Egyptský stát v době kněze Venamóna
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Egyptská říše patřila ve starověku k jednomu z nejmocnějších a nejvlivnějších státních celků a stejně jako mnoho jiných si i ona prodělala svůj vzestup a pád. K oslabení egyptské moci a vlivu vedly různé příčiny v podobě vnitřních krizí, přírodní katastrofy nebo vnějších vlivů, především pak nájezdy méně vyspělých, ale o to bojovnějších národů.
Jistou krizi prodělával egyptský stát i v 1. polovině 11. století př. Kr., v době tzv. 3. přechodného období. Průběh a důsledky této krize, způsobené slábnoucí mocí Egypta, zachycuje zpráva chrámového úředníka z Vésetu, Venamóna, který ve svém cestopise zachytil průběh výpravy do Libanonu (1), odkud měl již tradičně přivézt kvalitní cedrové dřevo na vystavění slavnostního člunu boha Amóna. (2)
Zmíněný cestopis je unikátním písemným pramenem, který nás zpravuje o tehdejší politické situaci, ale nejen o ní, a to i přes to, že „není bohužel dochován v celistvosti a nezřídka je mezerovitý.“(3)
Venamónova dobrodružství
Pro pořádek si nejprve dovolím krátce shrnout průběh cesty kněze Venamóna, na základě textu, jenž se nám dochoval.
Pravděpodobně někdy kolem roku 1065 př. Kr. se nejstarší kněz boha Amenrea z Vésetu, Venamón, vypravil na cestu do Libanonu, aby získal dřevo pro stavbu posvátné bárky Amenreovy. Nejdříve však navštívil faraona Nesbanebdžeda v novém hlavním městě Džaanetu a předal mu instrukce od vésetských kněží. Krátce na to obdržel loď s posádkou a vyplul do Foiníkie. Zde se zastavil ve městě Dóru a zatím, co doplňoval zásoby, byl okraden jedním z členů posádky. Hned druhý den ráno šel Venamón za místním vládcem / jméno neuvádí / a žádal ho o pomoc při dopadení zloděje a nalezení ukradeného majetku.
Přístup dórského krále byl však velice liknavý a tak se i přes jeho výzvu Venamón odebral do města Týru a posléze do Byblu, kde si vzal na jedné z lodí jistou míru stříbra, prý jako zástavu, dokud nebude nalezen jeho odcizený majetek. Vládci Byblu však Venamónova přítomnost nevyhovovala a tak jej opakovaně vyzýval k odchodu z města. Po 29 dnech, kdy Venamón čekal na loď plující do Egypta, si král Byblu nechal Venamóna zavolat a ptal se ho na účel jeho pobytu ve městě. Když se dozvěděl, že Venamón byl vyslán z Egypta pro dřevo na stavbu kultovní bárky pravil, že mu dřevo bez problémů poskytne, ovšem za podmínky, že mu bude za něj řádně zaplaceno. Na to mu Venamón odpověděl, že on, vládce, je povinen dřevo poskytnout bez nároku na cokoliv, jelikož si to přeje sám Amón. Pán Byblu si byl však 










______
(1)Originál papyru je v současné době uložen v moskevském Puškinově museu.
(2)Kultovní bárka, podle které se věštilo dle toho jak se naklonila.
(3)Jepsen A.: Královská tažení ve starém Orientu, str.108 - dále jen KTSO.

vědom svého postavení i situace v jaké egyptský vyslanec byl a trval na svém. 
Když Venamón zjistil, že to jinak nepůjde, poslal do Egypta k faraónovi písaře s dopisem, kde ho žádal o protihodnotu za kýžené dřevo. Jakmile do Byblu dorazila platba od 
faraóna v podobě zlata, stříbra, látek i potravin, nechal vládce města  kácet cedrové stromy. 
Po několika měsících bylo dřevo naloženo a všechny lodě připraveny k odplutí do země na Nilu. Došlo však k další epizodě, která měla Venamónovi zabránit v dokončení jeho úkolu. U pobřeží se totiž objevilo 11 lodí Cekerů (4), kteří zabránili Venamónovi ve vyplutí a dokonce ho chtěli zajmout. Toto také přednesli vládci Byblu, který jim však řekl, že nemůže zadržet Amónova posla ve své zemi, ale že když ho nechají odplout, můžou ho sledovat a také ho vzít do zajetí. Potom, jakoby nic, nechal vládce Venamóna odplout i s naloženým dřevem. 
Osud byl však k Egypťanovi nelítostný. Silná bouře ho zahnala na ostrov Kypr, kde chtěli místní obyvatelé Venamóna zabít. Jemu se však podařilo vyváznout a dostat se až ke královně Hatíbě, které převyprávěl celý svůj příběh i to, že je pronásledován a požádal ji o bezpečné útočiště. Královna tedy Venamónovi úkryt poskytla a tímto celý cestopis končí. Konec se bohužel nedochoval a tak nelze ani s jistotou říci, že se Venamón dostal zpátky do Egypta.

Venamónovo svědectví
Jak už bylo řečeno, i přes to, že se Venamónova zpráva dochovala jen částečně, s mezerami a bez konce, lze o ní směle prohlásit, že je to neocenitelné svědectví o tehdejší politické situaci a upadající moci Egypta.
Období počátku 11. století př. Kr., kdy Venamón podnikl cestu do Foinikie , je dobou vlády 21. dynastie tzv. „kněžské“ (5), která vládla v letech 1080-945 př. Kr. Samotný Egypt byl opět rozdělen na Horní, kde vznikl tzv. „boží stát“ vedený kněžími boha Amóna se střediskem ve Vésetu  a Dolní, pod vládou faraóna s novým hlavním městem Džaanet (6).
 Ve Venamónově době vládl v Horním Egyptě samozvaný velekněz Hrihor (7), jenž roku 1080 př. Kr. vedl vzpouru Amónových kněží proti poslednímu z Ramessů (8), sesadil ho, sám se pak prohlásil pánem obou Egyptů a založil již zmíněnou 21. dynastii. V Dolním Egyptě pak nastoupil na trůn velmož Nesbanebdžed (9), který panoval spolu s manželkou Tanutamónou.
Avšak nic nenasvědčuje tomu, že by vztahy mezi vladaři Egyptů nebyly dobré, spíše naopak, dá se předpokládat, že se obě země vzájemně doplňovaly jako již dříve. Posvátný Véset byl duchovním centrem celého Egypta, zatímco administrativa v Džaanetu byla centrem politickým, ovšem s tím, že jistou převahu měl stále Véset, což dokládá i Venamónův text:
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(4) Jeden z tzv. „mořských národů“. 
(5) Též thébská či hornoegyptská.
(6) Město ležící v nilské deltě,řec. Tanis, dnes San al-Hagar.
(7)Původně velitel vojska, který  se následně prohlásil veleknězem a poté králem obou Egyptů.
(8) Tj. Ramesse XI. , vládl do roku 1080 př. Kr. 
(9) Řec. Smendés.
„Když jsem dorazil do Džaanetu, sídla Nesbanebdžeda a Tanutamóny, odevzdal jsem dopisy od Krále bohů Amenrea. Kyž jim je přečetli, řekli: “Stane se, stane se, jak si přeje Král bohů Amenre, náš /pán/.“ (10)

Tato pasáž jasně ukazuje, že ačkoliv byl dolnoegyptský vládce samostatným panovníkem, respektoval žádost z Vésetu a snažil se vyhovět jak jen to šlo, což dokládá i pozdější zpráva o okamžitém zaplacení příslušných dávek za dřevo z Libanonu.

Soumrak “Venamónovi“ říše
Při své strastiplné cestě kněz Venamón na vlastní kůži okusil důsledky upadající moci Egypta na Předním Východě, ve Foinikii. Tento regres byl nesporně přímým následkem nejednotnosti, vnitřních rozporů i absence silného panovníka a zároveň svou roli sehrály i tzv. „mořské národy“ a rodící se izraelský stát. Na mnoha místech Venamónova vyprávění je patrný úpadek egyptské hegemonie a naopak vzrůstající sebevědomí vládců městských států, kteří už dávno nebyli těmi poslušnými služebníky, klanícími se před faraónovou autoritou, natož pak, aby plnili přání egyptského boha Amóna:

„Ráno jsem vstal a šel říci vládci: „Byl jsem okraden ve tvém přístavu! Ty jsi vládce této země a tím i její soudce. Pátrej tedy po mém jmění! Vždyť toto jmění patří Králi bohů a Pánu zemí Amenreovi, Nesbanebdžedovi a mému pánu Hrihórovi i ostatním egyptským hodnostářům! ... „A řekl mi: „ Myslíš to vážně, nebo jen žertuješ? Pohleď, já nechápu, proč se obracíš právě na mne! Vždyť zloděj, který tě okradl, patří k tobě a ke tvé lodi.“ (11)

Z tohoto úryvku je zřejmé, že Venamón u vládce města Dóru neměl jako Egypťan velký respekt a samotné okradení egyptského vyslance nechávalo místního vládce naprosto chladným. Je evidentní, že Venamón nebyl brán příliš vážně, což dosvědčuje i situace v Byblu:

„Dlouho jsem mlčel a on pokračoval: „ S jakým úkolem jsi přijel?“ A já mu řekl: „Přijel jsem vyhledat dřevo na stavbu velké vznešené bárky Krále bohů Amenrea. A to, co učinil tvůj otec a děd, učiníš i ty?“ To jsem mu řekl. A on mi řekl: „ Dřevo skutečně opatřili; také já ti ho opatřím, když mi ho zaplatíš. Faraón však brzy poslal šest lodí s egyptským zbožím, které složili do našich skladišť a teprve potom my splnili tento úkol. A co jsi mi přivezl ty?“ (12)

Jak je vidno, i v dalším z foinických měst se Venamón setkal s odbojným postojem místního panovníka, který si byl vědom svého pevného postavení a jako takový si pochopitelně 








_____
(10)Jepsen A.: KTSO, str. 108.
(11)Jepsen A.: KTSO, str. 109.
(12) Jepsen A.: KTSO, str.111.

diktoval podmínky. Něco takového by ještě před sto lety bylo nemyslitelné, ale nyní se už nekořil ani před autoritou nejvyšší, Amónem:

„ Kdyby vládce Egypta byl skutečně majitelem všeho, co mám, a já byl jeho služebníkem, neposílal by mi stříbro a zlato se slovy: „Splňte úkol Amónovi!“ To přece nebyly žádné královské dary, které dostal můj otec! A já, já nejsem tvůj služebník ani toho, kdo tě vyslal.“ (13)

Tato citace jen opět potvrzuje ztrátu egyptské autority a nabývající uvědomění sebe sama vládců pobřežních foinických měst. To ovšem neznamená, že by tu došlo k jakési výměně rolí. Egypt byl stále významnou a silnou říší, jenomže už ne takovou jako za velikých faraónů Thutmóse III. či Ramesse II.
V podstatě došlo jen ke změně poměru sil mezi Egyptem a foinickým pobřežím, kde pomalu rostla malá, silná knížectví. A samozřejmě nelze opomenout vzrůstající význam mladého izraelského státu, který se začal formovat právě v době Venamónově a svého vrcholu pak dosáhl v 10. století př. Kr. za vlády velkých králů, Davida a Šalamouna (14).
Egypt, i když oslaben a mocensky omezen na vlastní území, si však stále udržoval svou důležitost. Ukázkovým příkladem je obchod, především s obilím, které bylo významným obchodním artiklem právě pro Přední Východ. Ne nadarmo se o Egyptu říká, že byl obilnicí starověku. Z Předního Východu se do Egypta zase vyváželo nejen kvalitní dřevo, ale i drahé kameny, měď, olej nebo víno.
Na závěr  tedy nezbývá než konstatovat, že Egypt jako světová říše téměř vyčerpal své možnosti a i přes krátká období nového vzestupu se pomalu blížil ke svému ústupu ze scény světových dějin. Na svou příležitost nyní čekali další - Babylon, Persie, Řecko, keltský svět i Řím a mnoho dalších...
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(13)Jepsen A.: KTSO, str.111.
(14)Období jejich vlády je 997 - 927 př. Kr.
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