkw.
13
14
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Závûr
Zahraniãní styky vládcÛ starovûkého Pﬁedního v˘chodu byly zaloÏeny na
spoleãenské hierarchii, spoleãnû s osobními vztahy jednoho panovníka ke
druhému v rámci této hierarchie. Z toho vypl˘vá, Ïe egyptsk˘ král byl
s ostatními vládci ve vztahy inw, ãímÏ mohla b˘t demonstrována králova
nadﬁazenost nad dal‰ími muÏi ve spoleãenské hierarchii. Pokud byl panovník schopen zajistit zboÏí – buì jako v˘sledek obchodu, ãi dokonce i jako
dar – ze stále vzdálenûj‰ích cizích oblastí, jeho spoleãenské postavení
prudce narÛstalo. Tato situace byla chápána jako nepﬁím˘ následek jeho
‰ir‰ího vlivu a hegemonie.Ale v pﬁípadû inw král nikdy neuvádí, Ïe by pﬁíslu‰nou oblast ovládal, neboÈ ﬁíká, Ïe obdrÏel inw od jeho kníÏete. Tento
systém se úzce pojí s egyptsk˘m chápáním jejich vlastních hranic – „Hranice Egypta dosahují tak daleko, jak je panovník schopen pravidelnû získávat zboÏí a to s urãit˘m stupnûm nepﬁístupnosti. Získávání zboÏí je materiálním znakem králova politického vlivu“17. Skuteãn˘ vztah mezi
egyptsk˘m panovníkem a drobn˘mi syropalestinsk˘mi vládci tak byl zaloÏen na reciproãním vzorci.
Z Hat‰epsutina chrámu v Dér el-Bahrí pochází scéna zobrazující vládce
Puntu pﬁiná‰ející produkty své zemû: a to v pﬁítomnosti egyptského vyslance, kter˘ dle vyobrazení v‰ak nepﬁiná‰í do Puntu Ïádnou protihodnotu. Nicménû – v nápisu za ním se praví, Ïe i on pﬁiná‰í cosi pro vládce Puntu. EgypÈané zﬁejmû zam˘‰leli uãinit smyslupln˘m a zajímav˘m pouze
jeden typ pohybu zboÏí – tedy ten zachycující pﬁesun z periferie do centra, která by pﬁesnû ilustrovala prestiÏ egyptského panovníka.V tomto pﬁípadû bychom mûli tyto texty chápat jako zdroj vûdomostí jejich autorÛ,
spí‰e neÏ jako zdroj vûdomostí o popisovan˘ch událostech.
Jakási „politická smlouva rovnosti“ tohoto druhu by nebyla sluãitelná
s koncepcí „boÏské vlády“ egyptsk˘ch králÛ. TudíÏ jak˘msi symbolick˘m
uvedením drobn˘ch lokálních vládcÛ do úﬁadu18 a vykonáváním jejich
sluÏby pro panovníka byly poloÏeny základy jejich závislosti na jeho osobû.19 Ekonomika „vazalsk˘ch státÛ“ nebyla zapojena do systému egyptské
ekonomiky a egyptská expanze bûhem Nové ﬁí‰e v oblasti Syropalestiny
nebyla doprovázena Ïádn˘m druhem kulturního imperialismu, jak vidíme
na pﬁíkladû Amarnsk˘ch dopisÛ, které jsou ve vût‰inû pﬁípadÛ pﬁíkladem
bûÏné administrativní korespondence20 a nikoliv dÛkazem o úbytku moci
egyptského impéria, jak bylo interpretováno po mnoho desítek let.
17

Galán (1997) a osobní sdûlení.
Pro osobní vliv panovníka pﬁi jmenování nového místního vládce srov. zejména korpus dopisÛ z Jeruzaléma, viz Mynáﬁová (2003).
19
Srov. Frandsen (1978).
20
Liverani (1990).
18
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