
   
 

   

2. História de Sinuhe 
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2.1. Proveniência, datação e localização 
dos manuscritos. Sinopse 
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Conhecemos a História de Sinuhe graças a seis manuscritos sobre papiro, donde se 

destacam dois: o Papiro de Berlim 3022 (B), com 311 linhas mas sem o princípio do conto, e 

o verso do Papiro do Ramesseum A ou Papiro de Berlim 10499 (R), com 203 linhas que in-

cluem o princípio do conto. Como manuscritos secundários temos: cinco pequenos fragmen-

tos de papiro referenciados com as letras de M a Q pertencentes a B e designados generica-

mente por Papiro Amherst (A); o Papiro Golénischeff ou Papiro de Moscovo 4657 (G), que 

apresenta quatro páginas do início do conto num estado bastante deteriorado; o Papiro Petrie 

ou Papiro Hagareh 1, UC 32773 (H) que apenas contém sete linhas (103-109 de B); e o Papi-

ro de Buenos Aires (B-A), igualmente apenas com sete linhas (251-257 de B). Estão escritos 

em egípcio hierático e são maioritariamente do Império Médio: B, A e H da XII dinastia, B-A 

da XII ou da XIII dinastia, R, o único que foi descoberto num contexto datado, da XIII dinas-

tia1 e G da XIX dinastia. As diferenças que apresentam são, fundamentalmente, pequenas 

variações de estilo e erros de copista, tanto em determinativos como em palavras, ou mesmo 

em frases completas. 

Com respeito à sua proveniência, B pertenceu até 1843 à Colecção Athanasi altura 

em que foi adquirido pelo Königliche Preussische Museum, mais tarde os Staatlichen Museen 

de Berlim, conjuntamente com outros objectos e papiros. O seu local de origem egípcia exacta 

não ficou registado, havendo apenas algumas conjecturas que apontam para a sua provável 

descoberta num túmulo tebano, uma vez que, sem que se conheça qualquer localização preci-

sa, é sabido que o grego Giovanni d’Athanasi (1798-1854) realizou a maior parte das suas 

recolhas de antiguidades egípcias em Tebas e arredores2. Hoje são propriedade dos Staatli-

chen Museen. 

R é proveniente da zona do Ramesseum, onde J. E. Quibell o encontrou em 1896 

numa caixa localizada num túmulo dos finais do Império Médio, situada sob os armazéns do 

templo funerário de Ramsés II. Não foi um achado isolado, visto estar acompanhado de mais 

vinte e três papiros, a maior parte de carácter mágico-medicinal, forte sugestão para identifi-

car a actividade do seu proprietário que, de certo modo, é confirmada por parte do mobiliário 

funerário que os acompanhava. Encontrado em muito mau estado, passou pelo University 

College de Londres para restauro, mas actualmente também se encontra nos Staatlichen Mu-

                                                 
1 G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 45; R. B. PARKINSON, The Tale of The Eloquent Peasant, pp. xxv-xxviii. 
2 R. B. PARKINSON, The Tale of The Eloquent Peasant, p. x; E. PERRY, A critical study of the Eloquent Peasant, 

p. 21; N. and H. STRUDWICK, Thebes in Egypt, p. 211; R. W. DAWSON; E. P. UPHILL; M. L. BIERBRIER, Who 
Was Who in Egyptology, p. 21. 
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seen de Berlim, agora com as duas antigas colecções egípcias reunidas num único museu. 

A deve o seu nome ao facto de ter pertencido à colecção de Lord Amherst de Ha-

ckney (1835-1909)3, desconhecendo-se onde e quando o terá adquirido. É provável que tenha 

sido adquirido em 1861, conjuntamente com outros fragmentos de outros papiros, quando 

Amherst adquiriu a Colecção Lieder, no Cairo, onde permaneceu entre 1825 e 18624. Em 

1912 foi comprado pela Biblioteca Pierpont Morgan de Nova Iorque, actual proprietária. Os 

pedaços M-Q de A foram comprovadamente identificados por Newberry como fragmentos de 

B5. Deste modo, embora se desconheça o percurso efectuado desde que se separaram daquele 

papiro até chegarem aos actuais detentores, a sua origem mais provável é Tebas. 

O Papiro Petrie, H por ser proveniente d’El-Harageh, à entrada do Faium, é um 

fragmento de 10 centímetros de comprimento por 15 centímetros de largura, descoberto num 

cemitério do Império Médio aí existente, mas sem que tivesse sido registada com exactidão o 

local e a data da descoberta. Hoje é propriedade do Petrie Museum, em Londres. 

B-A deve o seu nome ao facto de ter sido encontrado no Museu de História Natural 

de Buenos Aires, sem qualquer registo de como fora aí parar ou qual a sua origem no Egipto. 

Com cerca de 18 centímetros de comprimento e 10 de altura, apresenta uma escrita bem legí-

vel em colunas, das quais as das extremidades estão quase totalmente obliteradas.  

G é um papiro muito dilacerado e fragmentado composto por quatro colunas de texto 

horizontal, cada uma considerada, modernamente, uma página, na última das quais só sobre-

viveram dois caracteres. O texto não é seguido: nas colunas um e dois reproduz-se B22 e na 

coluna três B56-66. 

Ainda que não se saiba a origem da maioria dos papiros, nem se conheça o original, 

o texto era conhecido no Egipto desde a XII dinastia. E no Império Novo e no Terceiro Perío-

do Intermediário, pelo menos os escribas e candidatos a escriba, tinham conhecimento deste 

conto, como provam não só o Papiro Golénischeff, como a existência de vinte e cinco óstra-

cos, a maioria datada da XIX ou da XX dinastia6. As excepções são OB1, que é do período 

                                                 
3 R. W. DAWSON; E. P. UPHILL; M. L. BIERBRIER, À la recherche de l’Egypte oubliée, p. 14. 
4 R. B. PARKINSON, The Tale of The Eloquent Peasant, p. x. 
5 G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 3. 
6 OAshm (Óstraco Ashmolean, da XIX dinastia), OB1 (Óstraco de Berlim 12341, período dos Hicsos), OB2 (Ós-

traco de Berlim 12379, da XIX dinastia), OB3 (Óstraco de Berlim 12623, da XIX-XX dinastia), OB4 (Óstraco 
de Berlim 12624, da XIX-XX dinastia), OBdt (Óstraco Borchardt, da XIX-XX dinastia), OCl (Óstraco Clère, 
ramséssida), OCy (Óstraco Černý, da XIX dinastia), OP1 (Óstraco Petrie 58, da XIX-XX dinastia), OP2 (Ós-
traco Petrie 12, da XIX-XX dinastia), OP3 (Óstraco Petrie 59, da XIX-XX dinastia), OP4 (Óstraco Petrie 66, 
da XIX-XX dinastia), OS (Óstraco Senenmut 149, da XVIII dinastia), OV (Óstraco Varille, da XIX dinastia), 
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dos Hicsos e OS, que é da XVIII dinastia. A maioria é oriunda de Deir el-Medina e todos são 

de calcário e de tamanho diversificado, alguns são escritos em ambas as faces, umas vezes a 

preto outras a encarnado, podendo conter o registo de uma linha incompleta a cerca de uma 

dúzia de linhas. Pelo tamanho destaca-se o OAshm, da XIX dinastia, o maior de todos com 130 

linhas incompletas, sendo, contudo, uma cópia de inferior qualidade. 

B e R foram publicados em 1909 por Gardiner, em 1924 por Sethe (extractos) e em 

1932 por Blackman7. A tinha já sido publicado em 1899 por Newberry8. O papiro G teve pu-

blicação em 1906, feita por Maspero9. H, o Papiro Petrie, foi publicado por Gardiner em 

191610 e B-A em 1934 por Rosenvasser11. No que respeita aos óstracos, destacamos o que se 

encontra no Ashmolean Museum, em Oxford, uma cópia da XIX dinastia, de fraca qualidade, 

que contém 130 linhas do conto, parcialmente incompletas, que foi publicado por Barns, em 

195212. Através de B e R reconstitui-se todo o conto, incorporando ocasionalmente alguns 

enxertos ou variantes de outras proveniências. Começamos com R, que contém o início e a 

primeira metade do conto, e depois passaremos para B até ao fim, evitando, na maior parte 

das vezes, completar a narração de um com frases do outro. A, G, H e B-A são dispensáveis, 

bem como os óstracos existentes. Utilizámos um total de 336 linhas assim distribuídas: 46 de 

R (de 1 a 46) e 290 de B (da 21 à 311). 

Embora se confrontem outras fontes, o nosso trabalho segue, fundamentalmente, as 

leituras dos papiros realizadas por A. Gardiner e A. M. Blackman. 

Sinopse. Estamos na presença de um homem de posição socialmente relevante, edu-

cado à egípcia: não só apresenta um comportamento exemplar, como teme o castigo para os 

que infringem a norma. Numa ausência de longa duração no estrangeiro, sob a roupa e costu-

                                                                                                                                                         
C (Óstraco do Cairo nº 25216, da XIX dinastia), DM1 (Deir el-Medina - Óstraco OIFAO 1011), DM2 (Deir 
el-Medina - Óstraco OIFAO 1045/recto), DM3 (Deir el-Medina - Óstraco OIFAO 1174), DM4 (Deir el-
Medina - Óstraco OIFAO 1437), DM5 (Deir el-Medina - Óstraco OIFAO 1438), DM6 (Deir el-Medina - Ós-
traco OIFAO 1439), DM7 (Deir el-Medina - Óstraco OIFAO 1440), DM8 (Deir el-Medina - Óstraco OIFAO 
1609), G (Óstraco Gardiner 354) e L (Óstraco de Londres BM 5629, da XIX dinastia) (A. M. BLACKMAN, 
«The Story of Sinuhe», pp. 1-41; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, pp. 3-4). 

7 A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte» em A. Erman, Literarische Texte des 
Mittleren Reiches. Hieratische Papyrus aus den Königlichen Museen zu Berlin; K. SETHE, Aegyptische 
Lesestücke; A. M. BLACKMAN, «The Story of Sinuhe» em Middle-Egyptian Stories, pp. 1-41. 

8 P. NEWBERRY, The Amherst Papyri, pl. 1 M-Q e pp. 9-10. 
9 G. MASPERO, «Les Mémoires de Sinouhît», p. 32. 
10 A. H. GARDINER, «Notes on the Story of Sinuhe», p. 177. 
11 A. ROSENVASSER, «A new duplicate Text of the story of Sinuhe», p. 47. 
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mes asiáticos, viveu sempre um forte espírito egípcio que observava as regras básicas de ma-

at: lealdade ao seu rei e solidariedade com o próximo. 

O facto de do ponto de vista literário este texto não só não se enquadrar verdadeira-

mente em nenhum género literário, como ser uma mistura de estilos – narrativa, epístolas, 

autobiografia e hinos – leva a que lhe chamemos simplesmente de História de Sinuhe, uma 

narração de acontecimentos que podem ou não ser fictícios. Tanto mais que o narrador é a 

personagem principal desta história, o próprio Sinuhe que, no final, ao jeito de uma instrução 

tumular, nos informa que todo o seu relato é uma narrativa pos mortem. Diz Sinuhe: «Eu ob-

tive os favores do rei até ao dia da morte», B 309-310. 

Sinuhe era um nobre ao serviço da rainha Neferu, mulher de Kheperkaré Senuseret, 

filho e, segundo alguns, co-regente de Sehetepibré Amenemhat13, fundador da XII dinastia. 

Amenemhat I morre quando o seu filho se encontra no estrangeiro à frente do exército numa 

bem sucedida expedição punitiva contra as tribos do deserto. É enviada uma mensagem para o 

seu regresso e ele volta de imediato em grande segredo. Foram igualmente enviadas mensa-

gens aos outros filhos do rei que também se encontravam no exército e Sinuhe, que também 

fazia parte da expedição, acaba por escutar sem querer uma intervenção de um desses prínci-

pes que, não sendo completamente clara, permite deduzirmos poder ter sido o encabeçar de 

uma conspiração contra o herdeiro. Temendo pela sua vida, sem ver hipóteses de avisar Senu-

seret, a quem se mantinha fiel, opta pela fuga. Errando por locais como a Síria, Biblos ou 

Kedem, sendo até vendido como escravo, acaba por se fixar num país independente, para os 

lados da Palestina, Retenu. Adoptado pelo rei local, Amunenchi, casa com a sua filha, tem 

filhos, tem vitórias militares e torna-se chefe de tribo, possuidor de terras, gado e muitas ri-

quezas. Defende a sua posição no reino de Retenu perante o desafio de outro herói local, que 

pretendia as suas riquezas, e acaba por se apoderar das do adversário depois de o vencer, tor-

nando-se ainda mais rico, poderoso e considerado no reino adoptivo. 

Lembrado no Egipto e com saudades da sua terra, envia uma mensagem ao faraó ex-

plicando as razões da sua fuga e pede-lhe autorização para regressar e poder morrer no Egip-

to. Essa autorização é-lhe concedida e, depois de distribuir os seus bens e cargos pelos filhos, 

regressa ao seu país de origem. Acolhido de forma amigável, afectuosa ao ponto de Sinuhe se 

                                                                                                                                                         
12 M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, I, p. 223; J. W. B. BARNS, The Ashmolean Ostracon of Sinuhe. 
13 Sobre a existência ou não de co-regência entre estes e outros faraós ver P. MALHEIRO, «Co-regência», em 

Dicionário do Antigo Egipto, pp. 236-238. 
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emocionar, é reintegrado na alta sociedade, nos amigos únicos do faraó, e recebe uma casa 

onde nada faltava e tudo era de primeira qualidade. A sua vida no Além é assegurada como 

convinha a uma pessoa do seu estatuto, restando a Sinuhe aguardar calmamente em vida, com 

prosperidade e saúde, o dia da sua passagem.  
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2.2. Texto hieroglífico, transliteração 
e tradução comentada 
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r-pat  HAty-a  sAb  aD-mr  DAtt  ity  m  tAw  styw 

O membro da elite1, o governador2, o dignitário e administrador dos domínios reais3  
nos países dos Asiáticos, 

 

rx-nsw  mAa  mry.f  Smsw  sA-nht  Dd.f  ink  Smsw 

o conhecido do rei4, o que ele ama verdadeiramente5, o companheiro Sinuhe6 
diz: «Eu era um companheiro 

 

Sms  nb.f  bAk  n  ipt-nsw  rt-pat  wrt  Hswt 

que seguia o seu senhor, um servidor do harém real e da grande dama, a muito 
louvada 

 

Hmt-nsw  s-n-wsrt  m  Xnm-swt  sAt-nsw  imn-m-HAt 

esposa real de Senuseret7 em Khenemsut8, filha real de Amenemhat  

 

m  qA-nfrw  nfrw  nbt  imAx  HAt-sp  30  Abd  3(-nw  n)  Axt  sw  7 

em Kaneferu9, Neferu, a venerada. No ano 30, no terceiro mês de  
Akhet, dia 710, 

 

ar  nTr  r  Axt.f  nsw-bit  sHtp-ib-ra sHr.f  r  pt  Xnm 

o deus subiu para o seu horizonte11, o rei do Alto e do Baixo Egipto 
Sehetepibré12 subiu para o céu e juntou-se 

 

m  itn  Ha-nTr  Abx  m  iri  sw  iw  Xnw  m  sgr 

ao disco solar, o corpo divino fundiu-se com aquele que o tinha criado. 
A residência real13 estava em silêncio, 

 

ibw  m  gmw  rwty  wrty  xtmw 

os corações em aflição, a grande porta dupla estava fechada14, 

?

1 
T 

2 
T 

3 
T 

4 
T 

5 
T 

6 
T 

7 
T 

8 
T 

9 
T 

R
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 Snyt  m  tp  Hr  mAst  pat  m  imw 

 todos os que o rodeavam tinham a cabeça sobre os joelhos15, os membros da 
 elite em lamentações. 

  

 ist  rf  sbi.n  Hm.f  mSa r  tA  tmHiw  sA.f  wr 

 Ora, sua majestade tinha enviado um exército16 ao país dos Líbios17 e o seu 
 filho mais velho 

  

 m  Hry  iry  nTr  nfr  s-n-wsrt  ti  sw  hAb  r  Hwt  xAswt 

 era quem o comandava, o deus bom Senuseret, que tinha sido enviado para 
 atacar os países estrangeiros 

  

 r  sqr  imyw  THnw  ti  sw  Hm  iy.f  in.n.f   

 e para abater os que estavam entre os Líbios18. Agora ele voltava e trazia 

  

 sqr-anxw  n  THnw  mnmnt  nbt  nn  Drw.s 

 os abatidos-vivos líbios e toda a espécie de gado, sem limites. 

  

 smrw  nw  stp-sA  hAb.sn  r  gs  imnty  r  rdit  rx  sA-nsw 

 Os amigos19 do palácio enviaram (uma mensagem) para o lado ocidental, para 
 dar a conhecer ao filho do rei 

  

 sSmw  xpr  m  aXnwty  gmi.n  sw  wpwtyw  Hr  wAt 

 os acontecimentos que tinham ocorrido na câmara de audiências. Os  
 mensageiros encontraram-no na estrada 

  

 pH.n.sn  sw  r  tr  n  xAwy  n  sp  sinn.f  rssy 

 e alcançaram-no à noite. Rapidamente ele se pôs a correr muito: 

10 
T 

11 
T 

12 
T 

13 
T 

14 
T 

15 
T 

16 
T 

17 
T 

18 
T 

19 
T 

21 
T 

20 
T 
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bik  aX.f  Hna  Smsw.f  nn  rdit  rx  st  mSa.f 

o falcão levantou voo junto com os seus seguidores, sem dar conhecimento  
disso ao seu exército. 

 

ist  hAb  r  msw-nsw  wnw  m-xt.f  m  mSa  pn 

De igual modo, tinham mandado (mensagens) para os filhos do rei que o 
tinham acompanhado neste exército, 

 

nis.n.tw  n  wa  im  ist  wi  aHa.kwi  sDm.n.i  xrw.f  iw.f  mdw.f 

e um deles tinha sido chamado20. Ora, eu estava lá e escutei a sua voz 
quando ele falou. 

 

iw.i  m  arw  wA  psx  ib.i  sS  awy.i  sdA  xr 

Eu estava a pouca distância. O meu coração perturbou-se, os meus braços 
estenderam-se21, um tremor abateu-se 

 

m  at.i  nbt  nfa.n.i  wi  m  nftft  r  HHy  n.i  st dg 

sobre todos os meus membros. Eu retirei-me com um salto para procurar um  
lugar para me esconder. 

 

rdit.i  wi  imytw  bAty  r  iwt  wAt  Smw.s 

Coloquei-me entre dois arbustos para deixar a estrada para os viajantes. 

  

irit.i  Smt  m  xntyt  n  kA.i  spr  r  Xnw  pn 

Caminhei em direcção ao Sul22. Eu não pensava chegar a esta residência real, 

 

xmt.n.i  xpr  HAayt  n  Dd.i  anx  r-sA  nn 

(pois) previa que acontecesse uma luta e eu não pensava na vida depois disso. 
  

? 

22 
T 

23 
T 

24 
T 

25 
T 

26 
T 

27 
T 

28 
T 

29 
T 

30 
T 

31 
T 
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 nmi.n.i  mAaty  m  hAw nht 

 Atravessei Maati, nas imediações do Sicómoro, 

  

 smA.n.i  m  iw-snfrw  wrS.n.i  im  m  aD  n  sxt   

 e cheguei à Ilha de Seneferu23. Passei o dia lá, no limite da terra cultivada, 

  

 HD.n.i  wn  hrw  xpi.n.i  s  aHa  m  r-wAt.i  tr.n.f  wi 

 e parti ao amanhecer. Encontrei um homem em pé à entrada do meu  
 caminho. Ele saudou-me com respeito 

  

 snD  n.f  xpr.n  tr  n  msyt  sAH.n.i  r  dmi  ngAw 

 (mas) tive medo dele. Chegou a hora do jantar quando passei pela localidade  
 de Negau24. 

  

 DAi.n.i  m  wsxt  nn  Hmw.s  m  swt  n  imnty   

 Atravessei numa barca sem remo axial graças ao vento de oeste. 

  

 swA.n.i  Hr  iAbty  ikw  m  Hryt  nbt-Dw-dSr 

 Passei a este da pedreira por cima da Senhora da Montanha Vermelha25. 

  

 rdi.n.i  wAt  n  rdwy.i  m  xdi  dmi.n.i  inbw-HqA 

 Dei a estrada aos meus pés em direcção ao norte e cheguei aos Muros do 
 Soberano26, 

  

 iry  r  xsf  styw  r  ptpt  nmiw-Say 

 feitos para reprimir os Asiáticos e para esmagar os  
 Corredores da Areia27. 

32 
T 

33 
T 

34 
T 

35 
T 

36 
T 

37 
T 

39 
T 

40 
T 

41 
T 

43 
T 

42 
T 
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Ssp.n.i  ksw.i  m  bAt  m  snD  mAA  wrSy 

Eu tomei a minha posição inclinada num arbusto, com medo de ser visto  
pela sentinela 

 

tp  inb  imy  hrw.f  irt.i  Smt  tr  n  xAwy  HD.n  tA 

sobre o muro, aquela que estava no seu dia. Pus-me a caminho no momento   
da noite e quando a terra clareou 

 

pH.n.i  ptn  xni.kwi  r  iw  n  km-wr  xr.n  ibt 

cheguei a Peten28. Parei numa ilha de Kemuer 29 e a sede caiu 

 

As.n.f  w(i)  ntb.kwi  xx.i  xmw  Dd.n.i  dpt  m(w)t  nn 

rapidamente sobre mim; eu queimava, a minha garganta estava ressequida.  
Disse para mim mesmo: «Isto é o sabor da morte!»30. 

 

Tst.i  ib.i  sAqt.i  HAw.i  sDm.n.i  xrw  nmi  n  mnmnt 

Eu levantei o meu coração, sacudi o meu corpo 31 e (então) ouvi a voz32 de  
mugidos de vacas33 

 

gmH.n.i  styw  sAi.n  wi  mtn  im  pA 

e vi asiáticos. Fui reconhecido pelo chefe deles  

 

wnn  Hr  kmt  aHa.n  rdi.n.f  n.i  mw  psi.f  n.i  irtt  Sm.n.i  Hna.f 

que já tinha estado no Egipto. Então ele deu-me água e aqueceu-me34 leite.  
Fui com ele  

 

n  wHyw.f  nfr  irt.n.sn  rdi.n  wi  xAst  n  xAst  fx.n.i  r  kpny 

para a sua tribo e o que eles fizeram (por mim) foi bom. Fui dado de país em 
país. Parti para Kepeni35 

44 
T 

45 
T 

46 
T 
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T 

22 
T 

23 
T 

? 

?

24 
T 
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 Hsi.n.i  r  qdm  ir.n.i  rnpt  gs  im  ini.n  wi  amw-nnSi 

 e segui para Kedem36. Passei um ano nesse lugar37. Então, Amunenchi  
 veio buscar-me38. 

  

 HqA  pw  n  (r)tnw  Hrt  Dd.f  n.i  nfr  tw  Hna.i  sDm.k  r 

 Ele era o rei de Retenu Superior39 e disse-me: «Tu estarás bem comigo.  
 Tu escutarás a linguagem 

  

 n  kmt  Dd.n.f  nn  rx.n.f  qd.i  sDm.n.f  SsA.i 

 do Egipto.» Ele disse isto porque conhecia o meu carácter e tinha ouvido falar 
 da minha sabedoria, 

  

 mtr.n  wi  rmT  kmt  ntyw  im  Hna.f  aHa.n  Dd.n.f  n.i  pH.n.k  nn  Hr  m 

 porque as pessoas do Egípto que estavam lá com ele testemunharam por mim! 
 Então ele disse-me: «Porque é que tu vieste para aqui?  

  

 iSst  pw  in  iw  wn  xprt  m  Xnw  aHa.n  Dd.n.i  n.f  nsw-bit  sHtp-ib-ra   

 Aconteceu alguma coisa na residência real?» Então eu respondi-lhe40: «O rei  
 do Alto e do Baixo Egipto Sehetepibré41 

  

 wDAw  r  Axt  n  rx.n.tw  xprt  Hr.s  Dd.n.i  swt  m  iw-ms 

 subiu para o horizonte e não se sabe o que se passou a esse propósito.» 
 Mas eu disse, deturpando a verdade42: 

  

 ii.n.i  m  mSa  (n)  tA  tmHw  wHm.tw  n.i  ib.i  Adw 

 «Eu regressava de43 uma expedição44 ao país dos Líbios quando me  
 contaram. O meu coração vacilou, 

  

 HAty.i  n  ntf  m  Xt.i  ini.n.f  wi  Hr  wAwt  warwt 

 o meu coração45, que não estava mais no meu corpo, lançou-me para os 
 caminhos da fuga46. 
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n  wfAt.i  n  psg.tw  r  Hr.i  n  sDm(.i)  Ts-Hwrw  n  sDm.tw  rn.i 

Ninguém falou acerca de mim, não fui cuspido na cara, não ouvi acusações, 
o meu nome não foi ouvido 

 

m  r  wHmw  n  rx.i  ini  wi  r  xAst  tn  iw  mi  sxr  nTr  mi 

na boca daquele que relata47. Eu não sei o que me trouxe a este país  
estrangeiro! Foi como que um plano do deus, como 

 

mAA  sw  idHy  m  AbDw  s  n  XAt  m  tA-sty 

ver um homem do Delta em Abido ou um homem dos pântanos na Núbia.» 

 

aHa.n  Dd.n.f  xft.i  wnn  irf  tA  pf  mi  m  m-xmt.f  nTr  pf  mnx 

Então ele disse-me48: «Como será esse país sem ele, esse deus poderoso, 

 

wnnw  snD.f  xt  xAswt  mi  sxmt  rnpt  idw  Dd.k(w)i  r.i  n.f  wSb.i  n.f 

cujo terror se estendia a todos os países estrangeiros, como Sekhmet num  
ano de peste?» Eu disse49 respondendo-lhe50:  

 

nHmn  sA.f  aq  r  aH  iti.n.f  iwat  nt  it.f 

«Certamente o seu filho entrou no palácio e tomou posse da herança de seu 
pai. 

 

nTr  pw  grt  nn  snw.f  nn  ky  xpr  Xr-HAt.f  nb  sAt  pw  iqr 

É agora um deus sem igual. Não existiu outro antes de si. É o senhor da 
sabedoria: excelente 

 

sxrw  mnx  wDt-mdw  prit  hAit  xft  wD.f  ntf  dAr  xAswt 

de conselhos e perfeito nas ordens. Vamos e vimos conforme as suas ordens! 
Ele subjugou países estrangeiros. 
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 iw  it.f  m-Xnw  aH.f  smi.f  SAwt.n.f  xpr 

 O seu pai estava ainda na residência real e ele fez-lhe um relatório depois de  
 ter sido realizado o que ele lhe ordenara. 

  

 nxt  pw  grt  iri  m  xpS.f  pr-a  nn  twt.n.f  mAA  t(w).f  hAi.f 

 Agora é um campeão que age com o seu braço poderoso. Ninguém é tão  
 activo como ele quando o vemos carregar 

  

 r-pDtw  Xam.f  r-DAw  waf  ab  pw  sgnn  drwt 

 sobre os inimigos e entrar no combate. É um que faz vergar a cornamenta51 e  
 enfraquece as mãos 

   

 n  Ts.n  xrwyw.f  skw  iai  Hr  pw  tS  wpwt  n  aHa.n.tw 

 dos seus inimigos, para que não se ponham em ordem de batalha. Ele lava a 
 cara e despedaça crânios. Ninguém pode endireitar-se    

  

 m-hAw.f  pD  nmtwt  pw  ski.f  bhAw  nn  pHwy  n  dd  n.f  sA 

 perto dele. Ele é largo de passadas largas que destrói os fugitivos. Ele não tem 
 fim para com aquele que lhe der as costas. 

  

 aHa-ib  pw  m  At  sAsA  annw  pw  n  rdi.n.f  sA.f  wmt  ib  pw 

 Ele levanta o coração52 no momento do ataque. Ele enfrenta sem virar as 
 costas. Ele tem um coração corajoso quando 

  

 mAA.f  aSAwt  n  rdi.n.f  Hmsw  HA  ib.f  wd  Hr  pw  mA.f 

 vê uma multidão. Ele não permite que a indolência ocupe o seu coração. Ele  
 fica impaciente quando contempla 

  

 iAbt  rS.f  pw  hAt.f  r-pDt  TAA.f  ikm.f 

 o Oriente53. Ele rejubila54 quando carrega sobre os estrangeiros. Ele agarra  
 o seu escudo 
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titi.f  n  wHm.n.f  a  [r]  Xdb.f  nn  wn  rwi  aHAw.f  nn  itH 

e esmaga (os inimigos). Ele não repete o seu golpe quando mata. Ninguém 
escapa à sua flecha, ninguém estica 

 

pDt.f  bhA  pDt  awy.fy  mi  bAw  n  wrt  aHA.f 

o seu arco. Os estrangeiros fogem das suas mãos como do poder da 
Grande55. (Quando) ele combate, 

 

xmt.n.f  pHwy  n  sAi.n.f  n  spyt  nb  iAmt  pw  aA 

ele prevê o fim e não espera o resto. É possuidor de encanto e grande de 

 

bnit  iT.n.f  m  mrwt  mri  sw  niwt.f  r  Ha.sn 

doçura. Conquistou por56 amor. A sua cidade57 ama-o mais do que o seu 
próprio corpo58, 

 

Hai  st  im.f  r  nTr.sn  swA  TAyw  Hmwt  Hr  rnnwt  im.f 

ela regozija-se mais com ele do que com o seu deus. Os homens e as  
mulheres passam e aclamam-no. 

 

iw.f  m  nsw  iTi.n.f  m  swHt  iw  Hr.f  r.s  Dr  msit.f  saSAw 

Ele é o rei. Ele conquistou (quando estava ainda) no ovo, o seu rosto está  
(virado) para isso59 desde que ele nasceu60. Ele multiplica 

 

pw  msiywt  Hna.f  wa  pw  n  dd  nTr  rSwy  tA  pn  HqA.n.f 

os que nasceram com ele61. Ele é único, um dom de deus! Feliz62 é este país 
governado por ele. 

 

swsx  tASw  pw  iw.f  r  iTit  tAw  rsyw  nn  kAi.f  xAswt 

Ele alargou as fronteiras, ele conquistou os países do Sul63, sem deixar de 
pensar nos países 
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 mHtwt  iri.n.tw.f  r  Hwit  styw  r  ptpt  nmiw-Say 

 do Norte, porque ele foi criado64 para bater os Asiáticos e para esmagar os  
 Corredores da Areia.  

  

 hAb  n.f  im  rx.f  rn.k  m  Sny  wA  r  Hm.f  nn  tm.f  iri 

 Manda alguém até ele e faz com que ele conheça o teu nome, como alguém a  
 averiguar a distância a que está de sua majestade! Ele não deixará de fazer 

  

 bw-nfr  n  xAst  wnnty.sy  Hr  mw.f  Dd.in.f  xft.i  xr  Hm  kmt  nfrt 

 bem a um país que está sobre a sua água65.» Então ele disse-me: «Ora bem!  
 O Egipto ficará feliz 

  

 ntt  srxt  rwd.f  mk  tw  aA  wnn.k  Hna.i  nfr  irit.i  n.k 

 por ser informado da sua força66! Olha, tu estás aqui comigo, eu far-te-ei 
 bem67.» 

  

 rdi.n.f  wi  m-HAt  Xrdw.f  mni.n.f  wi  m  sAt.f  wrt  rdi.n.f 

 Ele considerou-me antes dos seus filhos e casou-me com a sua filha mais  
 velha. Ele fez com que  

  

 stp.i  n.i  m  xAst.f  m  stpw  n  wnt  Hna.f  Hr  tAS.f  n  kt  xAst 

 eu escolhesse para mim do seu país no que está escolhido, daquilo que existia  
 junto com ele do que era seu, na sua fronteira com outro país. 

  

 tA  pw  nfr  iAA  rn.f  iw  dAbw  im.f  Hna  iArrt 

 Era uma bela terra, chamada Iaa. Aí havia figos e uvas; 

  

 wr  n.f  irp  r  mw  aA  bit.f  aSA  bAq.f 

 era mais abundante o vinho do que a água; o seu mel era abundante e o seu 
 óleo68 em quantidade; 
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dqrw  nb  Hr  xtw.f  iw  it  im  Hna  bdt  nn  Drw  mnmnt 

havia todos os tipos de frutos nas suas árvores; havia aí cevada e trigo em  
quantidade ilimitada; o gado 

 

nbt  aA  grt  dmit  r.i  m  ii  n  mrt.i  rdit.f  wi  m  HqA 

de todas as espécies era numeroso. Agora, o que me foi dado, foi pelo amor  
que eu inspirava: ele fez-me chefe 

 

wHyt  m  stp  n  xAst.f  iri  n.i  aqw  m  mint  irp 

duma tribo na melhor parte do seu país. Faziam-me pão todos os dias, vinho 

 

m  Xrt  hrw  iwf  psi  Apd  m  ASr  Hrw-r  awt  xAst 

em porções diárias, carne cozinhada, pato assado, assim (como) pequenos  
animais do deserto. 

 

iw  grgt  n.i  iw  wAHt  n.i  Hrw-r  inw  n  Tsmw.i  iw  irt  n.i 

Caçavam para mim e punham diante de mim, (além) da caça para os meus  
cães. Preparavam-me  

  

...  ...  aSAw  irtt  m  pst  nbt  ir.n.i  rnpwt  aSAwt 

muitas coisas ...  ...69 com leite em tudo o que era cozinhado. Passaram por  
mim muitos anos, 

 

Xrdw.i  xpr  m  nxtw  s  nb  m  dAr  wHyt.f 

os meus filhos tornaram-se homens fortes, cada homem dirigindo a sua própria 
tribo. 

 

wpwty  xdd  xnt  r  Xnw  Ab.f  Hr.i  iw  sAb.i  rmT  nbt 

O mensageiro que viajasse para o Norte ou para o Sul, para a residência real70,  
ficava comigo porque eu fazia parar toda a gente  

85 
T 

87 
T 

90 
T 

92 
T 

91 
T 

93 
T 

95 
T 

88 
T 

89 
T 

84 
T 

86 
T 

?

- - - - 
1½ 

94 
T 



 HISTÓRIA DE SINUHE  
 

 100

  

 iw.i  di.i  mw  n  ib  rdi.n.i  tnm  Hr  wAt  nHm.n.i 

 e dava água a quem tinha sede. Eu fazia com que o perdido voltasse à estrada 
 e socorria 

  

 awAi  styw  wA  r  Stm  r  sxsf-a  HqAw  xAswt 

 o que fora roubado. Quando os Asiáticos se tornaram hostis, opondo-se aos 
 chefes dos países estrangeiros71,  

  

 DAis.n.i  Smt.sn  iw  HqA  pn  n  (r)tnw  di.f  iry.i  rnpwt  aSAw 

 eu opus-me aos seus movimentos. Este rei de Retenu fez-me passar muitos 
 anos 

  

 m  Tsw  n  mSa.f  xAst  nbt  rwit.n.i  r.s  iw  iri.n.i  hd.i  im.s 

 como comandante do seu exército. Cada terra contra a qual eu avançava, eu   
 vencia-a. 

  

 drt  Hr  smw  Xnmwt.s  HAq.n.i  mnmnt.s  ini.n.i  Xrw.s 

 Destruía-lhe as pastagens e as suas cisternas, capturava-lhe o seu gado, 
 trazia comigo a sua população  

  

 nHm  wnmt.sn  smA.n.i  rmT  im.s  m  xpS.i  m  pDt.i 

 e apoderava-me das suas provisões. Eu destruía as pessoas assim: com o 
 meu braço forte, com o meu arco, 

  

 m  nmtwt.i  m  sxrw.i  iqrw  Ax.n(.i)  m  ib.f  mri.n.f  wi  rx.n.f 

 com as minhas manobras e com os meus planos excelentes. Isso foi útil para  
 mim no seu coração: ele amava-me porque ele sabia que 

  

 qni.n.i  rdit.f  wi  m-HAt  Xrdw.f  mAA.n.f  rwD  awy.i 

 eu era corajoso. Ele pôs-me à cabeça dos seus filhos, porque viu a força dos 
 meus braços. 
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iwt  nxt  n  (r)tnw  mTA[.n].f  wi  m  im(A).i  pry  pw 

Um homem forte de Retenu veio provocar-me à minha tenda72. Era um  
campeão 

 

nn  snw.f  dr.n.f  s(y)  r-Dr.s  Dd.n.f  aHA.f  Hna.i  xmt.n.f  Hwtf  wi 

sem igual que tinha vencido toda a gente73. Ele disse que combateria comigo  
porque ele pensava vencer-me74 e 

 

kAi.n.f  HAq  mnmnt.i  Xr  sH  n  wHyt.f  HqA  pf 

planeava espoliar-me do meu gado, por conselho da sua tribo. Aquele rei75 

 

nDnD.f  Hna.i  Dd.k(w)i  n  rx.i  sw  n  ink  tr  smA.f  wstn.i 

veio conferenciar comigo e eu disse-lhe: «Eu não o conheço. Na verdade, eu 
não sou seu companheiro para ir livremente 

 

m  afAi.f  in  nt-pw  wn.n.i  sA.f  sb.n.i  inbwt.f 

ao seu acampamento. Por acaso abri a sua vacaria ou atravessei as suas  
vedações?  

 

rqt-ib  pw  Hr  mAA.f  wi  Hr  irt  wpwt.f  nHmn  wi  mi  kA 

É por rancor76, porque ele vê-me cumprir as tuas77 ordens! De facto, eu 
sou como um touro 

 

n  Hww  m  Hr-ib  ky  idt  hd  sw  kA  n  awt  ngAw 

que pertence a uma manada no meio de outra manada78; o touro desta  
manada ataca-o, o touro dos longos cornos 

 

Hr  Am  r.f  in  iw  wn  twA  mrrw  n  SA  n  tp-Hr(y)  

procura alcançá-lo. Haverá algum homem de condição inferior que seja amado 
quando decide ser chefe? 

111 
T 

113
T 

116
T 

118
T 

117 
T 

119 
T 

121
T 

115
T 

114 
T 

120
T 

110
T 

112 
T 

?

? 



 HISTÓRIA DE SINUHE  
 

 102

  

 nn  pDty  smA  m  idHw  ptr  smn  dyt  r  Dw 

 Nenhum estrangeiro se alia a um homem do Delta! Quem pode fixar o papiro à 
 montanha79? 

  

 in  iw  kA  mr.f  aHA  pry  mr.f  wHm  sA  m  Hr 

 É por um touro gostar de combater, que um touro feroz toca em retirada, com 
 medo  

  

 nt  mxA.f  sw  ir  wnn  ib.f  r  aHA  im  Dd.f  xrt-ib.f 

 de que ele o iguale? Se o seu coração quer combater, que lhe transmita o seu 
 desejo! 

  

 in  iw  nTr  xm  SAwt.n.f  rx  nt-pw  mi  m  sDr.n(.i)  qAs.n.i 

 Haverá um deus que ignore as suas próprias ordens, ou sabe de facto quais 
 são?» Durante a noite, eu encordoei 

  

 pDt.i  wdi.n.i  aHAw.i  di.n.i  sS  n  bAgsw.i  sXkr.n.i 

 o meu arco, atirei as minhas flechas, fiz deslizar a minha adaga e poli 

  

 xaw.i  HD.n  tA  (r)tnw  iit  Ddb.n.s  wHwyt.s  sHw.n.s 

 as minhas armas. Tornou-se branca a terra e o Retenu veio. Ele incitara as  
 suas tribos e reunira 

  

 xAswt  nt  gs  sy  kAi.n.s  aHA  pn  HAty  nb  mAX.n.i  Hmwt  TAyw 

 metade pertencente a terras estrangeiras, porque ele pensava neste  
 combate. Todos os corações ardiam por mim. As mulheres e os homens 

  

 Hr  aai  ib  nb  mr  n.i  Dd.sn  in  iw  wn  ky  nxt  aHA  r.f 

 murmuravam, cada coração sofria por mim. Eles disseram: «Não há outro  
 campeão que lute contra ele?» 
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aHa.n  ikm.f  minb.f  Hpt.f  n  nsywt  xr  m-xt  spri.n.i 

Foi então que o seu escudo, o seu machado e a sua braçada de dardos,  
caíram (sobre mim). Depois de ter escapado 

 

xaw.f  rdi.n.i  swA  Hr.i  aHAw.f  sp  n  iwtt  waw  Hr  Xn  m  waw 

às suas armas e de fazer passar por cima de mim as suas flechas, em vão,  
uma sobre uma em aproximação,  

 

Xam.n.f  wi  sti.n.i  sw  aHAw.i  mn  m  nHbt.f  sbH.n.f 

ele aproximou-se de mim e eu atirei sobre ele: a minha flecha fixou-se no seu  
pescoço. Ele gritou 

 

xr.n.f  Hr  fnd.f  sxr.n.i  {n}  sw  {S}  n  minb.f  wd.n.i  iSnn.i 

e tombou sobre o nariz. Eu deitei-o por terra com o seu (próprio) machado80. 
Soltei o meu grito de guerra 

 

Hr  iAt.f  aAm  nb  Hr  nmi  rdi.n.i  Hknw  n  mntw  mrw.f  Hb  n.f 

sobre as suas costas. Todo o asiático gritou. Fiz uma oração a Montu81, 
(enquanto) os seus simpatizantes82 carpiam sobre ele. 

 

HqA  pn  amw-nnSi  rdi.n.f  wi  r  Hpt.f  aHa.n  ini.n.i  xt.f 

O rei Amunenchi abraçou-me. Então, eu apoderei-me dos seus bens 

 

HAq.n.i  mnmnt.f  kAt.n.f  irt  st  r.i  iri.n.i  st  r.f  iTi.n.i 

e capturei o seu gado. Aquilo que ele tinha planeado fazer-me, eu fi-lo contra 
ele. Tomei posse 

 

ntt  m  imA.f  kf.n.i  afAy.f  aA.n.i  im  wsx.n(.i)  m 

do que ele tinha na sua tenda e pilhei o seu acampamento. Tornei-me 
grande83 com isso, largo nas 
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 aHaw.i  aSA.n(.i)  m  mnmnt.i  xr  irt  nTr  r  Htp  n  Tsi.n.f  im.f 

 minhas riquezas e opulento com o meu gado. Assim, deus terá agido para  
 apaziguar aquele que ele tinha erguido contra ele  

  

 thi.n.f  r  kt  xAst  iw  min  ib.f  iai  war  war  n  hAw.f 

 quando o desviou em direcção a outra terra. Hoje o seu coração está lavado.  
 Um fugitivo fugia no seu tempo;  

  

 iw  mtr.i  m  Xnw  sAA  sAAy  n  Hqr 

 (agora) a minha fama chegou à residência real. Um retardatário arrastava-se  
 por causa da fome; 

  

 iw.i  di.i  t  n  gsy.i  rww  s  tA.f  n  HAywt  ink  HDw  Hbsw  pAqt 

 (agora) eu dou84 pão ao meu vizinho. Um homem abandonava o seu país por 
 causa da sua nudez; (agora) eu tenho roupas brancas de linho fino85. 

  

 btA  s  n-gAw  hAb.f  ink  aSA  mrt  nfr  pr.i 

 Um homem corria por não ter quem enviar; (agora) eu sou rico em servos. A  
 minha casa é bela,  

  

 wsx  st.i  sxAwy.i  m  aH  nTrw  nb  SA  wart  tn 

 o meu domínio é vasto; (agora) lembram-se de mim no palácio. Ó deus,  
 qualquer que sejas, que decidiste esta fuga, 

  

 Htp.k  di.k  wi  r  Xnw  smwn.k  rdit  mA.i  bw  wrSw  ib.i  im 

 possas tu apaziguar-te e fazer-me voltar para a residência real86! (Certamente) 
 farás com que eu veja o lugar onde o meu coração passa o tempo! 

  

 ptr  wrt  r  abt-XAt.i  m  tA  msi.kwi  im.f  mi  m  sA  pw 

 O que é que há de mais importante do que ser enterrado na terra onde nasci? 
 Vem em meu auxílio! 
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xpr  sp  nfr  di.n.i  nTr  Htp  ir.f  mi-xt  r  smnx  pHwy  n  sfn.n.f 

Ocorreu um feliz acontecimento: eu fiz com que deus fosse apaziguado87! 
Possa ele fazer o mesmo para tornar firme aquele a quem ele afligiu. 

 

ib.f  mr  n  dqr.n.f  r  anx  Hr  xAst  in  min  rf  ntt.f  Htp  sDm.f  n 

Possa o seu coração compadecer-se por aquele que ele excluiu, para viver 
numa terra estrangeira! Se hoje ele está apaziguado, possa ele escutar a 

 

nHi  n  wA  wdb.f-a  r  Hwi.n.f  tA  im.f  r  bw  ini.n.f  sw  im 

prece daquele que está longe! Possa ele trazer de novo88 aquele a quem ele 
deu uma vida errante, ao país de onde ele o tirou! 

 

Htp  n.i  nsw  n  kmt  anx.i  m  Htpwt.f  nD.i  xrt  Hnwt  tA 

Possa o rei do Egipto ser clemente comigo, possa eu viver da sua paz! Possa  
eu saudar a senhora do país,   

 

ntt  m  aH.f  sDm.i  wpwt  nt  Xrdw.s  ix  rnpy  Haw.i 

que está no seu palácio89! Possa eu escutar as mensagens dos seus filhos! 
Então, que o meu corpo rejuvenesça, 

 

ntt  (r)f  iAwi  hAiw  wgg  As.n.f  wi  irty.i  dns  awy.i  nw 

porque a velhice chegou. A debilidade dominou-me; os meus olhos estão  
pesados; os meus braços estão fracos; 

 

rdwy.i  fx.n.sn  Sms  ib  wrd(w)  tkn  wi  n  (s)wDA  sb.sn  {n}  wi 

as minhas pernas recusaram-se a seguir; o (meu) coração está cansado. 
Eu estou perto da partida! Que eles me conduzam90 

 

r  niwwt  nHH  Sms.i  nbt-r-Dr  ix  Dd.s  n.i  nfrw  n  msw.s  sbi.s 

para as cidades da eternidade91. Possa eu acompanhar a «senhora de  
tudo»92! Possa ela falar bem de mim aos seus filhos! Possa ela passar 
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 nHH  Hr.i  ist  rf  Dd  n  Hm  nsw-bit  xpr-kAw-ra  mAa-xrw  Hr  sSm  pn  nty  wi   

 a eternidade por cima de mim93! Ora, quando falaram à majestade do rei do 
 Alto e do Baixo Egipto Kheperkauré94, justo de voz, desta condição em que eu  

  

 Xr.f  wn.in  Hm.f  hAb.f  n.i  Xr  Awt-a  nt  xr-nsw  sAwi.f 

 me encontrava, logo sua majestade me enviou (emissários) com presentes  
 reais, para que eles aumentassem 

  

 ib  n  bAk  im  mi  HqA  n  xAst  nbt  msw-nsw  nty  m  aH.f  Hr   

 o coração95 do servidor aqui presente, como para o rei de qualquer terra 
 estrangeira. E os filhos reais, que estavam no seu palácio,  

  

 rdit  sDm.i  wpwt.sn  mit  n  wD  iy  n  bAk-im  Hr  init.f  r  kmt  Hr 

 fizeram-me ouvir as suas mensagens96. Cópia do decreto que trouxeram ao 
 servidor aqui presente, relativamente ao seu regresso ao Egipto. «Hórus: 

  

  anx-mswt  nbty  anx-mswt  nsw-bit  xpr-kA-ra  sA  ra  imn-m-HAt  anx  Dt  r  nHH 

 que vive nos nascimentos; as Duas Senhoras: que vivem nos nascimentos; 
 rei do Alto e do Baixo Egipto: Kheperkaré; filho de Ré: Amenemhat97, que viva 
 para sempre, eternamente! 

  

 wD-nsw  n  Smsw  sA-nht  mk  init  n.k  wD  pn  n  nsw 

 Decreto real para o companheiro Sinuhe98. Vê, trouxeram-te este decreto do rei 

  

 r  rdit  rx.k  ntt  pXr.n.k  xAswt  prit  m  qdmi  r  (r)tnw  dd  tw  xAst  n 

 para te fazer saber: tu percorreste países estrangeiros99; tu foste de Kedem 
 para Retenu; uma (terra) deu-te a 

  

 xAst  Xr  sH  n  ib.k  n.k  ptr  irit.n.k  iri.tw  r.k  n  waA.k  xsf.tw  mdw.k 

 uma (outra) terra sob conselho do teu coração. O que fizeste para que  
 alguém aja contra ti? Tu não injuriaste (de modo a) alguém punir as tuas palavras!  
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n  mdw.k  m  sH  n  srw  itn.tw  Tsw.k  sxr  pn 

Tu não falaste contra o conselho dos grandes, (de modo a que) alguém se 
oponha aos teus discursos. Esta decisão 

 

ini.n.f  ib.k  nn  rf  m  ib[.i]  r.k  pt.k  tn  ntt  m  aH  mn.s  rwD.s  m  min   

foi o teu coração que a trouxe, não havia nada no (meu) coração contra ti! Este 
teu céu que está no palácio100, ele está estável e próspero hoje;  

 

dpt.s  tp.s  m  nsyt  nt  tA  msw.s  m  aXnwti  wAH.k  Spssw  n 

a sua cabeça ornada101 como soberana do país; os seus filhos estão na 
sala de audiências. Acumula as riquezas que 

 

dd.sn  n.k  anx.k  m  Awt.sn  iri.n.k  iwt  r  kmt  mAA.k  Xnw 

eles te derem, tu viverás da sua extensão. Volta para o Egipto! Vê a casa 

 

xpr.n.k  im.f  sn.k  tA  r  rwty  wrty  Xnm.k  m  smrw 

na qual tu nasceste! Beija a terra da grande porta dupla102! Junta-te aos  
amigos103! 

 

iw  min  is  SAa.n.k  tni  fx.n.k  bAAwt  sxA.n.k 

Na verdade, hoje tu começaste a envelhecer. Tu perdeste a virilidade. Pensa 

 

hrw  n  qrs  sbt  r  imAxw  wDa.tw  n.k  xAwy  m  sfwt 

no dia do enterro, na passagem ao estado de bem-aventurado104. Uma noite  
ser-te-á destinada, com óleos  

 

wTAw  m  awy  tAyt  iri.tw  n.k  Sms  wDA  hrw  smA  tA 

e faixas de mumificação, das mãos de Tait105. Far-te-ão um cortejo funerário  
no dia da união à terra106, 
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 wi  m  nbw  tp  m  xsbd  pt  Hr.k  rdit  m  mstpt  iwAw  Hr  itH.k 

 a máscara da múmia107 será de ouro, a cabeça de lápis-lazúli, o céu estará  
 por cima de ti quando fores posto no sarcófago108. Serás puxado por bois 

  

 Smaww  Xr-HAt.k  iri.tw  xbb  nnyw  r  r  is.k  nis.tw n.k 

 e precedido por cantores. Será executada a dança dos mortos à entrada do teu 
 túmulo, será recitada para ti 

  

 dbHt-htpw  sft.tw  r  r  abAw.k  iwnw.k  xwsiw  m  inr  HD 

 a lista de oferendas e farão sacrifícios diante da tua mesa de oferendas. Os  
 teus pilares serão construídos em pedra branca,  

  

 m-qAb  nsw-msw  nn  wn  mt.k  Hr  xAst  nn  bs  tw  aAmw  nn  dit.k 

 no meio dos das crianças reais109. Tu não morrerás num país estrangeiro! Os  
 Asiáticos não te enterrarão! Tu não serás depositado 

  

 m  inm  n  sr  iri.tw  Dri.k  iw  nA  Aw  r  Hwit  tA  mHi  Hr  xAt 

 numa pele de carneiro, nem te farão um túmulo (qualquer)110. Já é tarde para  
 uma vida errante! Pensa no (teu) cadáver 

  

 iwt.k  spr.n  wD  pn  r.i  aHa.kwi  m  Hr-ib  wHwt.i  Sdnt.f  n.i 

 e regressa!» Este decreto chegou-me quando eu estava no meio da minha  
 tribo111. Foi-me lido em voz alta 

  

 di.n[.i]  wi  Hr  Xt.i  dmi.n.i  sAtw  di.n.i  sw  sS  Hr  Snby.i  dbn.n.i 

 e eu deitei-me sobre o meu ventre, toquei no (pó do) chão e fiz com que ele se 
 espalhasse sobre o meu cabelo112. Percorri 

  

 afAy.i  Hr  nhm  r  Dd  iri.tw  nn  mi  m  n  bAk  thi.n  ib.f  r  xAswt 

 o meu acampamento aos berros dizendo: «Como é que isto pode ser feito a um 
 servidor cujo coração se perdeu pelas terras 
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DrDrywt  xr  Hm  nfr  wAH-ib  nHm  wi  m-a  m(w)t  iw  kA.k  r  rdit  iry.i 

estrangeiras113? Na verdade, boa é a clemência que me salva da morte! O teu 
ka vai fazer com que eu passe 

 

pHwy  Haw.i  m  Xnw  mit  n  smi  n  wD  pn  bAk  n  aH  sA-nht 

o fim dos meus membros em casa114.» Cópia da resposta a este decreto.  
«Este servidor do palácio, Sinuhe, 

 

Dd  m  Htp  nfr  wrt  rxt  wart  tn  irit.n  bAk  im  m  xm.f  in 

diz com satisfação: é muito bom saber que esta fuga que foi feita pelo servidor 
aqui presente na sua ignorância, seja conhecida pelo 

 

kA.k  nTr  nfr  nb  tAwy  mrw  ra  Hsiw  mntw  nb  wAst  imn  nb  nst 

teu ka, (ó ) deus perfeito, senhor das Duas Terras, amado de Ré, favorito de 
Montu senhor de Tebas, de Amon senhor do trono115 

 

tAwy  sbk-ra  Hr  Hwt-Hr  itm  Hna  psDt.f  spdw  nfr-bAw 

das Duas Terras, de Sobek-Ré, de Hórus, de Hathor, de Atum e da sua  
Enéade116, de Sopedu-Neferbau- 

 

smsrw  Hr-iAbty  nbt  imHt  Xnm.s  tp.k  DADAt  tpt  nw 

-Semseru o Hórus do Oriente117, da senhora de Imehet, possa ela envolver a 
tua cabeça118, do conselho que está sobre119 a Inundação,  

 

mnw-Hr  Hr-ib  xAswt  wrrt  nbt  pwnt  nwt  Hr-wr-ra  nTrw  nbw  tA-mri 

de Min-Hórus que está no meio dos desertos, de Ureret senhora de Punt120, de  
Nut, de Horuer-Ré e de todos os deuses da Terra Amada121 

 

iww  nw  wAD-wr  di.sn  anx  wAs  r  fnD.k  Xnm.sn  tw  m  Awt-a.sn  di.sn  n.k 

e das ilhas do Grande Verde122. Possam eles dar vida e poder ao teu nariz123! 
Possam eles dotar-te com os seus dons! Possam eles dar-te 
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 nHH  nn  Drw.f  Dt  nn  Hnty.s  wHm  snD.k  m  tAw  xAswt 

 uma eternidade sem fim e uma duração sem limites124! Possa o medo que tu  
 inspiras repercutir-se por planícies e montes125  

  

 waf.n.k  Snnt  itn  nHi  pw  n  bAk  im  n  nb.f  Sdi  m  imnt(y) 

 porque tu dominaste (tudo) o que rodeia o disco solar! É a prece deste  
 servidor aqui presente ao seu senhor, que o salva do Ocidente126! 

  

 nb  siA  siA  rxyt  siA.f  m  Hm  n  stp-sA  wnt  bAk  im  snD  Dd  st 

 O senhor da percepção127, que compreende o povo, ele soube na majestade  
 do palácio128, aquilo que o servidor aqui presente tinha medo de dizer. 

  

 iw  mi  xt  aA  wHm  st  nTr  aA  mitw  ra  Hr  sSsA  bAk  di.n.f 

 É como uma grande coisa para repetir! O grande deus, imagem de Ré, dá 
 sensatez àquele que trabalha 

  

 Ds.f  iw  bAk  im  m-a  nD-r  Hr.f  di.tw  A  Xr  sxr.f  iw  Hm.k  m  Hr 

 para si próprio129! O servidor aqui presente está na mão daquele que pergunta 
 por si130. Por isso131, faz com que132 esteja sob a sua autoridade! A tua 
 majestade é Hórus,  

  

 iti  nxt  awy.k  r  tAw  nbw  wD  grt  Hm.k  rdit  init.f  maki  m 

 o conquistador; os teus braços são mais poderosos do que todos os países. 
 Possa agora a tua majestade ordenar que ele traga133 Meki de 

  

 qdm  xntyw-iawS  m  xntkSw  mnws 

 Kedem134, Khentiuiauch de Khentekechu135 e Menus  

  

 m  tAwy  fnxw  HqAw  pw  mtrw  rnw  xprw  m  mrwt.k 

 das duas terras de Fenekhu136. São soberanos137 de nomes famosos que 
 cresceram no amor a ti, 

220 
T 

219
T 

221 
T 

218 
T 

217 
T 

213 
T 

215
T 

216 
T 

214
T 

222
T 



 HISTÓRIA DE SINUHE  

 111

 

nn  sxA  (r)tnw  n.k  im-s(y)  mitt  Tsmw.k  is  wart  tn 

sem mencionar o Retenu, que é teu como os teus cães de caça! Na verdade, 
esta fuga 

 

irt.n  bAk  n  xmt.s  nn  s  m  ib.i  n  qmd.i  s  n  rx.i  iwd.i  r  st[.i] 

que foi feita pelo servidor, ela não foi planeada, ela não estava no meu 
coração, eu não a imaginei! Eu não sei o que me separou138 do (meu) lugar! 

 

iw  mi  sSm  rswt  mi  mAA  sw  idHy  m  Abw  s  n 

Foi como um estado de sonho, como se um homem do Delta se visse em 
Elefantina, ou um homem 

 

xAt  m  tA-sty  n  snD[.i]  n  sxst  m-sA.i  n  sDm.i  Ts-Hwrw 

dos pântanos na Núbia! Eu não tive medo, ninguém correu atrás de mim, eu  
não ouvi acusações, 

 

n  sDm.tw  rn.i  m  r  wHmw  wpw-Hr  nf  n  Ddf  Haw.i  rdwy.i  Hr  hwhw 

o meu nome não foi ouvido na boca do arauto. Apesar disso, o meu corpo 
arrepiou-se e as minhas pernas puseram-se em fuga. 

 

ib.i  Hr  xrp.i  nTr  SA  wart  tn  Hr  stA.i  n  ink  is  qA-sA 

O meu coração orientava-me. O deus que determinou esta fuga conduziu-me, 
porque eu não sou alto de costas139: 

 

xnt  snD  s  rx  tA.f  di.n  ra  snD.k  xt  tA  Hr.k  m  xAs(w)t  nbt  m  wi 

frente ao medo, o homem conhece o seu país140! Ré instalou o temor a ti em 
todo o país e o terror a ti em todos os países estrangeiros! Olha, eu 

 

m  Xnw  m  wi  m  st  tn  ntk  is  Hbs  Axt  tn  wbn  itn  n  mrt.k 

estar na residência real ou estar neste lugar, pertence-te, na verdade, cobrir  
este horizonte, pois é segundo o teu desejo que o sol se ergue,  
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 mw  m  itrw  swrit.f  mr.k  TAw  m  pt  xnmt.f  Dd.k  iw  bAk  im 

 que a água do rio é bebida por tua vontade, que o ar do céu é respirado se tu o 
 disseres141! O servidor aqui presente 

  

 r  swDt  TAt.i  ir.n  bAk  im  m  st  tn  iwt  pw  iry  r  bAk  im 

 vai legar (o poder) à descendência142 que o servidor aqui presente criou neste  
 lugar. O servidor aqui presente faz a sua aproximação143! 

  

 irr  Hm.k  m  mrt.f  anx  tw  m  TAw  n  dd.k  mr  ra  Hr  Hwt-Hr   

 Que a tua majestade faça como ela desejar! Vive-se do ar que tu dás! 
 Possam Ré, Hórus e Hathor amar  

  

 fnd.k  pw  Spss  mrrw  mntw  nb  wAst  anx.f  Dt  rdt  iry.i  hrw   

 esta tua augusta narina, possa Montu, senhor de Tebas, desejar que ela viva  
 para sempre!» Fizeram-me passar (mais) um dia 

  

 m  iAA  Hr  swDt  xt.i  n  msw.i  sA.i  smsw  m-sA  wHyt.i 

 em Iaa, a fim de transmitir os meus bens aos meus filhos144. O meu filho mais  
 velho145 ficou com o encargo da minha tribo.  

  

 wHyt.i  xt.i  nbt  m-a.f  Dt.i  mnmnt.i  nbt  dqrw.i 

 A minha tribo e todos os meus bens ficaram na sua posse: os meus servos, 
 todo o meu gado, os meus frutos  

  

 xt.i  nb  bnri  iwt  pw  iri.n  bAk  im  m  xntyt  Hdb.n.i  Hr  wAwt-Hr 

 e todas as minhas árvores de fruto. O servidor aqui presente iniciou o regresso  
 em direcção ao sul. Fiz uma paragem nos Caminhos de Hórus146  

  

 Tsw  im  nty  m-sA  pXrt  hAb.f  wpwt  r  Xnw  r  rdit  rx.tw 

 e o comandante que estava aí e que tinha o encargo de patrulhar a fronteira, 
 enviou uma mensagem para a residência real para informar. 
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rdi.in  Hm.f  iwt  (i)m(y)-r  sxtyw  mnx  n  pr-nsw  aHaw  ATpw  m-xt.f 

Sua majestade enviou um intendente da confiança dos camponeses do  
domínio real, acompanhado de barcos carregados, 

 

Xr  Awt-a  nt  xr-nsw  n  styw  iww  m-sA.i  Hr  sbit.i  r  wAwt-Hr 

que levavam presentes do rei147 para os asiáticos que me tinham  
acompanhado no meu precurso até aos Caminhos de Hórus. 

 

dm.n.i  wa  im  nb  m  rn.f  iw  wdpww  nb  Hr  irtw.f  Ssp.n.i 

Eu chamei cada um deles pelo seu nome, e todos os servidores foram fazer  
as suas148 obrigações. Parti  

 

fAi.n.i  TAw  Sbb  atx  tp-mAa.i  r  pHt.i  dmi  n  iTw  HD.n  rf  tA  dwA 

navegando e amassaram e coaram149 ao meu lado até acabar por tocar em  
Itju150. Então, quando a terra clareou muito cedo 

 

sp-sn  iw  iw  iAS  n.i  s  10  m  iwt  s  10  m  Smt  Hr  sTA.i  r  aH  dhn.n.i 

duas vezes151, vieram chamar-me: dez homens vieram e os dez homens  
conduziram-me ao palácio. Eu toquei com a cabeça 

 

tA  imytw  Sspw  msw-nsw  aHa  m  wmtw  Hr  irt  xsfw.i  smrw 

o chão, entre as esfinges. As crianças reais estavam de pé no pórtico para  
fazer a minha aproximação. Os amigos152 

 

stAw  r  wAx  Hr  rdit.i  Hr  wAt  aXnwt  gmi.n.i  Hm.f  Hr 

(que tinham sido) admitidos no pátio de entrada com colunas, mostravam-me o 
caminho para sala de audiências. Eu encontrei sua majestade num 

 

st  wrt  m  wmt  nt  Damw  wn.k(w)i  rf  dwn.kwi  Hr  Xt.i  xm.n[.i]  wi 

grande trono num pórtico dourado. E logo eu me prostrei sobre o meu ventre, 
inconsciente de mim próprio 
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 m-bAH.f  nTr  pn  Hr  wSd.i  xnmw  iw.i  mi  s  it.w  m  axxw 

 na sua presença. Este deus dirigiu-se a mim amigavelmente, mas eu estava 
 como um homem tolhido pela escuridão! 

  

 bA.i  sbiw  Haw.i  Adw  HAty.i  n  ntf  m  Xt.i  rx.i  anx  r  m(w)t 

 O meu ba enfraqueceu, o meu corpo estremeceu e o meu coração, ele não  
 estava no meu corpo! Eu senti a vida em direcção à morte153! 

  

 Dd.in  Hm.f  n  wa  m  nn  n  smrw  Ts  sw  im  mdw.f  n.i 

 Sua majestade disse a um dos amigos: «Ergue-o e faz com que ele me fale!» 

  

 Dd.in  Hm.f  mk  tw  iw  iwt  Hwi.n.k  xAswt  iri.n  wart  hd  im.k  tni  pH.n.k  iAwy 

 (Depois) sua majestade disse: «Vê, tu voltaste! Tu percorreste países estran- 
 geiros empreendendo a fuga. A idade atacou-te mas tu atingiste a velhice. 

  

 nn  Srr  abt  xAt.k  nn  bs.k  in  pDtyw  m  iri.k  sp-sn  gr  n  mdw.k 

 Não é coisa pequena o teu cadáver154! Não serás inumado pelos estrangeiros! 
 Não ajas, não ajas agora! Não fales 

  

 dmt  rn.k  snD  A  n  xsf  wSb.n.i  st  m  wSb  snDw  ptr 

 (até) o teu nome ser pronunciado! Tens medo de uma punição?» Eu respondi a  
 isto como responde um homem cheio de medo: «Que 

  

 Ddt  n.i  nb.i  ir  wSb.i  st  nn  irit.i  a  n  nTr  is  pw  Hr  pw   wnn.s  m  Xt.i 

 me disse o meu senhor? Que155 respondo eu a isto? Nada posso fazer: 
 na verdade é a mão do deus! O medo, ele está no meu corpo 

  

 mi  sxpr  wart  SAAt  mk  wi  m-bAH.k  ntk  anx  ir  Hm.k 

 como o que provocou a fuga ordenada156. Olha, estou aqui na tua presença!  
 Tu és a vida! Possa a tua majestade agir  
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m  mrr.f  rdi.in  sTA  tw  msw-nsw  Dd.in  Hm.f  n  Hmt-nsw  mt  sAnht 

como ela desejar!» Fizeram entrar as crianças reais e sua majestade disse, 
então, à esposa real: «Vê! Sinuhe 

 

iw  m  aAm  qmA  n  styw  wd.s  sbH  aA  wrt  msw-nsw 

voltou como asiático, criado pelos Asiáticos!» Ela lançou um grito muito grande157  
e as crianças reais, 

 

m  dywt  wat  Dd.in.sn  xft  Hm.f  n  ntf  pw  m  mAat  ity  nb.i 

gritando a uma só voz, disseram perante sua majestade: «Na verdade não é  
ele, ó soberano, meu senhor!» 

 

Dd.in  Hm.f  ntf  pw  m  mAat  ist  rf  ini.n.sn  mniwt.sn  sxmw.sn 

Então sua majestade disse: «Na verdade é ele.» Ora, elas traziam os seus  
colares, as suas matracas158 

 

sSSwt.sn  m  a.s  ms.in.sn  st  n  Hm.f  awy.k  r  {r}  nfrt 

e os seus sistros159 na sua mão e elas presentearam com isto sua majestade: 
«Que as tuas mãos (se estendam) para160 a Bela161, 

 

nsw wAH  Xkryt  nt  nbt  pt  di  nbw  anx  r  fnd.k  Xnm  tw  nbt  sbAw 

rei eterno, (para) os ornamentos da senhora do céu! Possa a Dourada dar vida  
ao teu nariz! Possa a senhora das estrelas unir-se a ti! 

 

xdi  Sma.s  xnt  mH.s  smA  twt  m  r  n  Hm.k  di.tw  wADt   

Possa a coroa do Alto Egipto descer em direcção à coroa do Baixo Egipto e 
juntas unirem-se na palavra da tua majestade162! Possa Uadjit163 ser posta 

 

m  wpt.k  sHr.n.k  twAw  m  Dwt  Htp  n.k  ra  nb  tAwy 

na tua fronte, porque tu tiraste os pobres do mal! Que te seja agradável Ré,  
senhor das Duas Terras164! 
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 hy  n.k  mi  nbt-r-Dr  nft  ab.k  sfx  Ssr.k  imi  TAw  nty  m 

 Saudações para ti, como para a senhora de tudo165! Distende o teu arco e  
 alivia a tua flecha! Forma ar para aquele que 

  

 itmw  imi  n.n  xnt  tn  nfrt  m  mtn  pn  sA 

 sufoca! Dá-nos a nossa bela festa166 (na pessoa) deste chefe nómada, filho 

  

 mHyt  pDty  ms  m  tA-mri  iri.n.f  wart  n  snD.k  rwi.n.f  tA  n 

 do vento do Norte167, estrangeiro nascido na Terra Amada168! Ele pôs-se em  
 fuga por temor a ti! Ele deixou o país por 

  

 Hryt.k  nn  Ayt  Hr  n  mA  Hr.k  nn  snD  irt  dgit  n.k  Dd.in  Hm.f 

 ter muito medo de ti! Não empalidecerá mais o rosto daquele que viu a tua  
 face; não terá mais medo o olho que olhou para ti!» Sua majestade disse169: 

  

 nn  snD.f  n  a.f  r  Hryt  iw.f  r  smr  m-m  srw  rdit.f 

 «Ele não terá medo. Ele não estará mais em condição170 de ter muito medo. 
 Ele será um amigo entre os oficiais, ele será posto 

  

 m-qAb  Snywt  wDAw.tn  r  aXnwty  dwAt  r  irt 

 no meio dos cortesãos. Ide vós aos (seus) aposentos privados para fazer  

  

 aHaw.f  prt.i  rf  m-Xnw  aXnwty  msw-nsw  Hr  rdit  n[.i]  aw.sn 

 o seu serviço!» Eu saí do interior da sala de audiências e as crianças reais  
 vieram dar-me as suas mãos. 

  

 Sm.n[.i]  m-xt  r  rwty  wrty  rdi.kwi  r  pr  nsw-sA  Spssw  im.f 

 De seguida nós fomos para a grande porta dupla e eu fui instalado na casa 
 de um filho do rei, cheia de luxos:  
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sqbbwy  im.f  aXmw  nw  Axt  sDAwt  im.f  nt  pr-HD  Hbsw  nw 

tinha uma casa de banho e imagens do horizonte171. Havia aí coisas preciosas  
que pertenciam ao tesouro: roupas de 

 

sSrw  nsw  antyw  tpt  nsw  srw  mrr.f  m  at  nbt  wdpw  nb  Hr  irt.f 

linho real, mirra e óleo fino do rei e dos oficiais que ele amava, em cada quarto. 
Todos os servidores estavam na sua função.  

 

rdi  swA  rnpwt  Hr  Haw.i  TA.kwi  aab  Snw.i  iw  rdi  sbt 

Fizeram com que os anos fossem eliminados do meu corpo: barbearam-me, 
cortaram-me o cabelo. A carga172 foi dada  

 

n  xAst  Hbsw  n  nmiw-Sa  sd.kwi  m  pAqt  gs.kwi 

ao deserto e as roupas aos beduínos. Vestido de linho fino, ungido 

 

m  tpt  sDr.kwi  Hr  Hnkyt  di.n.i  Say  n  imyw.f 

com óleo fino e estendido sobre uma cama, eu dei a areia àqueles que estão  
nela 

 

mrHt  n  xt  n  wrH  im.s  iw  rdi  n.i  pr  n  nb  S  m  wn  m-a  smr 

e o óleo de árvore173 para os que se ungem. Então deram-me uma casa de  
proprietário de jardim que tinha pertencido a um amigo174.  

 

iw  Hmwtw  aSAw  Hr  qd.f  xt.f  nb  srd  m  mAwt  iw  ini  n.i  SAbw 

Numerosos trabalhadores (re)construíram-na e todas as suas árvores foram  
plantadas175 como novas. Traziam-me comida176 

 

m  aH  sp  3  sp  4  n  hrw  Hrw-r  ddt  nsw-msw 

do palácio três ou quatro vezes por dia, sem contar com a que me davam as  
crianças reais  
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 nn  At  nt  irit  Abw  iw  xwsw  n.i  mr  m  inr  m-qAb  mrw 

 sem pararem um momento. Construíram para mim uma pirâmide de pedra no 
 meio das pirâmides. 

  

 (i)m(y)-r  mDHw  mr  Hr  Ssp  sAtw.f  (i)m(y)-r  xtmtyw  Hr  sS  gnwtyw  Hr  Hr  xtit 

 O intendente dos talhadores de pedra da pirâmide apropriou-se do seu terreno,  
 o intendente dos tesoureiros faz a escrita177, (o intendente) dos escultores178  
 grava, 

  

 (i)m(y)-r  kAwt  ntyw  Hr  Hrt  Hr  DAt  tA  r.s  xaw  nb  ddw  r  rwd 

 o intendente dos trabalhadores que estavam na necrópole estava atarefado  
 com ela. Todo o mobiliário que iria ser posto no túmulo  

  

 ir  Xrt.f  im  rdi  n.i  Hmw-kA  iri.n.i  S-Hrt  AHwt  im.f  m-xnt 

 teria os seus elementos feitos aí. Deram-me sacerdotes do ka e fizeram-me um 
 domínio funerário, com terras aráveis, em frente, 

  

 r  dmi  mi  irt  n  smr  tpy  iw  twt.i  sXr  m  nbw  SnDyt.f  m  Damw 

 no lugar certo179, como deverá ser feito para um primeiro amigo180. A minha  
 estátua foi coberta de ouro e o seu saiote de electrum: 

  

 in  Hm.f  rdi  irt.f  nn  SwAw  iry  n.f  mitt  iw.i  Xr  Hswt  nt 

 foi sua majestade que o mandou fazer. Não há outro homem comum por quem 
 tenha sido feito o mesmo! Eu obtive os favores do 

  

 nsw  xr  r  iwt  hrw  n  mni  iw.f  pw  HAt.f  r  pH.fy  mi  gmyt  m  sS 

 rei até ao dia da morte. E acabou, do princípio ao fim, como o que se encontrou 
 na escritura181. 
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NOTAS:  
1 Faulkner traduz pat por «patrícios», «aristocratas» e r-pat, abreviatura de iry-pat, por «nobre hereditário», isto é, 

aquele que pertence à aristocracia. Em nosso entender, nenhuma das duas hipóteses se adapta ao Egipto faraóni-
co, onde não havia propriamente uma nobreza ou aristocracia mas antes uma elite que era privilegiada pelo rei 
(R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, pp. 88 e 148).   

2 O significado literal da expressão HAty-a é «aquele que está à frente a fazer de braço», «o que está em primeiro 
lugar». Esta ideia tanto pode ser entendida como um «príncipe local», um «governador de província» (A. H. 
GARDINER, Egyptian Grammar, p. 51; R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 162). Contudo, a primeira ex-
pressão que, segundo Lefebvre, usa a palavra «príncipe» no sentido latino do termo, princeps, o primeiro, o prin-
cipal, também não faz sentido nem em termos políticos nem em termos sociológicos, no antigo Rgipto (G. LEFE-

BVRE, Romans et Contes, p. 5). Em todo o caso é aquele que comanda, conforme veremos também logo na se-
gunda frase do Conto do Náufrago, onde assumiremos uma terminologia náutica, mais a contexto.  

3 Normalmente a palavra com que se escreve rei é  ou  , nsw. Menos comum é a utilização de  e a 
sua variante  , ity, que convencionalmente traduzimos por «soberano» (A. H. GARDINER, Egyptian Gram-
mar, p. 51), onde aparecem dois crocodilos. O facto de serem dois marca a dualidade egípcia: Alto e Baixo Egip-
to. A razão para a adopção desta forma de grafia para soberano também é simples. Sobek era o «senhor das 
águas», o deus criador sob o nome de Sobek-Ré, representado por um crocodilo, ou por um homem com cabeça 
de crocodilo, que tinha como principais lugares de culto Medinet el-Faium, a que os Gregos chamaram de Cro-
codilópolis, e Kom Ombo. A partilha deste templo com Haroéris é acompanhada por textos que o integram no 
sistema cosmogónico de Heliópolis, figurando Ré como Sobek e Chu como Haroéris. É deste modo que a sua 
personalidade é enriquecida com características solares, tornando-se Sobek-Ré, um deus universal e criador. 
Como crocodilo era o demiurgo solar que saía das águas do Nilo, tal como o Sol saiu do oceano primordial na 
manhã da «primeira vez». Daí que se o Sol fosse o «Senhor de maat» por excelência, por causa deste sincretismo 
Sobek acabou por ter o epíteto de «Príncipe de maat». Assumindo desde o início qualidades de deus da fertilida-
de, os crentes acreditavam que a cheia anual seria tanto maior quantos mais crocodilos (o seu ba terrestre) povo-
assem as margens do Nilo, tornando mais abundantes as colheitas. Como senhor das águas, tutelava rios, lagos, 
pântanos e canais. Em Sais era considerado filho de Neit e o seu nome significava «Aquele que faz brotar a ve-
getação das margens» ou «Aquele que provoca a fertilidade». Esta ligação aos cultos de fertilidade associavam-
no também à morte e aos enterramentos, aproximando-o de Osíris. Por outro lado, a sua acção como patrono da 
realeza, que se intensificou a partir do momento em que a casa real se deslocou para as cercanias do Faium, no 
Primeiro Período Intermediário, assimilava-o a Hórus, fazendo dele o deus de vários faraós, como foi o caso dos 
quatro faraós da XIII dinastia, os Sebekhotep, «Sobek está satisfeito», do faraó da XVII dinastia Sebekemsaf, 
«Sobek é a sua protecção» ou, assumindo forma feminina, da derradeira rainha da XII dinastia, Sebekneferu Se-
bekkaré, «A beleza de Sobek» ou «A perfeição de Sobek» no nome de coroação, ou prenome, e «Sobek é o ka de 
Ré» no nome de nascimento. É um elemento que ajuda a confirmar a datação da maioria dos papiros que contêm 
este conto, que, com excepção de um, são da XII e XIII dinastias. Cfr. T. CANHÃO, «Kom Ombo: o antigo domí-
nio de Sobek», pp. 262-263. 

4 «O conhecido do rei», rx-nsw, é um título. É alguém, normalmente da elite, que por manter uma relação de conhe-
cimento (rx) com o rei, muito diferente de uma relação de submissão (xr – aquele que está sob), se destina a 
ocupar um cargo.  

5 Esta declaração com recurso ao verbo amar, parece-nos estabelecer logo à partida a condição de um privilegiado 
que, aconteça o que acontecer, terá sempre a protecção real.  

6 Companheiro (Smsw), lit.: «Aquele que segue», o faraó. Era um dignitário que ajudava o rei a governar o Egipto. 
Sinuhe, (sA-nht), lit.: «O Filho do Sicómoro». Este nome situa a nossa personagem como servidor de Hathor, 
deusa da fertilidade e do renascimento, uma vez que a deusa era adorada em Mênfis como a «Senhora do Sicó-
moro». Esta adoração tinha por base a convicção de que ela se escondia entre a folhagem de uma grande ficus si-
comurus, situada no limite do deserto, na confluência do mundo dos vivos com o dos mortos, recebendo com 
água e alimentos as «almas» (bau) dos defuntos que, como aves, aí poisavam. Por outro lado, uma vez que na 
terra era a rainha que representava esta deusa, quando o nosso aventureiro estiver perante a rainha, esta assumir-
se-á como sua mãe espiritual que o rejuvenescerá simbolicamente (P. LUINO, La véritable histoire de Sinouhé, p. 
40). 

7 Senuseret significa «O Homem de Useret». É o faraó Senuseret I, que foi co-regente com o seu pai Amenemhat I, 
fundador da XII dinastia e terá governado sensivelmente entre 1971 e 1926 a. C. A deusa Useret, «A Poderosa», 
era adorada em Tebas, podendo ter precedido a deusa Mut como esposa de Amon em Karnak. Foi patrona das 
expedições egípcias ao Sinai. Curiosamente, este nome real não aparece envolto por uma cartela em R, embora 
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esta surja noutras fontes (P. A. CLAYTON, Chronicle of the Pharaohs, pp. 78-81; J. C. SALES, As Divindades 
Egípcias, pp. 174-181 e 236; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 2; A. H. GARDINER, «Die 
Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pl. 1a). 

8 Khenemsut é o nome da pirâmide de Senuseret I no sector sul de Licht (M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literatu-
re, p. 233, nota 1). 

9 Kaneferu é o nome da pirâmide de Amenemhat I no sector norte de Licht (M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Lite-
rature, p. 233). 

10 Ver nota 104 de Khufu e os Mágicos sobre o calendário egípcio. Fruto das preocupações relacionadas com a pro-
dução de alimentos, o mais antigo calendário egípcio era baseado em observações lunares combinadas com o ci-
clo anual das inundações do Nilo, medidas através de sistemas a que se dá o nome de nilómetros. Aparentemente 
utilizavam dois calendários: um baseado no percurso solar e nas fases da lua, o calendário civil ou móvel e outro 
na elevação helíaca de Sírio, o calendário sotíaco ou fixo. A conjugação de diversos elementos, permite fazer o 
paralelismo entre os diferentes calendários, incluindo o que usamos actualmente. Não só documentos do tipo do 
Papiro Ebers põem em evidência a relação entre o ano móvel e o ano fixo dos Egípcios, mas também certos 
acontecimentos astronómicos, como os equinócios ou a elevação helíaca, permitem referências fixas em qual-
quer calendário. Assim é possível dizer que ao terceiro mês de Chemu, ou Verão, do calendário móvel egípcio, 
correspondia o mês do Festival de Ano Novo no seu calendário fixo; este começava no primeiro dia do mês de 
Tot, que correspondia ao 19 de Julho do calendário juliano que, por sua vez, corresponde ao 15 de Junho do nos-
so calendário actual, na latitude de Mênfis. Deste modo, podemos determinar que o terceiro mês de Akhet, ou da 
Inundação (designado por khenethuthor, «Viagem de Hathor»), corresponderia no nosso calendário actual aos 
trinta dias compreendidos entre 15 de Agosto e 14 de Setembro, sendo o seu dia 7 o nosso dia 21 de Agosto (Cfr. 
T. CANHÃO, «O calendário egípcio: origem, estrutura e sobrevivências», pp. 39-61). 

11 No trigésimo ano de reinado o rei morreu, indo agora ao encontro da eternidade no seu túmulo, na pirâmide. Esta 
obra, provavelmente de referência nas salas de aula do antigo Egipto, embora tenha a parte política baseada em 
factos e apresente uma excelente visão de um emigrante egípcio, não passa de uma ficção. O reinado de Senuse-
ret Kheperkaré durou 34 anos e não trinta, tendo morrido por volta do ano de 1910/11 a. C. (P. A. CLAYTON, 
Chronicle of the Pharaohs, pp. 79-82). 

12 Nome de coroação de Amenemhat I que significa «O que satisfaz o coração de Ré». Na tradução portuguesa da 
obra de Clayton, não é tido em conta que Htp é antecedido de um prefixo causativo, sHtp-ib-ra, não se devendo 
ler «Satisfeito está o coração de Ré» (P. A. CLAYTON, Crónicas dos Faraós, p. 78). 

13 A residência real era o local de habitação do rei em Iti-taui, capital da XII dinastia, perto da moderna el-Licht, a 
cerca de trinta quilómetros a sul de Mênfis. 

14 É uma alusão ao facto de o grande portal do palácio, por motivo do falecimento do rei, estar fechado para audiên-
cias. 

15 Por esta expressão podemos entender, para além dos familiares, que todos os que o serviam no palácio andavam 
de cabeça baixa pela dor causada pela morte do rei. 

16 A palavra mSa pode significar «exército» ou «expedição». No primeiro caso, as grafias mais comuns com que 
aparece são  e  ; no segundo são  e . A grafia que aqui surge (  ) parece-nos poder ser 
aplicada a ambos os casos, dependendo a tradução do contexto. Assim, para evitar possíveis confusões, neste 
texto traduzi-la-emos sempre por «exército», sem que consideremos errado traduzi-la por «expedição», mas no 
Conto do Náufrago, por exemplo, onde o contexto não tem qualquer conotação bélica, traduzi-la-emos por «ex-
pedição» (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 119; Á. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Diccionario de Jeroglíficos 
Egípcios, p. 221). 

17 É uma variante plural de líbio: TmH,  (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, pp. 299 e 304). 

18 Outra forma de referir os Líbios (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 307). Embora neste conto estas duas 
palavras surjam indistintamente para designar os Líbios, na realidade elas aludem a dois povos distintos da Líbia 
(M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, p. 233). 

19 Estes amigos eram os amigos do faraó, os altos dignitários do palácio, cuja designação era motivada pela proxi-
midade com o rei. Por vezes eram também designados por smr waty, ou seja, «amigo único» (R. O. FAULKNER, A 
Concise Dictionary, p. 229; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 43; ver notas 103 e 152). 

20 Até aqui podemos considerar a apresentação de Sinuhe, que agora vai iniciar a sua fuga. 
21 Isto é, tombaram num gesto de impotência face ao momento.  
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22 Embora o determinativo seja G. P1, significando esta palavra inicialmente «navegar para sul», acabou por ser 

empregue para todo o tipo de deslocações em direcção ao Sul. 
23 Os determinativos da palavra Maati são um pouco confusos: no papiro R, que neste momento seguimos, identifi-

cam-se mais com canal e em B com lago. De qualquer modo, é provável que o lago ou canal «o Lugar Certo» ou 
o «Lugar Verdadeiro», possa ser o topónimo de uma região de Guiza, perto do Sicómoro, nome do santuário da 
árvore de Hathor precisamente em Guiza. Uma vez que o nome do fugitivo é «O Filho do Sicómoro», estes to-
pónimos evocam a origem e os valores com que Sinuhe devia viver. A Ilha de Seneferu, rei da IV dinastia, é o 
um local funerário estabelecido por este faraó, em local ainda por determinar mas, obviamente, à entrada do de-
serto, fora da terra de cultura (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pl. 2a; A. 
M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 9; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 44). 

24 Provavelmente era uma pequena cidade localizada no vértice sul do Delta, na margem oeste do Nilo em frente à 
moderna Gebel Ahmar, onde se atravessava o rio (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 44). 

25 É uma pedreira que se situava a oeste da Montanha Vermelha, a moderna Gebel Ahmar, perto de Heliópolis, cuja 
padroeira era a deusa Hathor (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 44). 

26 Os «Muros do Soberano» eram uma fortificação mandada erguer por Amenemhat I para defesa da fronteira nor-
deste do Egipto, provavelmente no Uadi Tumilat, mais ou menos a meio do actual canal do Suez, de onde domi-
nava todas as rotas caravaneiras que atravessavam o norte do Sinai pelos chamados «Caminhos de Hórus». Era 
ao mesmo tempo um importante entreposto comercial devido à passagem dessas caravanas e das expedições mi-
neiras que daí partiam e chegavam das minas de turquesa e cobre de Serabit el-Khadim e Uadi Maghara, intensi-
vamente exploradas na XII dinastia (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 44 nt.11; B. MANLEY, Atlas histo-
rique de l’Égypte ancienne, pp. 48-49). 

27 Os Corredores da Areia eram os nómadas do deserto, os Beduínos.  
28 Peten é outra localidade antiga de que não se sabe a localização exacta, mas que se julga ter-se situado no extremo 

oriental do Uadi Tumilat, no caminho para Kemuer, a região dos lagos Amargos, incluindo o lago Timsah (R. B. 
PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 44). Neste ponto passamos para o Papiro de Berlim 3022 (B).  

29 O significado de Kemuer é «o Grande Negro». 
30 A palavra «morte» escreve-se em hieróglifos sem w (  ) mas ele lê-se, devendo nós pronunciar mut (A. H. 

GARDINER, Egyptian Grammar, pp. 213 e 568; R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 120). 
31 Na palavra sAqt.i não faz sentido a existência de um t. Gardiner e Blackman pensam do mesmo modo, não tendo 

muita certeza se é um t ou o caracter anterior mal feito (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die 
Hirtengeschichte», pl. 5a; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, pp. 13 e 13a). 

32 Na realidade a palavra xrw significa «voz», mas tratando-se da «voz das vacas» obviamente que traduziremos por 
«mugidos» na Antologia. 

33 A palavra mnmnt significa gado vacum na generalidade, mas em português, independentemente de serem vacas, 
bois ou vitelos, é hábito usar neste sentido o termo «vacas». 

34 Na expressão psi.f há uma anteposição gráfica: o pronome sufixo antecede o determinativo G. Q7. 
35 A cidade de Kepeni, que em R está escrita  , é o nome que os Egípcios atribuíam a uma das mais impor-

tantes cidades da região de Canaã com que mantiveram relações comerciais, em especial os faraós da XII dinas-
tia; a Gubla ou Guebal em língua semita, o excelente porto fenício cujo nome os Gregos adaptaram para Biblos e 
hoje apelidamos de Gebel. Aí procuravam os Egípcios uma das matérias-primas de que mais necessitavam, por 
sinal, o principal produto local, a madeira (B. MENU, Petit Lexique, p. 297; R. B. PARKINSON, The Tale of Si-
nuhe, p. 44; J. A. RAMOS, «Biblos», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 153-154). 

36 Kedem era, provavelmente, a montanha libanesa, produtora da célebre madeira de cedro da região (R. B. PARKIN-

SON, The Tale of Sinuhe, p. 44; B. MENU, Petit Lexique, p. 297). 
37 É duvidosa a tradução desta passagem. Uns autores traduzem por «meio ano» (R. B. PARKINSON, The Tale of 

Sinuhe, p. 29; W. K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 60), outros por «ano e meio» (A. H. GARDI-

NER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», p. 10; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 8; M. 
LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, p. 224; P. LUINO, La véritable histoire de Sinouhé, p. 49), contudo, 
ninguém parece ter-se interessado em ultrapassar esta questão temporal da forma mais simples: gs, além de sig-
nificar «meio», que não se sabe bem se é para acrescentar ou diminuir ao ano, embora gramaticalmente pareça 
mais «ano e meio», significa «lugar»; e im, que não tem o caracter G. Aa13, não podendo ser «lado» mas antes 
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uma partícula proclítica, pode ser também o advérbio de lugar «ali», «aí» ou «lá» (R. O. FAULKNER, A Concise 
Dictionary, pp. 17 e 291). 

38 Desde o encontro com os Asiáticos que não se entende bem se Sinuhe, embora com um tratamento de excelência, 
foi escravizado ou não. Há frases duvidosas, como «eu fui dado de país em país». Agora este verbo ini, para 
além de poder significar «trazer», «retirar» ou «buscar», também significa «comprar», «adquirir» (R. O. FAU-

LKNER, A Concise Dictionary, p. 22). Se não o conhecia, por que outra razão Amunenchi teria ido buscar Si-
nuhe? Não foi um encontro casual! 

39 O Retenu era a actual Palestina, sendo o Retenu Superior o actual Líbano do Norte, onde ficava a cidade de 
Biblos, hoje a cidade de Gebel a norte de Beirute. Antes, na Antiguidade, foi ainda designada por Fenícia e no 
Império Novo os Egípcios designaram-na por Djahi (B. MANLEY, Atlas historique de l’Égypte ancienne, pp. 48-
49 e 72-73). 

40 Esta última frase não consta de B, aparecendo em R 59, tanto em Gardiner como em Blackman, bem como em 
OB1 e OB3, que Blackman apresenta nesta passagem (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hir-
tengeschichte», pls. 3a e 6a; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 16). 

41 Em B só aparece a parte final da cartela, não existindo a parte que deveria anteceder a palavra «ré» (A. H. GARDI-

NER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pp. 6ª e 6; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Sto-
ries, p. 16). 

42 Faulkner traduz esta expressão por «deturpar a verdade», mas Gardiner, no § 194 da sua gramática, explica que 
esta é uma frase idiomática usada como substantivo: falso, erróneo, mentiroso, inexacto (R. O. FAULKNER, A 
Concise Dictionary, p. 13; A. GARDINER, Egyptian Grammar, p. 145). 

43 De facto, a preposição de (n) não está lá, mas só pode ser uma distracção do escriba uma vez que em seu lugar 
repetiu o caracter G. N16, que ali não faz qualquer sentido. Em B e OB3, tal não acontece (A. H. GARDINER, 
«Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pl. 6ª; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 
17). 

44 A palavra mSa pode escrever-se de duas maneiras:    e    (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 
119). Como facilmente se compreende pelos determinativos, a primeira dirá respeito a uma expedição efectuada 
por meios náuticos e a segunda a uma expedição que evolui em marcha por terra. Deste modo, é de crer que ele 
se quisesse referir a uma expedição marítima à Líbia, vizinha do Egipto, mas, igualmente, sobranceira ao Medi-
terrâneo.  

45 Nesta passagem é claramente visível a diferença entre coração físico, HAty, e «espírito», «pensamento», «consci-
ência», ib. 

46 Na palavra ntf, um pronome independente da terceira pessoa singular masculino, não se percebe o que fazem os 
determinativos G. D20 (  ) e G. A2 (  ). Na palavra warwt (  ), cujo significado literal é «voar», aparece o 
determinativo G. N23 (  ) que significa «canais de irrigação», «terras irrigadas». Portanto será um «voo por ter-
ra», isto é, neste contexto uma corrida ou uma fuga, para o que contribui também a presença do fonema trilítero 
war (  ) (A. GARDINER, Egyptian Grammar, pp. 442, 452, 457 e 488; R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, 
pp. 58 e 142).  

47 Aquele que relata é um arauto, por isso a frase é «o meu nome não foi ouvido na boca de um arauto». Na Antolo-
gia, introduziremos o pronome indefinido «nenhum» para reforçar a ideia que é expressa desde o início da frase 
com os outros pronomes indefinidos «ninguém», excluindo categoricamente qualquer hipótese de denúncia. 

48 Estas frases não constam de B. São R65, R66 e R67 (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hir-
tengeschichte», pl. 3ª; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, pp. 17-18). 

49 .k(w)i é uma variante da primeira pessoa do singular masculino do pronome sufixo, que já surgiu completo, utili-
zado com a forma verbal do pseudo-particípio («old perfective» de Gardiner). Nesta forma verbal, os verbos 
transitivos têm um significado passivo e os verbos intransitivos marcam um resultado, uma situação já realizada. 
Tem, portanto, um carácter estático, que se opõe ao carácter dinâmico da flexão sufixal. Marcam o estado do su-
jeito. Como as desinências pronominais do pseudo-particípio são próprias e indissolúveis do verbo, na translite-
ração devem estar ligadas a ele por um ponto (A. GARDINER, Egyptian Grammar, pp. 234-245; B. MENU, Petite 
Grammaire, pp. 82-84 e 141-146). 

50 Sinuhe inicia aqui um elogio a Senuseret. 
51 Ou seja, é capaz de obrigar um touro a baixar a cabeça. 
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52 A palavra composta aHa-ib, literalmente «levantar o coração», «levantar o espírito», «levantar o ânimo», pode ser 

utilizada em expressões ideomática com o significado de «persistente» (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, 
p. 47; Á. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Diccionario de Jeroglíficos Egípcios, pp. 125-126). 

53 O primeiro signo da palavra iAbt é mesmo o G. U23 (  ) e não o habitual G. R15 (  ) (A. M. BLACKMAN, Middle-
Egyptian Stories, p. 21; A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 4, 4ª, 7 e 
7ª; R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 8). 

54 O pronome sufixo f (  ) foi introduzido posteriormente. 
55 Pelo facto de presidir aos partos reais, segundo os «Textos das Pirâmides», onde surge no § 580 um epíteto igual a 

este («O seu coração [do rei] pertence a Sekhmet, a Grande»), e por já ter sido nomeada (B, 45), deverá ser a 
deusa Sekhmet (R. O. FAULKNER, The Ancient Egyptian Pyramid Texts, pp. 234-235; J. C. SALES, As Divinda-
des Egípcias, p. 284). 

56 A preposição m não consta de B; contudo, está presente em R e G (A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 
21; A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 4, 4ª, 7 e 7ª). 

57 Não há dúvida de que o que está escrito é cidade. Não nos parece muito lógico escrever cidade querendo escrever 
país: tA, tA-mHw ou kmt são palavras bem diferentes com grafemas bastante diferentes. Provavelmente pretendia-
se pôr em relevo a cidade, isto é, a capital onde residia o soberano ou de onde tinha partido, mais uma vez, a reu-
nificação, onde, de certo modo, os habitantes locais viviam mais perto do seu rei: Iti-taui.  

58 O pronome sufixo sn não consta de B, só figurando em R. Tanto esta como a aplicação seguinte deste pronome, 
nTr.sn, é estranha à estrutura gramatical portuguesa, contudo, em egípcio, a palavra «corpo» é um substantivo co-
lectivo donde, em nosso entender, a utilização de um plural. Razão similar assiste ao caso seguinte. Embora haja 
noutros textos diversos exemplos da utilização da palavra «deus» no plural, aqui, talvez devido à proximidade do 
caso anterior, o politeísmo egípcio foi tratado desta maneira: a referência devia ser em relação ao deus principal 
da cidade, mas o pronome lembrou que a cidade tinha vários deuses. Independentemente destes considerandos, 
que traduzem o que pode ter vindo ao pensamento do escriba, é obvio que são erros gramaticais (A. M. BLACK-

MAN, Middle-Egyptian Stories, p. 21; A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», 
pls. 4, 4ª, 7 e 7ª; J. H. WALKER, Studies in Ancient Egyptian Anatomical Terminology, p. 18). 

59 A realeza. 
60 Para tornar mais compreensível esta passagem, houve necessidade de recorrer a R, 93. Aí surge a expressão r.s, 

omissa em B e que, literalmente, significa «para isso». Lefebvre dá-nos a indicação de que uma frase idêntica, 
mais explícita, consta de uma inscrição de Tutmés III: «ovo perfeito de Amon, saído do seio (maternal) quando o 
seu rosto estava (já virado) para a realeza (r nsyt)» (A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 21; A. H. 
GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 4, 4ª, 7 e 7ª; G. LEFEBVRE, Romans et 
Contes, p. 11). 

61 Ou seja, os seus contemporâneos. 
62 Os dois últimos caracteres da palavra rSwy (  ), foram introduzidos posteriormente no espaço entre as duas co-

lunas. 
63 Sul (rsyw), por causa da concordância no plural, é mais uma palavra mal escrita, mesmo tendo em conta as varian-

tes: não só o primeiro caracter costuma ser G. M24 como lhe falta o y, G. Z4. Dever-se-ia escrever  (R. O. 
FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 153). 

64 O caracter G. Z7 (  ) do pronome dependente tw não aparece em B, só existe em R (A. M. BLACKMAN, Middle-
Egyptian Stories, p. 22; A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 4, 4a, 7 e 
7a). 

65 É uma expressão de fidelidade a uma pessoa. Hoje dizemos, «estar no mesmo barco». Contudo, a explicação 
egípcia de «estar na água» é um pouco mais complexa. Padiusir («Dado por Osíris»), cuja forma onomástica gre-
ga é Petosíris, viveu nos finais do período faraónico, na XXX dinastia, período da segunda dominação dos Persas 
(343-332 a. C.) e da tomada de posse do Egipto por Alexandre Magno, em 332 a. C. Além de sumo sacerdote de 
Tot, era sacerdote da Ogdóade (da «Cidade dos Oito», Khmunu), chefe dos sacerdotes de Sekhmet, segundo sa-
cerdote de Khnum-Ré e sacerdote de Amon-Ré, tudo em Hermópolis Magna, nome que os gregos davam a 
Khmunu, onde Tot era a divindade principal como deus da sabedoria, ou nas imediações (Heruer e Neferusi). Os 
textos do seu túmulo, embora sejam muito tardios em relação à História de Sinuhe, explicam claramente o pen-
samento egípcio acerca desta temática. Para revelar que se encontrava no «caminho correcto», no «bom cami-
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nho» ou no «caminho de deus», Padiusir utiliza alusões à água: «Eu estava na água do senhor de Khmunu». Diz 
Luís de Araújo: «Segundo Bernadette Menu a metáfora do “caminho” ou do “rio” ilustra bem a via traçada por 
uma autoridade divina (um deus ou o rei) que no Egipto, ainda candidato a múmia, deveria seguir para poder al-
cançar a suprema recompensa da eternidade. Assim “estar na água” do rei ou de um deus, ou estar no “caminho 
de vida”, no “caminho de deus”, significava cumprir as regras morais e de sã conduta, respeitar os outros, ser so-
lidário, saber escutar, e ter um comportamento nobre e altruísta». Como corolário deste pensamento, Djedhor, fi-
lho de Padiusir, fez gravar para a eternidade o seguinte discurso de carácter sapiencial, ainda segundo informa-
ção de Luís de Araújo: «Que o teu coração se regozije por todo o bem que te foi dado desde que andas sobre as 
águas do teu senhor Tot. O teu ser é exaltado por isso, estas são as águas da vida para as quais se orientou o teu 
coração. É bendito por deus aquele que se esforça por seguir o seu caminho e esse é o terreno em que te apoias. 
Não há caminho que se possa comparar a este, ele prolonga a existência, multiplicando os anos de vida e enri-
quecendo o homem que é pobre». (L. M. ARAÚJO, «O túmulo de Petosíris: expressão da confiança cultural gre-
co-egípcia», pp. 331-334). É evidente que estes textos são de uma época em que a ética e a sabedoria tradicionais 
do Império Médio se tinham transformado em religião. O grande pilar da conduta humana já não era maat, mas a 
«vontade de deus». Contudo, recordamos que um dos textos mais emblemáticos do Império Médio, e que foi jus-
tamente apelidado de compêndio de maat, o Conto do Camponês Eloquente, que incluímos neste trabalho, recor-
re sistematicamente, quase do princípio ao fim, a metáforas sobre a água, fazendo da expressão «o meu caminho 
é bom» o mote de desenvolvimento ideológico desse texto (cfr. o Conto do Camponês Eloquente, pp. 158-244).  

66 Do rei. 
67 Sinuhe instala-se em casa de Amunenchi. 
68 Alguns autores especificam que era óleo de moringa. Na família botânica das moringácias existem diversos tipos 

de moringa. O que é aqui referido é, provavelmente, a moringa peregrina, endémica no Nordeste africano. Nati-
va da região do mar Vermelho, espalha-se do Norte da Somália ao Golfo Pérsico e, mais a norte, chega ao mar 
Morto. É exclusiva destas regiões. O óleo produzido a partir dos seus tubérculos parece ter sido um dos mais im-
portantes da Antiguidade, sendo usado em diversas aplicações (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 79; R. 
B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 31; L. MANNICHE, Egyptian Luxuries, pp. 7 e 30; Moringa Home Page em 
http://www.mobot.org/gradstudents/olson/moringahome.html). 

69 Não há nada escrito no manuscrito, apenas um espaço em branco onde caberão dois a quatro caracteres (A. H. 
GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 8, 8a; A. M. BLACKMAN, Middle-
Egyptian Stories, p. 24). As propostas de Parkinson, Lichtheim e Simpson, «doces», e a de Lefebvre, «bolos», 
são apenas isso mesmo: propostas que procuram colmatar uma falha original (B. PARKINSON, The Tale of Si-
nuhe, p. 32; W. K. SIMPSON, The Literature of Ancient Egypt, p. 63; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, 
p. 227; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 12). 

70 Neste caso residência real, mais do que uma referência ao palácio real é uma referência ao Egipto. Assim, o senti-
do desta frase é: «todo aquele que viajasse do Egipto ou para o Egipto». 

71 É desta expressão hekau-khasut, com que os Egípcios designavam qualquer povo estrangeiro e não uma raça es-
pecífica, que os Gregos formarão a palavra Hicsos. É assim um conjunto heterogéneo de populações que, em vá-
rias fases da história faraónica, se instalaram e dominaram o Egipto. A primeira leva significativa que penetrou 
gradualmente no Egipto aproveitando a debilidade e ineficácia dos faraós da XIII dinastia, foi constituída por 
grupos nómadas vindos dos territórios a leste do Delta. Tendo sido uma implantação progressiva e, no geral, pa-
cífica, os momentos bélicos foram-lhes favoráveis, fruto das melhores armas e técnicas militares mais eficazes 
que possuíam. Por exemplo, foram os responsáveis pela introdução dos carros ligeiros de combate atrelados a 
dois cavalos. Foram de tal maneira importantes na história do Egipto, que tiveram força suficiente para ter as su-
as próprias dinastias, a XV e a XVI dinastias egípcias. Estas dinastias foram contemporâneas, sendo os reis da 
segunda vassalos dos da primeira, e fazem parte de um dos períodos conturbados da história deste país: o Segun-
do Período Intermediário. Embora conservando a sua própria identidade cultural, os hicsos adoptaram muito da 
cultura egípcia: a administração, a escrita, as titulaturas reais, a religião, alguns modelos estéticos, etc. Tiveram 
Auaris como a sua principal cidade (M. J. SEGURO, «Hicsos», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 419-420; I. 
SHAW e P. NICHOLSON, British Museum Dictionary of Ancient Egypt, pp. 136 e 137). 

72 A palavra mais comum para tenda é iam,  , sendo im(A) uma variante (A. H. GARDINER, «Egyptian Gram-
mar», p. 551). 

73 Ou seja, «que tinha vencido todos os adversários no Retenu». 
74 Cfr. M. DEFOSSEZ, «Note lexicographique sur le mot Hwtf  », pp. 187-190. 
75 Amunenchi, rei do Retenu e amigo de Sinuhe. 
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76 A palavra rq significa «separar» e ib «coração», «espírito», «vontade», «desejo»; daí que possam ser atribuídos a 

esta expressão, segundo os determinativos, os significados de «má vontade», «inveja», «descontentamento», 
«rancor» (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 153; B. MENU, Petit Lexique, p. 136; Á. SÁNCHEZ RODRÍ-

GUEZ, Diccionario de Jeroglíficos Egípcios, pp. 268-269). 
77 Aqui surge o que, aparentemente, parece ser mais um erro ou distracção do escriba: deveria constar a segunda 

pessoa masculina singular do pronome sufixo k (  ), em vez da terceira pessoa masculina singular f (  ). 
78 Para Faulkner a palavra idt,  , é incerta devido à sua origem e derivação. Originalmente a palavra idt escre-

via-se  ,  ou  , significando «vulva», o que está de acordo com o caracter G. F45 (  ) que Gardiner diz 
representar o «útero bifurcado de uma bezerra»; por extensão surgiu com o determinativo G. E1 (  ) passando 
a significar com este determinativo «vaca». Embora admitindo que neste contexto, o que provavelmente se pre-
tenderia escrever era idr,  , nesta ou noutra qualquer variante, a existência desta palavra nesta frase pode-
nos levar a pensar que se foi intencional pode ter sido com a intenção de dar a entender ao leitor que era um tou-
ro no meio de uma manada de vacas, de «chocas» que, aliás, teriam também o seu semental (A. H. GARDINER, 
«Egyptian Grammar», pp. 466 e 492; R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 35).  

79 Sinuhe inicia aqui uma série de máximas onde se confrontam algumas incompatibilidades que provocam espanto. 
É um verdadeiro ensinamento. 

80 Nesta frase há dois caracteres excedentários. Quanto à frase seguinte, a expressão minb.f (  ), ainda 
que incompleta, está bem escrita em R 166, em particular no que respeita ao bilítero N36 (  ), que pode ser o 
fonema mi (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 8, 8a; A. H. GARDINER, 
Notes of the Story of Sinuhe, pp. 55 e 144; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 28). 

81 Montu, o deus falcão, era uma divindade guerreira, patrono das armas (cfr. J. C. SALES, As Divindades Egípcias, 
pp. 206-209). 

82 A palavra mrw aparece bem escrita em R 168. Mais uma vez é uma palavra incompleta mas, no lugar do caracter 
G. N36, que aqui se assume como o bilítero mr, não há qualquer dúvida (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des 
Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 8, 8a; A. H. GARDINER, Notes of the Story of Sinuhe, pp. 55 e 144; A. M. 
BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 28). 

83 Isto é, poderoso. 
84 Conforme se observa em Gardiner e tal como noutras situações em que um ou outro caracter foi acrescentado, 

posteriormente, à margem das colunas, o verbo dar e o pronome sufixo, di.i (  ) foram introduzidos após a es-
crita corrente do texto. É um texto com muitos erros e algumas correcções. 

85 Neste local, B apresenta o resto da coluna em branco (cerca de meia coluna) e todo um espaço de uma coluna à 
sua esquerda, continuando o texto normalmente no início da coluna seguinte. Esse espaço foi subtraído à conta-
gem, não tendo sido feito qualquer salto na mesma. 

86 Sinuhe inicia aqui um momento de nostalgia do Egipto e da corte. 
87 Esta afirmação não deve levar-nos a pensar que Sinuhe tivesse poder sobre a acção do deus, uma impossibilidade 

para qualquer mortal na cultura dos antigos Egípcios, mas que as suas acções levaram a divindade a reconsiderar 
a sua actuação junto de Sinuhe. 

88 Além de ser uma variante de wDb-a (  ), esta palavra composta vê o pronome sufixo intrometer-se entre as 
suas duas componentes (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, pp. 72 e 76). 

89 Ou seja, a rainha. Aliás, o próprio pronome pessoal está errado, devia estar no feminino aH.s. 
90 O texto hieroglífico apresenta aqui um incompreensível n (  ). 
91 As «cidades da eternidade» eram as necrópoles. 
92 Epíteto para rainha. 
93 A rainha Neferu é identificada com a deusa Nut, incarnação da abóbada celeste, normalmente representada no 

interior da tampa dos sarcófagos. Deste modo, a rainha continuaria a proteger Sinuhe para além da morte física, 
ou seja, durante a sua eternidade (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 16; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Lite-
rature, p. 234). 

94 O nome de entronização de Senuseret I é Kheperkaré («O kA de Ré vem à existência»). Sem possibilidades de 
confrontar com R, que nesta passagem, mesmo no final do manuscrito existente, se encontra em falta, conside-
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ramos que o plural de kA deve ter sido mais uma distracção do escriba. Tanto mais que, na linha 179 o escreveu 
correctamente. Temos, ainda, a informação de que o nome está correctamente escrito no único local que, relati-
vamente a esta passagem, possibilita uma comparação: o Ashmolean Ostracon of Sinuhe. Foram feitos todos os 
esforços para obter cópia ou microfilme da obra de J. W. B. Barns (J. W. B. BARNS, Ashmolean Ostracon of Si-
nuhe, Oxford, 1952), mas o British Museum alegou sempre ser uma «obra de referência» que não podia ser des-
locada, fotocopiada ou microfilmada. (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», 
pls. 10, 10ª, 11 e 11ª; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 31; P. Le GUILLOUX, Les aventures de Si-
nouhé, p. 57; P. A. CLAYTON, Chronicle of the Pharaohs, p. 78). Logo a seguir há outra negligência do escriba, 
ao aplicar o epíteto «justo de voz» a um rei que, no momento da acção descrita no conto, estaria ainda vivo. 

95 Isto é, «para alegrar o coração». Os dois caracteres da palavra «coração» (  ), bem como o pronome relativo 
«que» (  ) e o pronome sufixo «seu» que acompanha o substantivo «palácio» (  ), foram acrescentados a 
posteriori entre colunas (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 10 e 10ª; 
A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 31). 

96 A coluna 177 está escrita em menos de metade do espaço normalmente ocupado pelas outras colunas. Por um 
lado, o escriba ao prever que o título que se segue não cabia por inteiro até ao fim da coluna, poderá ter entendi-
do que o deveria escrever na totalidade na coluna seguinte; por outro lado, houve uma mudança de orientação de 
escrita: a coluna 178 transformou-se em linha; a 179 voltará a ser uma coluna, mas a partir da 180 teremos linhas 
até à 276, só voltando às colunas com a 277. A coluna 179 estende-se à direita do início de cada uma das linhas 
180 a 192. Mantém-se o sentido da leitura da direita para a esquerda (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Si-
nuhe und die Hirtengeschichte», pl. 11). 

97 Sem dúvida que, até ao momento, esta é a maior distracção do escriba. Aqui deveria constar s-n-wsrt (  )! 
É de Senuseret que estamos a falar! Esta é a sua titulatura real, cuja forma e conteúdo eram o seu protocolo de 
governação. Falta o terceiro nome, o Hórus de Ouro, que por sinal era igual ao nome de Hórus e ao nome das 
Duas Senhoras, anx-mswt, «Aquele que vive dos nascimentos», (J. VON BECKERATH, «Königsnamen», in LÄ III, 
1980, col. 546.) mas depois da coroação a titulatura real raramente voltava a ser citada completa, destacando-se 
como mais frequentes o nome de Hórus, o nome de Coroação e o nome de Nascimento. Temos, ainda, a infor-
mação de que o nome está correcto no Ashmolean Ostracon of Sinuhe (P. LE GUILLOUX, Les aventures de Si-
nouhé, p. 57).  

98 Incompreensivelmente, no nome de Sinuhe aqui escrito aparece um caracter estranho e excedentário, G. O1,  , 
que nada tem a ver com o «filho do sicómoro». 

99 O caracter G. Z1 que se encontra ao lado de G. X1 (  ) na palavra xAswt (  ), parece ter sido apagado propo-
sitadamente. De facto, um dos dois caracteres semelhantes estava a mais. 

100 Referência à rainha Neferu, assimilada a Nut (cfr. nota 104). 
101 A palavra dpt (  ) existe com diferentes determinativos para barco (  ), gosto, sabor (  ) e rins (  ). Da 

forma que se apresenta aqui, não consta em lado algum. Gardiner confirma que é o que de facto lá está, mas que 
pode ter havido uma correcção, e Blackman acrescenta que Sethe, em Aegyptische Lesestücke, p. 11, sugere que 
os caracteres hieráticos corrompidos, transcritos para hieróglifos, fossem  , ou seja, uma variante da palavra 
kAp, que é o verbo cobrir. Neste sentido, «a cabeça coberta» seria no sentido de estar coberta com algo de especi-
al; como sabemos que é da rainha que se está a falar, provavelmente seria a cabeça coberta pelas insígnias reais. 
Daí que tenhamos optado pela presente tradução (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirten-
geschichte», pls. 11 e 11ª; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 32; R. O. FAULKNER, A Concise Dic-
tionary, pp. 284 e 312). 

102 O palácio (cfr. nota 13). 
103 Estes amigos não são os amigos de Sinuhe, mas os amigos do rei. De facto, a designação de amigo, semer (smr) 

funcionava como um título para os que privavam com o rei (ver notas 19 e 152). 
104 A obtenção do estado de bem-aventurança, imakh (imAx), não era para todos. Ser imakhu (imAxw) era uma posi-

ção social. Veja-se o conto O Camponês Eloquente. 
105 Deusa da tecelagem a quem competia produzir o tecido para a preparação dos corpos dos defuntos (cfr. J. C. 

SALES, As Divindades Egípcias, p. 361). 
106 A palavra tA tem um caracter a mais, D36 (  ), que não lhe pertence (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des 

Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 11 e 11ª; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 32). 
107 Há claramente uma distinção entre a palavra wi, que se refere à cobertura da múmia, ao seu primeiro invólucro, e 
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a palavra mstpt, que significa sarcófago, o invólucro exterior. Embora tenham variado em vários aspectos ao 
longo da história, os sarcófagos eram de madeira, pedra, cartonagem, terracota e, até, de ouro, podendo coexistir 
vários sarcófagos de tamanhos diferentes encaixados uns nos outros; os exteriores tinham forma, normalmente, 
rectangular e os interiores forma antropomórfica, mas um mesmo defunto podia ter, em simultâneo, as duas for-
mas, sendo os exteriores rectangulares e os interiores antropomórficos. O ouro era utilizado na preparação dos 
corpos em conformidade com o estatuto social do defunto, podendo surgir, de dentro para fora, em coberturas de 
membros, amuletos, máscaras ou sarcófagos maciços. A múmia, o corpo do defunto enfaixado, tinha uma pri-
meira cobertura, uma mortalha que envolvia a totalidade do corpo, que uniformizava a sua apresentação; tal co-
mo as faixas, era quase exclusivamente de linho e podia apresentar, ou não, decoração alusiva à existência no ou-
tro mundo, como pinturas de divindades protectoras e textos mágicos. Deste modo não poderia ser «a primeira 
cobertura de ouro». Antes do sarcófago, a primeira cobertura usada nas múmias eram máscaras, conforme pro-
põe Sánchez Rodríguez. Contrariamente aos Ingleses, em Portugal não se diferencia caixão de sarcófago. Grosso 
modo, os egiptólogos anglo-americanos reservam o termo «sarcófago» para o ataúde final, regra geral rectangu-
lar e de pedra, que era depositado no túmulo, designando todos os outros féretros que estivessem no seu interior 
por caixões (cfr. J. H. TAYLOR, Death and the Afterlife in Ancient Egypt; cfr. S. IKRAM e A. DODSON, The 
Mummy in Ancient Egypt. Equipping the Dead for Eternity; cfr. Dicionário do Antigo Egipto, pp. 592-595 e 765-
767; A. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Diccionario Jeroglíficos Egípcios, p. 138). 

108 No texto está claramente expresso céu, pt. Contudo, é uma alusão à presença da deusa Nut no sarcófago. No 
interior da sua tampa, exactamente por cima da múmia, era comum a representação do firmamento simbolizado 
pelo corpo da deusa, como protectora do morto: ela garantia a abundância de água e alimentos na Duat, podendo 
também ser representada como uma vaca, «a vaca do céu». Por vezes a imagem de Nut era gravada na base in-
terna, sob o defunto, conforme podemos ver na base do sarcófago externo de Pabasa, dos séculos III-I a. C., pto-
lemaico, portanto, que se encontra no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. Aparecia também no exterior 
dos sarcófagos e nas paredes dos túmulos, quer em representações pictóricas, quer em textos. Esta deusa cósmica 
que personificava o céu, a abóbada celeste, arqueava o seu corpo sobre a terra, Geb, seu irmão e marido, do qual 
era separada pelo seu pai, Chu, deus da atmosfera (unido a Tefnut, deusa da humidade) por ter desobedecido a 
Ré e se ter unido ao irmão contra sua vontade. Tocava o solo com a ponta dos dedos das mãos e dos pés nos qua-
tro pontos cardeais. A boca e a vagina encontravam-se ao nível do horizonte, representando respectivamente a 
entrada e saída do sol (Ré), seu filho, que todos os entardeceres era por si devorado (Atum) para na manhã se-
guinte nascer de novo do seu ventre (Khepri). É um dos elementos da Enéade heliopolitana, mãe de Osíris, Ísis, 
Set e Néftis, que foi concebida depois dos seus pais serem criados por Atum, o criador solitário, que surgiu do 
Nun, o oceano primordial, o não-criado. (J. C. SALES, As Divindades Egípcias, pp. 118-121; I. SHAW e P. NI-

CHOLSON, «Nut», em British Museum Dictionary of Ancient Egypt, pp. 207-208; C. M. FARIAS, «Nut», em Dici-
onário do Antigo Egipto, p. 633; J. H. TAYLOR, Death and the Afterlife in Ancient Egypt, pp. 29, 30, 88, 124-
125, 225, 234 e 240; L. M. ARAÚJO, Antiguidades Egípcias, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia, 1993, pp. 
302-303). 

109 O rei trata-o como a um filho, prometendo-lhe um túmulo junto dos túmulos dos seus próprios filhos. 
110 É a apresentação de um modus operandis diferente do egípcio. O tratamento do corpo do defunto com recurso a 

uma pele de caprino, e a designação do túmulo por uma palavra não habitual no Egipto, como que a menosprezar 
e diminuir a importância destes rituais estrangeiros. 

111 Erro, ou variante, como lhe chama Faulkner, de wHyt (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 66). 
112 É um gesto de humildade e respeito pelo decreto real. Sinuhe vai demonstrar a sua alegria por este acontecimento 

e responder ao rei. A palavra Snby (  ) é uma curiosidade ortográfica: com estes caracteres não existe 
nenhuma palavra; e não é nem Snw (  ;  ), cabelo, nem Snbt (  ), peito. Tendo em conta o de-
terminativo, optamos por cabelo (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, pp. 268-269). 

113 O determinativo G. A17 (  ) foi feito sem braços. O próprio Faulkner assinala essa ocorrência. Não é caso úni-
co. Já antes apareceram dois caracteres G. G41 (  ) sem asas (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe 
und die Hirtengeschichte», pls. 11 e 11ª; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 32; R. O. FAULKNER, A 
Concise Dictionary, p. 324). 

114 Isto é, à espera da morte, que para os Egípcios era apenas uma etapa a caminho da eternidade. 
115 Variante da palavra  (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 139). 
116 Referência à Enéade de Heliópolis, na qual Atum, o demiurgo, ocupa o primeiro lugar. 
117 Sopedu era um deus falcão da região nordeste do Delta, muitas vezes assimilado ao próprio Hórus. Representado 

normalmente por um falcão com duas longas plumas na cabeça, podia também assumir a forma de um homem 
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com barba postiça. Mantinha as duas plumas na cabeça. Vulgarmente era representado com feições asiáticas, pa-
recendo um guerreiro beduíno. Dominava todo o deserto oriental, tendo a seu cargo a vigilância das fronteiras 
orientais do Delta e a protecção dos interesses egípcios nas minas de turquesa da península do Sinai. Por tudo is-
to, foram-lhe atribuídos epítetos como «senhor do Este», «castigador dos Asiáticos». Entre Sopedu e Hórus do 
Oriente existe a nomeação de outras duas divindades, provavelmente locais, que, se Sopedu é o Hórus do Orien-
te, só podem estar associadas a ele na divindade sincrética Sopedu-Neferbau-Semseru, entendida no conjunto 
como o Hórus do Oriente. Julgamos que, ao contrário de Parkinson e Lichtheim, Gardiner e Lefebvre parecem 
não ter razão ao separar estas divindades. Contudo, Lefebvre, em nota, refere que Neferbau, Semseru e o Hórus 
do Oriente (?), são três divindades assimiladas por Sopedu (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 37; M. 
LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, p. 230; A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirten-
geschichte», p. 12; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 18; J. C. SALES, As Divindades Egípcias, pp. 172-173). 

118 Por um lado, a palavra imHt significa «o mundo inferior», o «outro mundo», o Além, a Duat; por outro lado, 
parece uma referência ao uraeus do faraó. 

119 São as divindades que auxiliam Hapi, o deus das águas do Nilo. 
120 Ureret é a designação da coroa branca do Alto Egipto, e a «senhora do Punt» é Hathor. Por isso esta divindade, 

«A Grande», assimila as duas. O Punt era uma região muito rica, algures na costa do mar Vermelho, a sul do 
Egipto, de onde vinham muitas riquezas. A palavra nbt devia ter como determinativo G. B1 (  ), mas no final 
da linha 209 do papiro B, o que é visível é um caracter igual ao de outros dois caracteres existentes no meio da 
mesma linha (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pl. 12). 

121 A «Terra Amada» é o Egipto (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 293). Nesta enumeração de divindades 
que Sinuhe afirma protegerem o rei, figuram as principais divindades cósmicas (Ré, Hórus, Hathor, Atum e a sua 
Enéade), os deuses protectores da XII dinastia (Ré, Montu, Amon e Sobek), a iaret (serpente sagrada que mais 
tarde os Gregos chamarão uraeus), divindades com influência na parte oriental do Egipto (Sopedu e as duas di-
vindades asiáticas a ele associadas, Neferbau e Semseru), divindades fluviais (o Conselho de Hapi), o deus de 
Coptos, Min-Hórus, protector das estradas que conduziam ao mar Vermelho, a «senhora do Punt», Nut e Ha-
roéris-Ré divindades de Qus e Qift, ambas a noroeste de Nagada (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 18; cfr. J. 
BAINES e J. MÁLEK, Egipto. Deuses, Templos e Faraós, pp. 109 e 111). 

122 Faulkner, Parkinson ou Lichtheim, traduzem uadj-uer (wAD-wr) por «mar», mas outros, como Lefebvre ou Luino, 
filiando-se em Vandersleyen, traduzem por «Grande Verde» e «Muito Verde», referindo-se ao Delta, a maior 
zona verde do Egipto. Fruto de vinte e cinco anos de pesquisas e reflexão, Vandersleyen apresenta uma excelente 
argumentação, apoiada pela reprodução hieroglífica transliterada e traduzida dos 322 documentos em que se 
apoiou, no sentido de provar que aquele termo jamais designou o mar: «uadj ur não podia ser senão uma vista do 
Nilo, as zonas que ele irrigava, que ele tornava verdejantes, zonas portanto estritamente limitadas aos territórios 
que a inundação alcançava, quer dizer o vale, incluindo o delta e o Faium», sem excluir as regiões ao sul do Nilo 
no Alto Egipto. Aliás, tendo em atenção o contexto em que está integrado uadj-uer, é nossa opinião que tudo 
aponta para o Nilo e não para o mar: «…do conselho que está sobre a Inundação, de Min-Hórus que está no meio 
dos desertos, de Ureret senhora de Punt…» (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 56; R. B. PARKINSON, 
The Tale of Sinuhe, p. 37; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, p. 230; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, 
p. 19; P. LUINO, La véritable histoire de Sinouhé, p. 73; cfr. VANDERSLEYEN, Ouadj our. Un outre aspect de la 
Vallée du Nil, pp. 8-9). 

123 Ou seja, «deixá-lo viver». 
124 Aqui estão expressas as duas ideias complementares de eternidade em que assentava a concepção de tempo dos 

Egípcios: o tempo de Ré, uma contagem cíclica baseada no movimento do sol, que se repete todos os dias (nHH) 
e que, por esse facto, é infinita; e o tempo de Osíris, uma contagem linear de ciclos que se iniciavam cada vez 
que um novo rei subia ao trono. Estes ciclos sucediam-se uns aos outros (Dt), tornando a contagem linear infinita 
na globalidade, mas finita cada vez que era coroado um novo rei. Uma vez que esta última é, assim, uma «eter-
nidade» limitada à capacidade de sobrevivência de cada monarca, para evitar a repetição do termo, optamos aqui 
por «duração». Esta era a compreensão política do tempo que se filiava na sua concepção cósmica: partindo do 
tradicional dualismo, os Egípcios entendiam a ideia de eternidade como a união entre o tempo neheh e o tempo 
djet: «que viva eternamente, para sempre» (ankh neheh djet). Neheh correspondia ao tempo cíclico e solar, fili-
ando-se no sol, Ré, que nasce todos os dias e depois desaparece para renascer no dia seguinte; djet correspondia 
ao tempo linear que segue o seu rumo sempre para diante, infinitamente, como Osíris, rei da eternidade e senhor 
dos defuntos. Através do culto dos mortos uniam-se esses dois conceitos: uma renovação diária em todos os dias 
do futuro (L. M. ARAÚJO, «Eternidade», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 350-351; T. CANHÃO, «O calendá-
rio egípcio: origens, estruturas e sobrevivências», p. 39. 
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125 Expressão semelhante ao actual «por vales e montanhas» com o significado de «por todo o lado» (cfr. R. O. 

FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 292). 
126 O Ocidente é onde se enterravam os defuntos, onde ficavam as necrópoles, as moradas da eternidade, a Duat. 

Assim, esta frase é o mesmo do que: «É a prece deste humilde servidor ao seu senhor, que o salva da morte». 
127 A palavra siA tanto pode representar o verbo «saber», «entender», «discernir», «pensar», como o substantivo 

«percepção», «conhecimento». Neste último caso refere-se ao conhecimento intuitivo, não racional, «um poder 
intelectual utilizado na criação do cosmos», como refere Parkinson (cfr. R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, 
p. 212; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, pp. 38 e 50; P. LUINO, La véritable histoire de Sinouhé, p. 74). 

128 Uma quinta maneira de referir o palácio: stp-sA. 
129 Isto é, de quem sobrevive unicamente pelos seus meios sem qualquer tipo de ajuda. 
130 O r antes do f é mais uma distracção do escriba; provavelmente estão trocados e seria rdi em vez de di. 
131 Entendemos que A surge aqui como uma partícula enclítica com valor exclamativo, traduzindo-se por «de facto», 

«na verdade» ou «deveras». Contudo, a expressão que em português melhor se aplica na circunstância é «por is-
so» (A. H. GARDINER, Egyptian Grammar, p. 184). 

132 O mais lógico seria termos aqui um pronome composto mal escrito (tw.i), «eu», ficando a frase «Por isso, eu 
ponho-me sob a sua autoridade», mas Gardiner remete esta forma pronominal para a XVII dinastia, para o neo-
egípcio, e o papiro em causa é da XII dinastia, escrito em médio egípcio (A. Gardiner, «Egyptian Grammar», p. 
98); também não parece ser o pronome indefinido (tw), «alguém», uma vez que sabemos que Sinuhe se refere a 
si próprio, nem um uso reflexivo do pronome dependente tw, porque não é um apelo para que o rei se coloque 
sob a sua própria autoridade (A. H. GARDINER, «Egyptian Grammar», p. 46); deste modo, só pode ser a segunda 
pessoa masculina do singular do pronome dependente, em lugar da segunda pessoa masculina do singular do 
pronome sufixo, como seria correcto, ou ter sido omitido o pronome sufixo (A. H. GARDINER, «Egyptian Gram-
mar», pp. 39 e 45). 

133 Antes desta frase destacada a encarnado existe um espaço com sinais de um caracter apagado.  
134 Kedem era uma povoação do Líbano.  
135 Localidade da Ásia. 
136 Localidade da Sírio-Palestina. Provavelmente o escriba queria escrever um plural, mas em vez de triplicar cada 

carácter para fazer o plural ideográfico, apenas os duplicou criando um dual ideográfico. 
137 Outro erro na palavra HqAw: o primeiro caracter deveria ser G. S38 (  ). 
138 Na palavra iwd (  ) os caracteres do meio estão trocados, devendo o w anteceder o d. Contudo, o d parece 

ter sido feito a partir de uma correcção de outro w, como confirmam Gardiner e Blackman. Aparentemente foi 
corrigido o caracter errado (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 12 e 
12ª; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, pp. 34 e 34a; R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 14). 

139 Isto é, que não é empertigado, arrogante, ao ponto de não respeitar a autoridade do seu país.  
140 Sinuhe diz que, conhecendo o seu país, sabia que a sua vida podia correr perigo por ter escutado o que não devia. 

Com esse receio, pôs-se em fuga. 
141 Isto é, o faraó é que tinha todo o poder para realizar a escolha e decidir onde era o lugar de Sinuhe. 
142 Para lá da questão do pronome sufixo estar na primeira pessoa do singular, quando devia estar na terceira pessoa 

do singular, e de ter sido acrescentado a posteriori entre as duas linhas, a palavra TAt é de tradução duvidosa. 
Normalmente, tem sido traduzida por «vizir», TAty (P. LUINO, La véritable histoire de Sinouhé, p. 77) ou vizirato 
(A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», p. 13). Mas Parkinson traduz por 
«gente miúda», chicks, referindo que é uma forma terna de se referir aos filhos já adultos como estratégia literá-
ria para manter o interesse da audiência (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, pp. 39 e 50). Lichtheim também 
a traduz com esse sentido, mas de valor mais lato: brood, isto é, «ninhada», «bando», «grupo», «descendência» 
(M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, p. 231). Rejeitamos a palavra vizir (  ,  ,  ), que nos 
parece um erro excessivo e não nos parece ser a opção que melhor se enquadra no contexto. Por outro lado, TA 
(  ), significa «passarinho» e, em sentido figurado, «criança»; e Tt (  ) é um substantivo colectivo que sig-
nifica «pessoal», «grupo», «habitantes». Ora, estando perante um escriba que nos tem vindo a presentear com 
um rol considerável de erros, correcções e acrescentos, parece-nos mais provável um erro sobre alguma destas 



 HISTÓRIA DE SINUHE  
 

 130

                                                                                                                                                             
duas últimas palavras do que sobre a primeira. 

143 Já se encontraram muitos erros ortográficos neste texto, mas uma frase inteira deslocada da linha 236 para a linha 
238, como fizeram Gardiner e Lefebvre, não nos parece razoável (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe 
und die Hirtengeschichte», p. 13; G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 20). 

144 Sinuhe prepara-se para regressar ao Egipto. 
145 O pronome sufixo que acompanha a palavra «filho» e o determinativo de «mais velho», ambos G. A1 (  ), fo-

ram acrescentados a posteriori entre linhas (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschi-
chte», pls. 13 e 13ª; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 35). 

146 Segundo Lefebvre, os «Caminhos de Hórus» era a designação de uma fortificação na fronteira entre o Egipto e a 
Síria, perto de El-Kantara, ponto de passagem das caravanas. Contudo, Manley no seu Atlas descreve e desenha 
uma outra realidade: os «Caminhos de Hórus» eram as rotas de caravanas mais utilizadas na passagem do Egipto 
para Retenu, seguindo pelo norte do Sinai entre a fortaleza fronteiriça designada por «Muros do Soberano», a 
sul, e uma linha de fortalezas junto ao mar, a norte, bases das patrulhas militares egípcias que policiavam perma-
nentemente a região e as caravanas que por aí circulavam (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 21 nt. 99; B. 
MANLEY, Atlas historique de l’Égypte ancienne, pp. 48-49; cfr. nota 27). 

147 A preposição «para» (  ) que antecede a palavra «asiáticos» (  ) foi acrescentada a posteriori, a en-
carnado, sob a preposição «do» (  ) que, devido à anteposição honorífica, surge na transliteração e na tradução 
antes da palavra «rei» (  ), mas que no egípcio hieroglífico está depois de «rei». 

148 A frase está no plural, aparecendo o pronome sufixo na terceira pessoa masculina do singular, f (  ), e devia 
aparecer na terceira pessoa masculina do plural, sn (  ). 

149 É uma manifestação de alegria: durante toda a viagem fizeram e beberam cerveja. Eram estas as duas principais 
operações da manufactura da cerveja: amassar a pasta resultante da mistura da farinha de cevada com água e, de-
pois, filtrá-la para um recipiente, devendo-se beber de imediato (G. LEFEBVRE, Romans et Contes, p. 21). 

150 Itju parece ser uma forma arcaica de designar Iti-taui (  ), «Aquela que domina o Duplo País», nome da 
residência dos primeiros reis da XII dinastia em Licht, ao sul de Mênfis, fundada por Amenemhat I com o nome 
completo de Amenemhat-Ititaui, ou seja, «Amenemhat dominou as Duas Terras» (G. LEFEBVRE, Romans et 
Contes, p. 21; M. J. SEGURO, «Amenemhat», em Dicionário do Antigo Egipto, p. 54). 

151 Isto é, na aurora do segundo dia. 
152 Os amigos aqui referidos são os amigos do faraó, os seus próximos, isto é, os notáveis (ver notas 19, 103 e 147). 
153 Não é o verbo «sentir», mas o verbo «saber», «compreender» que se encontra nesta frase. Contudo, aquele é o 

verbo que melhor transmite esta ideia em português. Além do verbo «sentir», na nossa língua também é frequen-
te usar o verbo «ver» com o sentido de «perceber», «compreender». 

154 Isto é, sem importância. 
155 Mais um erro, assinalado tanto por Gardiner como por Blackman: corrigir ir,  , para o pronome interrogativo 

 (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 13 e 13ª; A. M. BLACKMAN, 
Middle-Egyptian Stories, p. 37; A. H. GARDINER, Egyptian Grammar, pp. 176-177 e 406-408). 

156 Recordemos B229: «O deus que determinou esta fuga conduziu-me…». Os dois últimos caracteres de SAAt, o t e o 
determinativo G. Y1, foram acrescentados a posteriori entre linhas (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Si-
nuhe und die Hirtengeschichte», pls. 14 e 14ª; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 37 e 37ª). 

157 A palavra wr, «grande», está, de facto, no feminino: wrt (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die 
Hirtengeschichte», pls. 13 e 13ª; A. M. BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 37). 

158 Cfr. nota 115 de Khufu e os Mágicos. Para evitar expressões do tipo «… os seus colares, os seus sistros e os seus 
sistros…» ou, melhor, «… os seus colares, os seus sistros skhem e os seus sistros sechechet…», uma vez que 
skhem também pode ser traduzido por «matraca», optamos aqui por esta última hipótese. 

159 Referência a instrumentos musicais usados em rituais de culto, particularmente associados a Hathor, protectora 
do faraó, deusa do renascimento e do amor. Com o seu gesto, as crianças reais fazem aqui o papel de Hathor, de-
sempenhando uma cerimónia de rejuvenescimento do rei. No túmulo de Senebi, governador da 14ª província do 
Alto Egipto no tempo de Amenemhat I e Senuseret I, podemos ver na parede norte da capela escavada na rocha, 
a representação de uma cerimónia em sua honra. O defunto está presente com os seus colares rituais e à sua fren-
te sacerdotes e sacerdotisas empunhando mais colares cerimoniais, sistros, matracas e flautas, um harpista e ou-



 HISTÓRIA DE SINUHE  

 131

                                                                                                                                                             
tros ritualistas batendo as palmas, cantam, enquanto é feita uma oferenda de pão ritual à deusa. Há ainda algumas 
figuras a dançar e outras a lutar (R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 52; R. B. PARKINSON, Voices from An-
cient Egypt, pp. 78-81). 

160 O segundo r, que inicia a linha B270, parece ser um erro de repetição.  
161 «A Bela» era um epíteto corrente de Hathor, bem como os que se seguem. 
162 Com pequenas variantes, a habitual tradução desta passagem costuma ser: «A coroa do Alto Egipto desce em 

direcção ao Norte e a coroa do Baixo Egipto sobe em direcção ao Sul e juntam-se, unidas na palavra da tua ma-
jestade.» Não sendo isso que, de facto, lemos neste excerto, estamos em crer que deve ter imperado entre os an-
teriores tradutores a tradicional visão dualista da sociedade egípcia. Contudo, lembramos que em todos os mo-
mentos de reunificação do Egipto até ao século VII a. C., foi sempre o Alto Egipto que acabou por resgatar e in-
tegrar o Baixo Egipto! O conto passa-se no tempo do faraó Senuseret I, que, segundo alguns, foi co-regente com 
o seu pai Amenemhat I, provável vizir do último Mentuhotep, da XI dinastia, sediada em Tebas. Fundador da 
XII dinastia e reunificador das Duas Terras, terá governado sensivelmente entre 1991 e 1962 a. C. É um elemen-
to a ter em consideração em relação à datação do original e ao seu autor, que poderá ter vivido o episódio da reu-
nificação, tendo em conta toda a problemática que a cronologia relativa dos Egípcios levanta (G. LEFEBVRE, 
Romans et Contes, p. 23; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, p. 41; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Litera-
ture, p. 232; P. MALHEIRO, «Co-regência», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 236-238; J. C. SALES, «Crono-
logia», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 255-257). 

163 Embora escrita com toda esta simplificação (  ), neste contexto, esta palavra só pode ser entendida como uma 
variante de wADt ou wADyt (  ;  ), isto é, a iaret ou uræus, a deusa cobra que incarnava a prosperidade e 
protegia a fronte do faraó.  

164 Aceitamos a proposta de Blackman, ao preferirmos a grafia de tAwy, em vez daquela que ele próprio e Gardiner 
apresentam:  (A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», pls. 14 e 14ª; A. M. 
BLACKMAN, Middle-Egyptian Stories, p. 38 e 38ª). 

165 Epíteto da rainha. 
166 Frase confusa. Para a palavra xnt, Faulkner propõe «despesas cerimoniais». Outros autores traduzem-na por 

«presente» ou «recompensa». Gardiner traduz por «festa», «festividade». Como estar em festa é estar feliz, estar 
satisfeito, optamos por esta hipótese. Para além disso, o pronome sufixo que lhe está acoplado, .n, parece estar 
errado: com xnt e nfrt no singular, «bela festa», não faz sentido estar lá a segunda pessoa do plural (.tn)! A única 
coisa que é plural na frase, são os interlocutores, «nós», daí a primeira pessoa do plural; deve haver um t a mais, 
pois todos traduzem por «nós» (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 192; P. LUINO, La véritable histoire 
de Sinouhé, p. 82; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, p. 232; A. H. GARDINER, «Die Erzählung des Si-
nuhe und die Hirtengeschichte», p. 14). 

167 O vento do Norte está aqui divinizado pela presença do determinativo G. A40 (  ) que indica uma divindade. 
168 Daqui até ao fim o texto apresenta-se em colunas. 
169 Começa aqui a parte final do conto: Sinuhe é reabilitado, reinstala-se no Egipto e espera calmamente a chegada 

da morte. 
170 A nossa opção de tradução baseia-se no facto da palavra a (  ), para além do seu significado mais corrente de 

«braço» ou «mão», poder significar «condição» ou «estado», conjugado com o facto de o determinativo  poder 
ser usado em palavras que expressam ideias referentes a «alimentação», «palavra», «pensamento» ou «sentimen-
to» (R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 36). 

171 A hipótese de ser uma «sala de refrigeração» ou uma «sala fresca», como lhe chama Lefebvre, não nos parece um 
grande luxo, uma vez que uma boa parte das casas, e não só as mais abastadas, parece ter tido esse conforto, es-
cavando um ou dois compartimentos no subsolo para a conservação de alimentos e água. Parece-nos também 
pouco plausível que imagens do horizonte pintadas nas paredes da casa de um nobre fossem um grande luxo, 
uma vez que as decorações e ornamentações das paredes internas das habitações, com motivos florais e geomé-
tricos, se generalizaram entre as classes mais elevadas a partir da XII dinastia. Pelo contrário, embora os Egíp-
cios tivessem a palavra anx (  ) para espelho, em que o determinativo G. N34 (  ) representa um pedaço de 
metal, cobre ou bronze, de que eram feitos os espelhos egípcios, parece-nos fazer todo o sentido a interpretação 
de Lichtheim, baseada em C. E. Sander-Hansen, em que aXmw nw Axt, lit. «imagens do horizonte», fosse uma 
forma de expressar a ideia de imagem reflectida. Tanto mais que, o determinativo da palavra aXmw não é o habi-
tual G. G7 ou G. G12,    ou   , mas G. N33, , determinativo também usado para metais e minerais. E não de-
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viam ser apenas espelhos de mão, uma vez que R.-M. e R. Hagen afirmam expressamente: «A partir da [décima] 
segunda dinastia, os membros das classes sociais elevadas possuíam casas de banho equipadas com duches e es-
pelhos». Casas de banho, que surgem por volta da XII dinastia nas casas mais abastadas e se generalizam às clas-
ses médias no Império Novo, e espelhos, isso é que seriam grandes luxos naquela época! (G. LEFEBVRE, Romans 
et Contes, p. 24; R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, pp. 48 e 249; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Litera-
ture, pp. 233-234; D. VALBELLE, La vie dans l’Egypte ancienne, pp. 98-100; B. KEMP, Ancient Egypt. Anatomy 
of a Civilization, 137-180; G. e M. F. RACHET, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, pp. 149-150; G. PO-

SENER, Dictionnaire de la civilisation égyptienne, pp. 160-161; I. SHAW e P. NICHOLSON, British Museum Dic-
tionary of Ancient Egypt, pp. 188 e 293; M. J. MACHADO, «Casa», em Dicionário do Antigo Egipto, pp. 187-
188 ; S. QUIRKE e J. SPENCER, British Museum. Le Livre de l'Ancienne Égypte, p. 180; R.-M. e R. HAGEN, Egip-
to: Pessoas, Deuses, Faraós, p. 133 ; A. ERMAN e H. RANKE, La civilization Egyptienne, pp. 224-262). 

172 A palavra sbt significa «carga», «substância», o que, neste contexto, nos parece ser uma forma de referir a suji-
dade acumulada sobre o corpo, como traduziremos na antologia. 

173 É o óleo de oliveira, o azeite, diferente do óleo usado pelos Egípcios que era o óleo de rícino (G. LEFEBVRE, 
Romans et Contes, p. 24). 

174 A presença do determinativo G. A40 (  ) indica-nos que era um amigo real. 
175 Na palavra srd (  ), os caracteres rd (  ) foram introduzidos a posteriori entre colunas. Talvez por isso, o 

determinativo G. M32 (  ) tenha ficado antes e não depois deles. 
176 A palavra «comida», «refeições», escreve-se normalmente  , ou   , ou  , ou 

 , ou  , ou  , ou ainda  . Os determinativos com que se es-
crevem dão-nos preciosas informações que nos acrescentam informações sobre o tipo de refeição em causa. No 
primeiro caso podemos considerar uma refeição em termos genéricos, uma vez que G. Y1 é um determinativo 
usado em conceitos abstractos, o segundo caso é semelhante, uma refeição em termos genéricos, mas mais parti-
cularizada uma vez que são produtos da terra, animais ou vegetais, devido à presença de G. N18, um determina-
tivo ligado à terra. Os outros todos são bem mais específicos: o terceiro caso refere mesmo «pão e cerveja» (G. 
X2 e G. W22); o quarto tem a mesma referência mas substitui a desinência da pluralidade (G. Z2) pelo determi-
nativo usado para alimentos (G. X4); o quinto caso também tem a referência a «pão e cerveja» mas sobre uma 
mesa de oferendas, a triplicar, isto é, no plural ideográfico, sendo utilizado especificamente em textos referentes 
a oferendas; o sexto caso, com G. F51, um pedaço de carne, pode-nos querer informar que é uma refeição de ca-
ça ou, no mínimo, de carne; finalmente, o último caso, com G. M43, que representa uma vinha e com G. N33, 
que representa grãos, indica-nos uma refeição frugal, não propriamente de vegetais mas mais de frutos (R. O. 
FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 261; Á. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Diccionario de Jeroglíficos Egípcios, p. 
415). 

177 A tradução da frase (i)m(y)-r xtmtyw Hr sS levanta alguns problemas. Menu diz-nos que xtmtyw é a actual leitura 
de sDAwty, que traduz por «chanceler», «guarda do selo». Faulkner apresenta para (i)m(y)-r xtmtyw a tradução de 
«superintendente da fortaleza», embora traduza xtm como «selo», «contrato», com o determinativo G. S20 (  ), 
que Gardiner diz substituir por vezes G.S19 (  ), e «castelo», «forte» com o determinativo G. O1 (  ); sDAw 
traduz por «portador do selo». Gardiner, ainda que com dúvida na leitura da palavra, diz que sDAwty significa 
«tesoureiro». Mas depois, o próprio Gardiner, Parkinson, Lichtheim, traduzem (i)m(y)-r xtmtyw Hr sS por «o in-
tendente (mestre, chefe) dos desenhadores desenhou-a». Se sS para além de significar «escrever», poder também 
ser traduzido por «desenhar», «pintar», já «desenhos» e «desenhador» ou «pintor» têm vocábulos próprios, dife-
rentes dos referidos: qdwt (  ) e sS qdwt (  ) (B. MENU, Petit Lexique, p. 169; R. O. FAU-

LKNER, A Concise Dictionary, pp. 199, 246, 259 e 282; A. H. GARDINER, Egyptian Grammar, p. 506; A. H. 
GARDINER, «Die Erzählung des Sinuhe und die Hirtengeschichte», p. 14; R. B. PARKINSON, The Tale of Sinuhe, 
p. 42; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature, p. 233). 

178 Esta palavra também não está bem escrita: em vez do caracter G. R8 (  ) devia estar o caracter G. T19 (  ). 
Além do mais, foi esquecido antes (i)m(y)-r e repetido, desnecessariamente, Hr. 

179 Obviamente que Faulkner traduz dmi como «cidade», mas propõe «no seu lugar certo» para a expressão r dmi 
(R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 313). 

180 Cfr. R. O. FAULKNER, A Concise Dictionary, p. 229; Á. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Diccionario de Jeroglíficos Egíp-
cios, pp. 373 e 465. 

181 O cólofon era a prova de que o texto em causa não era um original e tinha sido copiado na íntegra. Obedecia à 
fórmula específica que aqui se encontra completa. 


