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SAJSKÉ PEVNOSTI V EGYPTE
Kvûta Smoláriková

Hérodotos vo svojej knihe Dejiny (II, 30) pí‰e:
„…V dobe panovania kráºa Psammetika boli na rôznych miestach krajiny zriadené
garnizóny: jedna na Elefantíne, ktorá chránila Egypt proti nájazdom Etiópov, ìal‰ia
v pelúzijskej Daphnae proti Arabom a S˘rãanom a iná v Marei proti Líbyi…“

a ìalej (II,154):
„… Ako odmenu iónskym a kárskym Ïoldnierom, ktorí mu pomohli k víÈazstvu, dal
Psammetik k osídleniu pozemky navzájom proti sebe: Iónovia boli usadení na jednej
strane Nílu a Károvia na druhej, tieto miesta sa naz˘vali Tábormi…“

Pevnosti vybudované sajsk˘mi panovníkmi mali teda chrániÈ znovuzjednoten˘ Egypt na najohrozenej‰ích miestach a boli zhusta obsadzované
okrem domácich machimoi i cudzími Ïoldniermi.To sú základné informácie, ktoré nám zanechal Hérodotos a s nimi sa vo vzácnej zhode nachádzajú
aj poãetné archeologické nálezy získavané priamo z pevností a ich ‰ir‰ieho
civilného zázemia. S ich v˘skumom zaãal uÏ v roku 1886 W.M.F. Petrie
v Naukratide, neskôr v Tell el-Defenneh a prakticky sa pokraãuje dodnes
v najv˘chodnej‰ej ãasti Delty v Qedue. Pevnosti, resp. opevnené vojenské
tábory tvorili zloÏit˘ a rozsiahly obrann˘ systém, ktor˘ bol uÏ z veºkej diaºky identifikovateºn˘ mohutn˘mi obvodov˘mi múrmi, ãasto i 15 m hrub˘mi s jednou vstupnou bránou, obyãajne orientovanou k vodnému kanálu.
V strede takto vzniknutého priestoru sa nachádzala samotná pevnosÈ, hospodárske a obytné budovy, ãasto i men‰ie chrámy.V snahe u‰etriÈ stavebn˘
materiál, ale hlavne zv˘‰iÈ stabilitu pevnosti bola budovaná vysoká sub‰truktúra – základÀa, spravidla ‰tvorcová, ktorá sa skladala z masy nepálen˘ch tehál, ako ementál prev⁄tanej systémom navzájom neprepojen˘ch
pravideln˘ch komôr a chodieb, vyplnen˘ch suÈou, odpadov˘m materiálom
a pieskom.Tento veºmi ekonomick˘ spôsob stavby nebol v˘dobytkom Pozdnej doby, stretávame sa s ním uÏ oveºa skôr, pravidelne v‰ak v Novej rí‰i,
a tieÏ nebol v˘hradne aplikovan˘ iba na pevnosti, ale rovnako pri stavbách
chrámov, prístupov˘ch a stavebn˘ch rámp.
PevnosÈ so siln˘m vojensk˘m zázemím v Tell el-Defenneh (obr.1), na pelúzijskom ramene Nílu, bola zaloÏená uÏ v rammesovskej dobe, ov‰em aÏ
za Psammetika I. bola v˘razne roz‰írená a osídlená garnizónou prevaÏne
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gréckych Ïoldnierov, ako o tom svedãí obrovské mnoÏstvo nájdenej keramiky, vãetne jedineãn˘ch sitúl, ktoré sa tu pravdepodobne aj vyrábali a zabezpeãovali tak gréckej komunite urãitú nezávislosÈ na dovoze zo starej
vlasti. Centrálna stavba, ktorá stála vo vnútri pravidelného tehlového
ohradného múru (385 ¥ 640m), bola pevnosÈ, vybudovaná na vrchole tehlovej komorovej základne, asi 10m vysokej; svojou stavebnou dispozíciou
komôr so zachovanou klenbou, ale bez centrálnej chodby sa mierne odli‰uje od vojensk˘ch stavieb známych aj z in˘ch ãastí Egypta, hlavne z oblasti nílskej delty, ktoré boli lokalizované v Tell el-Balamúne, ale hlavne
Obr. 1 Tell el-Defenneh

v Naukratide, kde Gréci zaloÏili veºkú obchodnú stanicu – emporium. Neuveriteºne zaráÏajúca je veºká podobnosÈ základovej platformy pevností
v Naukratide a Tell el-Balamúne. KaÏdá z nich sa skladala z masívnej komorovej ‰truktúry, ktorej vnútorné oddelenia sú symetricky zoskupené a orientované k centrálnej chodbe. Skoro identické sú aj ich rozmery, u Naukratis
55 ¥ 55 m a v prípade Tell el-Balamúnu 61 ¥ 54 m. Stavitelia sa tak veºmi
málo odkláÀali od zavedeného kon‰trukãného typu, ktor˘ sa im osvedãil,
a pri mnoÏstve väã‰ích a men‰ích pevností, ktoré boli rozosiate po celej
Delte, nevyÏadovali Ïiadne dodatoãné úpravy. Neobyãajne veºk˘ dôraz,
ktor˘ bol kladen˘ na bezpeãnosÈ t˘chto stavieb, je evidentn˘ z v˘‰ky zá127
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kladovej platformy na vrchole ktorej potom bola budovaná samotná stavba, prístupná pomerne dlhou ‰ikmou rampou.V prípade Tell el-Balamúnu
(obr. 2) bolo nutné postaviÈ prístupovú rampu dlhú 63,5 m, aby dosiahla
vrchol platformy; skladala sa z dvoch paraleln˘ch, 3 metre ‰irok˘ch tehlov˘ch múrov, vnútorn˘ priestor ktor˘ch vyplÀovala zem. Rovnako to muselo
byÈ aj v Naukratide, kde sa Ïiaº Petriemu nepodarilo identifikovaÈ absolútne
Ïiadne zvy‰ky rampy, veºmi pravdepodobne bola zniãená sabachínmi, aleObr. 2 Tell el-Balamún

Obr. 3 Naukratis
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bo samotn˘m Petriem kopajúcim príli‰ r˘chlo.V dobe jeho v˘skumu dosahovali ruiny pevnosti v Naukratide (obr. 3) v˘‰ku skoro 10 metrov, ão dovoºovalo získaÈ urãitú predstavu aj o miestnostiach postaven˘ch na základovej platforme 5,20 m nad úrovÀou terénu. Na tejto úrovni identifikoval
Petrie kamenn˘ vchod dverí smerujúcich z centrálnej chodby do jednotliv˘ch miestností, ov‰em uÏ pod touto úrovÀou, v tele základovej platformy,
neexistovalo spojenie medzi ktoroukoºvek komorou. Steny odkryt˘ch miestností boli rozdelené na dve pribliÏne rovnaké ãasti, priãom horná vykazovala stopy po drevennej podlahe a nie je vylúãené, Ïe spodná niesla tehlovú klenbu, ako tomu bolo v prípade Tell el-Defenneh. Jedin˘ bezpeãn˘
vstup do obytn˘ch priestorov stavby, ktoré sa tak príli‰ neodli‰ovali od komôr v sub‰ruktúre, mohla sprostredkovaÈ prístupová rampa, ktorej existencia bola Petriemu záhadou.
Podobn˘ systém komôr (alebo tieÏ kazemat) bol identifikovan˘ tieÏ
v Mempfide v spojitosti s Apriésov˘m opevnen˘m palácom, stojacim na
13 m vysokej tehlovej platforme s v˘borne zachovanou prístupovou rampou.
Názory v˘kopcov na funkciu t˘chto obrovsk˘ch stavieb, vyuÏívajúcich
komorovú platformu, sú znaãne nejednotné: od pokladníc, cez sklady, aÏ
po základne pre peripterálne chrámy.Ako uÏ bolo zmienené v úvode, tieto
základne sa v rôznych rozmeroch vyuÏívali skoro vo v‰etk˘ch typoch
egyptsk˘ch stavieb: u domov, palácov, chrámov, mal˘ch svät˘À, oporn˘ch
bodov, opevnen˘ch táborov. Základová platforma o rozmeroch 54 ¥ 61 m,
situovaná na ãasto ohrozovanom v˘chodnom okraji Delty, mohla ov‰em
ÈaÏko slúÏiÈ ako báza pre vybudovanie chrámu, alebo pokladnice. Ich defenzívny charakter je neprehliadnuteºn˘, aj keì neboli pevnosÈami v plnom
zmysle slova, skôr opevnen˘mi tábormi kombinujúcimi obrannú, kontrolnú a urãitú administratívnu funkciu v oblasti. Ako také sa stávali sídlom
predstaviteºov ‰tátnej moci: guvernérov, vojensk˘ch veliteºov, fiskálnej
správy.Tomu by zodpovedali aj nálezy obytn˘ch celkov v priestoroch pevností:Tell el-Defenneh a Tell el-Balamúne.
ëal‰ím kritériom ktoré sa tu musí braÈ v potaz,je v t˘chto oblastiach beÏná vysoká úroveÀ spodnej vody. Systém poãetn˘ch komôr a chodieb pôsobil proti v‰ade prítomému vlhku a svojou v˘plÀou v˘borne odvodÀoval
obrovskú masu nepálen˘ch tehál, ktorá by sa inak bola rozsypala. Naviac
táto ‰truktúra so systémom pravideln˘ch komôr, ako základová platforma,
odºahãovala obrovskému tlaku tvorenému samotnou stavbou, stojacou na
základovej platforme.Veºmi ‰iroké uplatenie na‰la táto technika ostatne aj
v ptolemaiovskej a rímskej dobe.
Skutoãnou sajskou pevnosÈou, ktorá splÀuje kritériá mohutn˘ch pevností budovan˘ch v skor‰ích obdobiach v Dolnej Núbii, je pevnosÈ situovaná severo-v˘chodne od Kantary, na samom okraji v˘chodnej Delty, kde
sa zaãínali povestné „Hórove cesty“,na lokalite T.21 (Migdol-Qedua).Tu bo129
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la vykopaná obrovská opevnená ‰truktúra o rozmeroch 200 ¥ 200 m skladajúca sa zo ‰tvorcového masívneho ohradného múru ‰irokého 15–20 metrov,
postaveného z nepálen˘ch tehál,celkove s 13 stráÏnymi veÏami (obr.4).SúãasÈou t˘chto múrov boli malé, pravidelné komory-kazematy; v˘chodná
strana pevnosti, ktorá bola naj‰ir‰ia, obsahovala okrem pravideln˘ch komôr tieÏ rôzne dlhé chodby. Îiadna z vnútorn˘ch ‰truktúr nebola vzájomne prepojená a ani nevykazovala nejaké stopy po ob˘vaní. Naopak, jej v˘plÀ tvorili rozbité tehly, keramika, kamene bez akejkoºvek stratigrafickej
sequencie.Vo vnútorn˘ch priestoroch pevnosti bolo identifikovan˘ch niekoºko metalurgick˘ch dielní a sklady. Zaujímav˘ a rôznorod˘ nálezov˘ inventár potvrdil,tak ako v in˘ch pevnostiach v Delte,prítomnosÈ poãetn˘ch
Ïoldnierskych jednotiek z celého v˘chodného stredomoria.
Obr. 4 Migdol-Qedua

Etnické zloÏenie vojensk˘ch posádok
V prvom tisícroãí pr.n.l. bol Egypt v miere dovtedy neb˘valej otvoren˘
a hlavne prístupn˘ cudzím vplyvom, tento jav sa dal v˘borne pozorovaÈ
v mestách, ich kozmopolitnom charaktere a samozrejme v posádkach pevností, ktoré boli obsadzované Ïoldniermi najrozmanitej‰ích národností
a etnick˘ch skupín.Túto skutoãnosÈ dokladajú vo vzácnej zhode písomné
i archeologické pramene, hovoriace o Iónoch, Károch, Îidoch, Féniãanoch
a men‰ích etnicitách. Îoldnieri a obchodníci tak tvorili ãasto nezanedbatelnú ãasÈ populácie v najexponovanej‰ích ãastiach Egypta: v˘chodn˘ch,
západn˘ch a juÏn˘ch hraniciach, ktoré bránili proti expandujúcej As˘rii,
Perzii a obãasn˘m nájazdom beduínsk˘ch a arabsk˘ch kmeÀov. UÏ zakladateº sajskej dynastie Psammetik I. najímal znaãné mnoÏstvá Ïoldnierov
z v˘chodného stredomoria a tí sa postupne stávali najúdernej‰ou zloÏkou
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egyptskej stálej armády. Za nimi pochopiteºne prichádzali obchodníci, remeselníci, ãasto umelci v tak˘ch mnoÏstvách (Herodotus hovorí o 20 000 Ïoldnieroch v Tell el-Defenneh a 30 000 Ïoldnieroch bojujúcich na strane
Apriésa proti Amásisovi), Ïe za panovania Amásisa bol Egypt po vojenskej
a ekonomickej stránke na cudzincoch znaãne závisl˘.
Grécka komunita, postupne sa usadzujúca v Egypte, je pomerne dobre
zdokumentovaná nielen archeologicky, ale tieÏ z mnoÏstva písomn˘ch prameÀov. Obojstrann˘ záujem ostatne siaha do doby oveºa vzdialenej‰ej neÏ
je daná na‰ou témou. Stála armáda vybudovaná sajsk˘mi panovníkmi im nielen pomohla v neºahkom boji pri zjednocovaní krajiny, v mnoh˘ch vojensk˘ch v˘pravách a v obrane proti nastupujúcemu perskému nebezpeãenstvu, ale bola Ïiaº aj hybnou silou v obãianskej vojne medzi panovníkom
Apriésom a uzurpátorom moci Amásisom.V‰etk˘ch t˘chto udalostí sa grécky Ïoldnieri, podºa egyptsk˘ch aj gréckych správ, zúãastÀovali; ich poãty
spolu s Kármi vysoko prevy‰ovali ostatné jednotky. Boli usadzovaní hlavne
vo v˘chodnej Delte: Migdol,Tell el-Defenneh, ale doklady ich prítomnosti
boli identifikované v celej oblasti Delty: Naukratide, Tell el-Balamúne
a v Memfide.
O prítomnosti uÏ niekoºkokrát spomínan˘ch Károv sa dozvedáme
z mnoÏstva prameÀov, vãetne as˘rskych, ktoré odkazujú na ich angaÏovanie v armáde Psammetika I. Z dochovan˘ch análov krála A‰urbanipala vypl˘va, Ïe ich EgypÈanom poskytol l˘dsky kráº Gygés. Práve iónsky a kársky
Ïoldnieri sa podºa Hérodota za svoju pomoc doãkali odmeny a boli usadení v „Táboroch“ neìaleko Bubastidy, aÏ neskôr ich Amásis povolal do Memfidy, aby ho chránili ako jeho osobná garda proti EgypÈanom, zrejme nespokojn˘m s panovníkovou „filhelénskou politikou“. Ich ‰tvrÈ Kárikón sa
nachádzala severo-západne od opevneného Apriésovho paláca, v tesnom
susedstve s gréckou ‰tvrÈou Hellïnikón. Poãetné zastúpenie kárskej komunity nebolo zanedbateºné, súdiac z mnoÏstva dochovan˘ch pamiatok,
zvlá‰È náhrobn˘ch stél, ktoré boli identifikované v niekoºk˘ch vlnách, Ïiaº
uÏ ako sekundárne pouÏité v 4. storoãí na Nekropole posvätn˘ch zvierat
a v rozsiahlych paviáních galériách v Severnej Sakkáre, ich poãet sa v˘razne zv˘‰il hlavne po obsadení L˘die perskou armádou v roku 546 p.n.l. Podobne jako iné men‰iny, aj Károvia si do Egypta prinielsi svoje boÏstvá, ktoré potom uctievali, zvlá‰È kÀazi bohyne Astarty sa te‰ili v‰eobecne veºkej
úcte, Ïoldnieri sa utiekali priamo pod ochranu svojho patróna Dia z Labraundy. Kársky Ïoldnieri patrili vo v˘chodnom stredomorí medzi najre‰pektovanej‰ích vojakov a tak nijako neprekvapuje, keì sa s nimi stretávame vo v‰etk˘ch vtedaj‰ích dobyvateºsk˘ch armádach: v as˘rskej, perskej
a egyptskej.
Sajskí panovníci sa programovo veºmi intenzívne angaÏovali v politickom dianí v Syro-Palestíne a tak je len logické, Ïe Ïidovské a fénické kontingenty vojakov boli v Egypte silné a dobre organizované. Poãty Ïidovskej
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populácie narastali zvlá‰È v obdobiach ich núteného odchodu z vlasti a sú
pomerne dobre doloÏené v biblick˘ch prameÀoch. Jeremiá‰ hovorí o Ïidovsk˘ch posádkách v Migdole, Taphanhes-Daphnae, Noph-Memphis
a v krajine Patros (Jer.41:14, 44:1, etc.), Ezekiel rovno zah⁄Àa oblasÈ od Migdolu po Syenu.To sú ov‰em z väã‰ej ãasti len a len geografické údaje ktoré
sa nepatrne zmieÀujú o ich náboÏenskej, civilnej a v koneãnom dôsledku
i vojenskej organizácii.
Fénická komunita sa nestratila v mnohonárodnostnej egyptskej armáde,
grafitá na kolosálnych sochách Ramesse II. v Abú Simbel nesú aj mená fénick˘ch Ïoldnierov, rovnako sa nachádzajú aj na fragmente démotického
papyru z Elefantíny,kde boli lokalizovaní spolu so Ïidovskou posádkou.Ich
bohat˘ náboÏensk˘ Ïivot dokazuje uctievanie boha Baala-Zephona (patróna lodí a námorníkov) na mnoh˘ch lokalitách nílskej delty a to vãetne uÏ
mnohokrát zmieÀovanej Tell el-Defenneh. Spolu s in˘mi bohmi bol uctievan˘ tieÏ v kozmopolitnej Memfide. Hérodotus veºmi konkrétne zmieÀuje
Féniãanov z Tyru, ktorí boli usadení okolo svätyne boha Hefaista (Ptaha)
a celá táto oblasÈ niesla pomenovanie „Tyrhénsky tábor.“
V nedávno skúmanej Tell el-Maskúte sa tieÏ na‰li doklady prítomnosti
Ïoldnierskej posádky, jednalo sa o aramejské nápisy kaderitsk˘ch Arabov
stráÏiacich nesmierne citlivú oblasÈ kanála budovaného Nekonom II.
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