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Nitokris 
existitu zen?

Egipto, K.a 2162 edo 2191. Nitokris 
faraoiaren bi urteko erregealdia 
amaitu zen eta, hala, VI. dinastia 
amaitu eta Egiptoko lehen tarte-

ko aroa hasi zen. Nitokris ez zen ema-
kumezko faraoi bakarra izan; bospa-
sei mende eta dinastia batzuk geroago 
Hatshepsutek 20 urtetik gorako agin-
taldi oparoa izan zuen. Baina Egiptoko 
lehenengo erregina litzateke, existitu 
zela egiaztatuko balitz.

Baina orain arte ez da aurkitu haren 
izena jasotzen duen garaiko inskripzio-
rik eta Nitokrisen aipamenik zaharre-
nak milurte eta erdi geroagokoak dira. 
Manetonek (K.a. III. mendea) bere epi-
tomeetan esan zuen faraoia “bere ga-
raiko gizon guztiak baino ausartagoa, 
emakume guztien artean politena, azal 
ederrekoa eta masail gorriduna” zela. 
Herodotok (K.a V. mendea), aldiz, haren 
mendekua eta heriotza jaso zuen His-
toriak II lanean: “Nitokris Merenre II.a 
erregearen emaztea eta arreba zen (…) 
Erregea modu basatian hil zutenean, Ni-
tokris Egiptoko agintari bakarra bihurtu 
zen eta senar-anaiaren heriotza men-
dekatzea erabaki zuen. Senarraren he-
riotzaren erantzuletzat zeuzkanak otu-
runtza batera gonbidatu zituen. Kanal 
sekretua irekitzeko agindua eman zuen 
eta, Niloko urek aretoa bete zutenean, 
traidoreak itota hil ziren”. Baina ez omen 

zuen lortu traidore guztiak garbitzea eta, 
beti ere Herodotoren arabera, bizirik 
geratu ziren arerioengandik ihesi, bere 
burua sutara botata suizidatu omen zen. 
Azken datu hori ez da batere sinesgarria, 
antzinako egiptoarrek ahalegin handiak 
egin baitzituzten momifikazioaren bidez 
bizitza honetako gorputza beste bizi-
tzarako gordetzen. Gorpuak erraustea 
soilik delitu larrienak zigortzeko erabil-
tzen zuten.

Nitokris aipatzen duen iturririk fi-
dagarriena Turingo Errege Kanona da, 
Ramses II.aren garaikoa (K.a XIII. men-
dea), ordura arteko faraoi guztien ze-
rrenda zehatz jasotzen duen papiroa. 
Baina, dokumentua xehe aztertu duten 

ikerlarien arabera, Nitokris Netjerka-
ra gizonezko faraoiaren izenaren trans-
kripzio okerra besterik ez da.

Hortaz, egiptologo gehienek uste dute 
Nitokris ez zela existitu, Behe Inperioan 
sortutako kondaira bat dela. Aldiz, beste 
batzuek, Jürgen von Beckerath (1920-
2016) alemaniar egiptologo ezagunak, 
esaterako, benetako faraoia izan zela 
defendatu dute. Kontua da Turingo Ka-
nonak biltzen dituen beste izen batzuei 
buruz ere oso informazio gutxi dagoela, 
maiz Nitokrisi buruz baino informazio 
gutxiago. Baina gizonezko izen haiei ez 
zaie Nitokrisi eskatzen zaion frogarik es-
katzen eta adituek ez dute eztabaidatzen 
benetako faraoiak izan ziren ala ez. 

Zerua, burdina eta uteroa

Hiru kontzeptuok aztertu eta antzi-
nako egiptoarren sinesmenekin 
lotu ditu Brown unibertsitateko 

(AEB) Victoria Almansa Villatoro egip-
tologoak (Journal of Egyptian Archaeo-
logy). Saqqarako Piramideen Testuak 
orain arte aurkitutako testu erlijioso 
zaharrenak dira eta horietan “zeru” kon-
tzeptua adierazten duen zeinu hierogli-
fikoarekin batera uteroaren eta burdi-
naren zeinuak agertzen zirela ikusi zuen 
eta, erlazio hori argitu eta egiptoarrek 

zeruaz zer kontzepzio zuten jakiteko, 
xehe ikertu ditu testuak. Egiptoarrek 
Burdin Aroa bera baino lehen ezagu-
tzen zuten burdina, meteoritoetatik ze-
torren eta; beraz, burdina zeruarekin 
lotzen zuten. Eta testuotan uteroa Nut 
jainkosarekin (irudian) lotuta agertzen 
da eta likidoz beteta zegoela ere esaten 
da. Hala, hauxe izan da ikerlanaren on-
dorioa: antzinako egiptoarrentzat zerua 
Nuten uteroa zen, burdinazkoa zen eta 
likido amniotikoz betea zegoen. 
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hAtshepsUt erreginAren estAtUA. AskorentzAt Lehen emAkUmezko FArAoiA izAn Arren, 
tUringo errege kAnonAren ArAberA, LehenA nitokris izAn zen, bAinA hAren estAtUArik 
edo irUdirik ez dAgo.


