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Denboraren makina
N a g o r e  I r a z u s t a b a r r e n a

EGIPTO, K. A. 3050. Antzinako
Egiptoko lehen faraoi Narmerrek
egiptoar lurraldeak batu eta I.
Dinastia fundatu zuen. Batasun
horren xehetasunak eguneroko
objektu soil batean, paleta kosme-
tiko batean jasota iritsi dira gure-
gana. 

Paletaren gainaldean Narmer
gudu zelaia ikuskatzen ageri da,
parean, bi ilaratan paratuta, burua
moztutako etsai multzoa duela.
Faraoiaren segizioko kideek hain-
bat probintziatako estandarteak
daramatzate, eta behean Narmer
ikus daiteke berriz, hazpegi asia-
rreko arerioa zapaltzen ari den
zezen bihurtua.

Atzealdean, faraoiak giza itxura
du eta Horus jainkoaren azpian
belauniko dagoen etsaiari kolpeka
ari da. Horusen eta etsaiaren artean Niloren delta-
ren sinbolo bat dago, lurralde hura jainkoaren eta,
beraz, faraoiaren menpe zegoela adierazteko.
Behealdean faraoiak aurrez mendean hartutako bi
gizaki agertzen dira. Atzealdeko arerio horiek guz-
tia ile luze kizkurra eta bizarra dute; egiptoar iko-
nografian libiarren ezaugarriak dira horiek.

Baina paletaren mezu guztiak ez daude gudu
aferei lotuta. Gainaldean Narmerrek “koroa
gorria” delakoa darama; Behe Egiptoko koroa, ale-
gia. Azpialdean faraoiak beste forma bat duen
koroa du buruan, “koroa zuria” deitua, Goi Egipto
mendean zuela adierazten duena. Batasun mezu
hori gainaldeko irudi nagusiak indartzen du; lepo
luze eta bihurriak elkar gurutzatuta dituzten bi feli-

no ageri dira. Irudi horren alegoria garbia da: bi
erresumak, Goi eta Behe Egipto, errege bakar
baten mendean, Narmer faraoiaren mendean
daude. Eta, hain zuzen, horixe da paletaren zatirik
erabilgarriena, lepoek eratzen duten zirkulua era-
biltzen baitzuten makillaje hautsak nahasteko. 

Horrenbestez, historiako inperiorik iraunkorre-
na abiatu zen eta historiako une gailen hura maki-
llajeari lotutako objektu banal batean jaso zuten.

Narmer faraoiaren paleta 64 zentimetro luze eta 45
zentimetro zabal da. Makillaje hautsak nahasteko arbelezko
lanabesa 1898an aurkitu zuten Quibell eta Greenek
Hierakonpoliseko Horusen tenpluan. Ezkerrekoa paletaren
atzealdea da eta, eskuinekoa, gainaldea. 
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Egipto makillajeak batuta

HOLOKAUSTOA bizi izan zuten 500
emakumezko idazleren lanak aztertzen
eta gaztelaniara itzultzen ari dira Gra-
nadako Unibertsitateko, Alacanteko,
Murtziako eta Vigoko hainbat ikerlari,
gero lanok argitara emateko. Emaku-
me horietako batzuek zuzeneko bizi-

penak kontatu zituzten eta beste
batzuek, aldiz, amaren edo amonaren
testigantza jaso dute (argazkian, ema-
kumeak Theresienstadt kontzentrazio
eremuan). Lehen alea, Auschwitzen hil
zuten Eva Heyman 13 urteko neskato-
ak idatzitako egunkaria izango da.
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