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Opsomming

Die begrip Ma'at is rigtinggewend vir die kultuur van Antieke Egipte. In hierdie

kultuur het Ma'at twee verskyningsvorme wat ten nouste met mekaar saamhang: die

kultuurbeginsel en die godin.

Ma'at as algemene kultuurbeginsel het te doen met die volmaakte orde wat tot stand

gekom het in die ontstaansoomblik van die kosmos. Hierdie orde hef chaos en

wanorde op en skep volkome ewewig in elke aspek van die kosmos: die natuur, die

mensdom, die godedom, die lewe en die dood. Die Antieke Egiptiese literatuur bring

aan die lig dat mense hulle lewe ingerig het volgens die beginselom Ma'at te doen.

Waarop dit neergekom het om Ma'at te doen, was om eerlik en regverdig te handel.

Op hierdie manier is die orde bewaar en die chaos verhoed.

Op die terrein van die religie, wat as 'n besondere aspek van die kultuur in die breë

beskou moet word, funksioneer Ma'at in Antieke Egipte as 'n godin. Hierdie godin

was 'n veronderstelde wese in eie reg, met 'n kenmerkende voorkoms, 'n

geskiedenis, en 'n kultus wat deur die farao en die priesters bedien is.

Hoewel die siening van Ma'at in die loop van die lang geskiedenis van Antieke Egipte

aansienlik ontwikkel het, was die idee van die begin van die Egiptiese beskawing

aanwesig, soos 'n groot verskeidenheid inskripsies laat blyk. Die begrip het in hierdie

kultuur van begin tot end 'n bepalende rol bly speel.

Tussen Ma'at en die koningskap in Antieke Egipte was daar 'n besonder nou band.

Ma'at was van wesenlike belang vir die uitvoering van die koninklike amp: dit was

die opdrag van die farao om Ma'at te verwesenlik en daarmee Isfet te vernietig.

Hierdie taak het die farao uitgevoer as hoof van alle kultusse -- deur die daaglikse

offer wat hy in die belang van Ma'at gebring het --, maar ook in die

staatsadministrasie -- deur toe te sien dat amptenare hulle werk doen volgens die

beginsel van Ma'at.
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InAntieke Egipte is daarvan uitgegaan dat Ma'at nie net in die lewe nie, maar ook in

die dood funksioneer. In die alternatiewe werklikheid wat Antieke Egiptenare van die

dood maak, heers daar ook orde. Ma'at is dus ook daar teenwoordig.

Die wese van Antieke Egipte is nie die strukture, soos die piramides, wat nou nog die

belangstelling gaande maak nie. Dit moet veel eerder gesoek word in die wyse waarop

Ma'at eenheid aan hierdie merkwaardige kultuur gegee het.
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Summary

The concept ofMa'at is crucial to Ancient Egyptian culture. In Ancient Egypt, Ma'at

has two closely related manifestations: the cultural principle and the goddess.

Ma'at as general cultural principle relates to the perfect order that was present at the

moment when the cosmos came into being. This order eliminated chaos and created

perfect balance in every aspect of the cosmos: nature, mankind, the gods, life and

death. According to Ancient Egyptian literature, people ordered their lives in terms of

the principle to do Ma 'at. This principle amounted to living honestly and justly. In

this way, order was maintained and chaos prevented.

In religion, which should be considered a subdomain of culture, Ma'at functions as an

Ancient Egyptian goddess. As a goddess, Ma'at was considered a being in her own

right, with a characteristic appearance, a history, and a cult which was performed by

the pharaoh and the priests.

Though the conception ofMa'at developed considerably in the long history of

Ancient Egypt, the idea was present at the beginning of Egyptian civilization, as is

attested by a great variety of inscriptions. The concept played a significant role in this

culture from beginning to end.

Ma'at was of particular importance to Ancient Egyptian royalty. Royal office

included the realization of Ma'at and the consequent destruction ofIsfet. This

function was performed by the pharaoh as chief of all cults - by daily sacrifice for

Ma'at --, as well as in his role as ruler - by ensuring that public office was performed

according to the principle ofMa'at.

The Ancient Egyptians maintained that Ma'at functioned not only in life but also in

death. In the alternative reality that Ancient Egypt made of death, order obtained, just

as in life. Hence Ma' at was present also in death.
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The essence of Ancient Egypt is not its structures, such as the pyramids, which never

cease to fascinate. This essence has to be sought in the way Ma'at gave unity to this

remarkable culture.
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Inleiding

Die Antieke Egiptenare was die eerste mense wat 'n nasiestaat tot stand gebring het.

Hierdie staat wat geloof in die gode en aspirasies vir die volk beliggaam het, was 'n

teokrasie wat die raamwerk gevorm het van 'n kultuur van buitengewone prestasies en

krag, wat drie millennia lank bestaan het en wat feitlik tot aan die einde toe

gekenmerk is deur 'n unieke en onmiskenbare styl. Verskillende elemente in die

bepaling van hierdie styl kan uitgelig word. Inherent aan elke Antieke Egiptiese

kultuurdomein was 'n uniekheid wat in 'n meerdere of mind ere mate vormend of

bepalend was vir die aard van ander en soms al die ander kultuurdomeine.

By die bestudering van die Antieke Egiptiese kultuurdomeine val één element op wat

onmiskenbaar teenwoordig is -- die konsep Ma'at: in elke sfeer van die Antieke

Egiptiese kultuur vorm die begrip Ma'at die fondament van orde.

Wat ofwie is Ma'at? Die naamwoord ma 'at kom volgens Assmann (1990: 15 e.v.)

van mu 'at waarin -t die vroulike uitgang is en mu '- 'n werkwoord is met die volgende

betekenisse:

(1) rig, koers aandui, rigting gee en

(2) offer

Die bundel betekenisse (1) kan in Afrikaans weergegee word deur rig (ww.), reg

(adj.), reg(naamwoord) en regter. Hierdie betekenisse speel almal 'n rol in

verskillende ma'at-analises.

In hierdie werkstuk sal na Ma'at as vormende element van Antieke Egiptiese kultuur

gekyk word. In Afdeling 1 sal aandag gegee word aan definisies en omskrywing van

Ma'at as abstrakte beginsel asook aan 'n beskrywing van Ma'at as godin. In Afdeling

2 word gekyk na Ma'at, die farao, amptenare en gewone mense. In Afdeling 3 word

die spore van Ma'at deur die Antieke Egiptiese Literatuur gevolg, en in Afdeling 4

word gekyk na Ma'at in die samelewing, die kuns, die reg en opvattings oor die dood.
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Afdeling 1: Beginsel en Godin

1.1 Begrip

1.1.1 Definisie

Die konsep Ma'at as deel van die Antieke Egiptiese teologiese sintese kan op

verskillende maniere gedefinieer word. Die definisie kan fokus op (a) Ma'at as

abstrakte beginselof (b) as Ma'at, die godin wat 'n veronderstelde wese in eie reg

was. Hierdie twee begrippe funksioneer in noue samehang met mekaar.

Feitlik elke studie, ongeag die onderwerp, wat oor Antieke Egipte gedoen word, bied

'n omskrywing of 'n definisie van Ma'at as abstrakte beginsel aan, terwyl inligting

oor Ma'at die godin heelwat skaarser is.

Meeks & Meeks (1996: 239) omskryfMa'at as die godin wat die onskendbaarheid en

die balans wat in die skepping van die kosmos teenwoordig was, verpersoonlik. Dit is

deur haar wat die heelheid van die geskape kosmos onderhou word en dit is deur haar

wat die gode gevoed word. Mense moet dit waaraan sy gestalte gee, respekteer om

sodoende die reëlmaat van natuurverskynsels, wat die lewe verseker, te waarborg.

Ma'at is die norm waarvolgens kosmiese verskynsels bepaal en regeer is en

waarvolgens die samelewing gefunksioneer het.

Tobin (1989:77) karakteriseer Ma'at soos volg: ... the basis for the unity of all things,

the basis of cosmic order, of political order, of morality, of life itself, of arts and

science, and even of good etiquette in normal everyday affairs. Ma 'at represented,

perhaps even more than the creator diety himself, the true foundation stone of the

stability of the Egyptian religious thought.

Knapp (1988: 102) beskryf die wese van Ma'at as a cosmic or divine force of harmony

and stability, dating back to the beginning of time.

Volgens Hornung (1996:213) is Ma'at ... die orde, die regte maat van dinge wat die

wêreld onderlê, dit is die perfekte staat van dinge waarna 'n mens moet streef en wat

MA'AT 1. Ponelis

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



3

in harmonie is met die bedoelinge van die skeppergod. Hy beskou Ma'at as die

verteenwoordiging van die goddelik vasgestelde orde van dinge; die geordende

beweging van die hemelliggame, die ewewig van die aarde binne die heelal, die

reëlmaat van seisoene en die opeenvolging van die tyd (Hornung 1992:140) .

. . ..the harmony of tones,
the melodious sound,
the proper measure in architecture
and the antidote for every form of excess.

Assmann (2001 :3) vat dit alles bondig saam: Maat designates the idea of a

meaningful, all-pervasive order that embraces the world of humankind, objects, and

nature-in short, the meaning of creation, the form in which it was intended by the

creator god.

Ma'at word dus in uitsluitlik positiewe terme beskryf as onskendbaar, heel, balans/

ewewig, onderhouer, voedsel, reëlmaat, norm, eenheid, kosmiese orde, stabiliteit,

harmonie, regte maat, perfekte staat en geordendheid -- waarskynlik sou nog veel

meet kwaliteite by hierdie lys gevoeg kon word.

1.1.2 Die Ma'at-Ieer

Assmann (1990:20 e.v., 54) onderskei twee faktore in die ontstaan van die Ma'at-leer.

Ten eerste beweer hy (1990:25) dat die Ma'at-leer ontstaan het in wat hy die

spiltydvak (Achsenzeit) noem. In hierdie tydperk tussen 800 vC en 200 vC het 'n

verskeidenheid wêreldbeskoulike stelsels oor die hele wêreld ontstaan o.a. in Sjina

(die Confucianisme), Indië (die Hindoeïsme), Iran (die leër van Zaratoestra), Palestina

(die optrede van die groot profete Jeremia en Jesaja) en Griekeland (die tyd van

Homeros, Plato en die tragici). Heel waarskynlik was daar in die spiltydvak

wisselwerking tussen hierdie kulture.

Assmann (1990:20) tipeer die Ma'at-leer as 'n primêre religie - 'n simboliese

betekeniswêreld wat eintlik sinoniem is met kultuur. Hierdie primêre religie noem

Assmann (1990: 21) ook tradisiereligie of kultuurreligie. Die primêre religie is

wêreldgerig, immanent en omvattend: dit het met die sosiale en etiese, dus met

geregtigheid, te doen en nie soseer met of goddelikheid of die wêreldorde nie
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(Assmann 1990:33). Die sekondêre religie is die enger tipe godsdiens, soos in die

Christendom, wat van die transendente uitgaan (Assmann 1990:20).

Die tweede historiese lyn wat Assmann (1990:54) onderskei, is dat die Ma'at-religie

die grondliggende staatsmite is wat ideologiese gestalte aan die vereniging van Bo- en

Benede-Egipte gegee het.

Volgens Tobin (1998:77) het geen ander antieke of mode me kultuur 'n konsep so

allesomvattend as die konsep Ma'at opgelewer nie. Alhoewel die Griekse begrip ÓfKyt

vertaal kan word met terme soos reg, geregtigheid, gewoonte, manier, orde en straf,

wissel die betekenis daarvan afhangende van die konteks. Hy wys ook daarop dat die

Griekse MKyt ondertone van strafvir menslike sondes ingehou het en dat dit dus nie

alleen die goeie aangemoedig het nie, maar dat dit ook gewaasku het teen die strafwat

kon volg indien die goeie nie nagevolg is nie. Om die volheid van die Egiptiese Ma'at

te belig, toon Tobin (1998:78) aan hoedat die Grieke verskillende woorde moes

inspan om dit wat in die Egiptiese Ma'at saamgevat is, uit te druk bv. Oéuu; (orde,

reg) uoipa (lot, deelt.aoropoabn (selfbeheersing, matigheid) en á.pct~ (deugde,

edelheid). In plaas van 'n enkele konsep moes die Grieke dus 'n komplekse filosofiese

sisteem ontwikkel wat nie altyd ewe verstaanbaar vir die gewone mens sou wees nie.

Hierteenoor val die eenvoudige en positiewe karakter van Ma'at as enkelvoudige,

ongekompliseerde en verstaanbare beginsel van orde op. Ma'at was onveranderlik en

ewig, altyd sterk, goed en vrygewig en nooit 'n bedreiging vir die menslike geluk nie.

Omdat Ma'at 'n realiteit was, was die kosmos volmaak, en die Antieke Egiptenaar

kon vashou aan die wete dat Ma'at teenwoordig is in elke aspek van die lewe en dat

Ma'at deel is en sal wees en van die mens se geskiedenis. Tobin (1998:78) noem dit

die basis van die optimistiese lewensuitkyk wat 'n belangrike komponent vorm van

die Antieke Egiptiese kultuur.

Assmann (1990:58 e.v.) lig geregtigheid as aspek van Ma'at uit en onderskei tussen

horisontale en vertikale geregtigheid.
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1.1.2.1 Horisontale geregtigheid

Assmann karakteriseer horisontale geregtigheid as verbindende geregtigheid, wat

volgens hom bestaan uit wederkerigheid en solidariteit. Die begrip word behandel

ooreenkomstig drie oortredinge teen Ma'at: traagheid, doofheid en hebsug.

Traagheid (Assmann 1990:60 e.v.) het met versuim (teenoor handeling) te make. 'n

Mens mag oortredings nie net daar laat nie; jy moet hulle aktiefbestraf. Die traagheid

om aktiefteen oortredings op te tree, volg uit vergetelheid: gister verdwyn in die niet;

die herinnering word opgehef. Vergelding en straf volg uit die verantwoordelikheid

wat mense teenoor mekaar het. Hierdie wedersydse verantwoordelikheid word deur

traagheid opgehef(Assmann 1990:66). Daarteenoor is die Ma'at wat gedoen word

geregtigheid (Assmann 1990:70).

Die tweede oortreding teen Ma'at is doofheid. Dit staan teenoor vriendskap soos

traagheid teenoor herinnering: Wie vir Ma 'at doof is, het geen vriend nie (Assmann

1990:69). Doofheid is dus opheffing van die kommunikasie tussen mense. Deur

doofheid (selfgerigtheid) kom isolasie, waardeur die mens sosiaal afsterf (Assmann

1990:82). Wanneer Ma'at ontbreek, kom die praat met mekaar en die hoor van

mekaar tot 'n einde (Assmann 1990:85). Hierdie analise van Assmann laat duidelik

blyk dat Ma'at 'n basiese sosiale en kulturele bindingsbeginsel is.

Die derde oortreding teen Ma'at is hebsug (Assmann 1990:85 e.v.). Hebsug het

betrekking op die innerlike mens (Assmann 1990:86). Dit is die grootste van alle

oortredinge teen Ma'at. Dit is eiewilligheid wat staan teenoor die wil van die

gemeenskap. Hebsug is egoïsme, wat staan teenoor altruïsme en wederkerigheid.

Geregtigheid is medemenslikheid (Assmann 1990:91), wat deur die wil (die hart)

uitgeoefen word en die beslissende en hoogste beginsel van horisontale geregtigheid

is (Assmann 1990:91).

1.1.2.2 Vertikale geregtigheid

In sy ontleding van vertikale geregtigheid verbind Assmann (1990:92 e.v.) twee

temas: (a) deug en (b) kontinuïteit.
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(a) Deug

Deug is die geregtigheid van die magtige en die ryke teenoor die magtelose, die arme,

die randfigure, die weduwees en die wese (Assmann 1990: 106). Hierdie vertikale

geregtigheid word met die onsterflikheid verbind: deur deug verdien die magtiges dat

hulle grafte onverstoor bly. Dit is die ongeregtiges wie se grafte geskend word, uit

wraak vir hulle onregmatige optrede teenoor die magteloses in hulle lewe.

Volgens Assmann (1990: 103) is Ma'at 'n sosiale bindingsbeginsel wat net in 'n

gestratifiseerde samelewing kon ontstaan het. Dit lê die roekelose magsuitoefening

teenoor magteloses aan bande.

(b) Kontinuïteit

Hierdie aspek van vertikale geregtigheid het te doen met Ma'at as die verlosser uit die

dood en die verganklikheid. As sodanig is dit 'n religieuse idee in enger sin wat ook

bv. in die Christendom teenwoordig is. Belangrik is dat die dood die mens nie uit die

gemeenskap losmaak nie. Ma'at het met kontinuïteit te doen, wat Assmann

(1990:123) van onsterflikheid onderskei. Onsterflikheid, soos in die Christendom,

berus op die oorgang tot 'n nuwe synsvorm en 'n ander wêreld, en dit kom op

diskontinuïteit neer. Volgens die Antieke Egiptiese beskouing duur die mens op aarde

voort, nie in 'n ander oord nie; diesseits en nie jenseits nie, hiermaals en nie

hiernamaals nie.

Kontinuïteit word verleen deur die deug en die monumentale klipgraf (Assmann

1990:114). Die deug is die geestelike teenhanger van die klipgraf.

Die verbinding tussen deug (reinheid) en kontinuïteit (onsterflikheid) het volgens

Asmann (1990: 123) in die eerste millennium vC ontstaan toe die Antieke Egiptiese

religie op twee wyses omvorm is. Indie eerste plek het daar 'n gerigtheid na binne

ontstaan, dus op die hart van die mens en in die tweede plek 'n gerigtheid op

kontinuïteit. Hierdie twee motiewe word in die doodsoordeel verbind: (a) dit gaan om

die oorgang tot die "hiernamaals", en (b) dit is die mens se hart wat in die

doodsoordeel geëvalueer word.

Assmann (1990:111) gee die volgende samevatting:

MA'AT 1. Ponelis
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Das Prinzip, der Oberbe!Jriff, der alle diese Spezifizierungen des Guten, das man tut

ader ist, bundig zusammenfaszt, ist Ma 'at. Mit dem Prinzip Ma 'at ist ein Horizont von

Handlungsfolgen anvisiert, die iiber den Tod des einzelnen hinaus, "bis in die Dinge

der Ewigkeit" reicht, und doch rein diesseitig begrundei werde kann. Durch das Tun

und Sagen der Ma 'at gliedert sich der Einzelne so unverbruclicn in den Sozialkërper

ein, dasz auch der Tod diese Bindung nicht zu zerreiszen vermag. Mit dem Konzept

Ma 'at verbinden sicb also die Vorstellungen zum einen der Gemeinschaftstreue -- der

Solidaritiit und sozialen Einbindung=, und zum anderen der Fortdauer iiber den Tod

hinaus. Wer der Ma 'atfolgt, erwirbt sich sowohl Liebe als auch Bestiindigkeit, und

zwar beides sowohl iiber den Tod hinaus auch "auf Erden ",

1.1.3 Ma'at, kultus en mites

Vergote (1987:5) verwys na die Christelike godsdiens, die Islam en die Judaïsme as

historiese of openbaringsreligieë. Die heilige skrifte van hierdie godsdienste, die

Torah, die Evangelies en die Koran, bied 'n samehangende leer wat op 'n bepaalde

tydstip in die geskiedenis geopenbaar is en wat aan die gelowiges gepredik en

onderrig kan word. Hierdie geskrifte bevat al die vernaamste leerstellinge oor geloof,

moraliteit en kultusvorme. Hierteenoor staan die Antieke Egiptiese godsdiens wat

Vergote (1987:5) saam met die godsdienste van Mesopotamië, Griekeland en Rome

as natuurgodsdiens klassifiseer: Zijn godsdient berust op de mystieke band die de

mens met de natuur verbind, op de eenheid van het menslijke leven en het leven van

de kosmos.

Natuurverskynsels was die primêre bron waaruit die Antieke Egiptenare antwoorde op

hul vra oor die kosmos gekry het (Tobin 1989:9). Indie natuur en in die kosmos kon

goddelike orde en harmonie waargeneem word. Skepping is gesien as die

totstandbring of ordening van die kosmos uit die chaotiese oermassa. Onlosmaaklik

verbind aan die skepping is dus die orde wat deur Ma'at vergestalt word (Tobin

1989:27).

Die sigbare wêreld is in religieuse terme gesien en beskryf; die beheer van

natuurkragte is aan die vroegste, meestal plaaslike gode toegedig. Soos plaaslike

streke staatkundig ontwikkel het, het ook hierdie gode deur 'n geleidelike proses van
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assimilasie, sinkretisme en organisasie ontwikkel. Uiteindelik was dit die sterkste,

lewegewende magte van die natuur wat in die Antieke Egiptiese godsdiens die

sentrale plek ingeneem het: die son, die Nyl en die vrugbare aarde.

Hierdie magte was helaas nie nét lewegewend nie. Die Nyl en die vrugbare grond kon

gee, maar ook terughou; die son kon lewe en lig gee, maar ook verskroei. Net so

teenwoordig as die swart grond op die vrugbare Nyloewer was die rooi sand van die

woestyn wat dit omring het. Dus, uit die natuurlike siklus van die natuur en die

seisoene het daar ook 'n gemitologiseerde verklaring vir die spanning en polariteit wat

in die natuur tussen lewe en dood bestaan, ontwikkel. Hierdie begrip van

teenoorgesteldes vind neerslag in die Antieke Egiptiese godedom. So is die teenpool

van Tefnut, die godin van vogtigheid, Shu, die god van droogte; Geb staan as aardgod

teenoor Nut, die luggod. Die mites van Horus en Seth, Osiris en Seth, Ra en Apophis

wys op die bestaan van ewigdurende konflik tussen chaos en orde, kwaad en goed, die

goeie lig en die dreigende mag van die duisternis (Vergote 1987: 51). Binne die

Antieke Egiptiese kosmologie wat berus het op 'n dualisme tussen Ma'at en chaos

(Isfet) was die gode verantwoordelik vir die handhawing van Ma'at in die kosmos.

Die doel van die kultus was om die gode in staat te stelom dit herhaaldelik te doen.

Volgens Tobin (1989:11) het die mite ten doel dat die mens die goddelike orde van

die kosmos, Ma'at, moes kon sien en daarvolgens kon leef sodat daardeur alles goed

en in orde sou wees vir die mens, die samelewing, die staat en die heelal. En dit noem

hy die primêre doel van Antieke Egiptiese godsdiens. Alle ander dinge in die

godsdiens stel hy hieraan sekondêr. Die Antieke Egiptiese mite was 'n samestelling

van die konsepte van orde en chaos, skepping, vrugbaarheid, die lewe en die

kontinuïteit van die lewe, die politieke orde van die staat en uiteindelik die realiteit

van individuele opstanding tot die lewe na die dood: All of these were but various

aspects of the one cosmic power of Ma'at (Tobin 1989:11). Hornung (1992:91)

verwys na die Antieke Egiptiese strewe na volmaaktheid en balans: The Egyptians

never abandoned the belief that it was possible to change the world in a productive

way: in their way it was always possible to bring a negative or imperfect condition

back -- or at least close to -- its perfect state at the time of creation.
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Antieke Egiptenare het verskillende sisteme van mitologiese simboliek gebruik om

die realiteit van die skepping uit te druk. Hierdie sisteme het by verskillende

godsdienssentra ontstaan. Omdat hierdie sisteme simbolies was, het die feit dat hulle

so van mekaar verskil het, nie afbreuk gedoen aan die konsep waarvoor hulle gestaan

het nie; daar was dus een skeppingskonsep met verskillende uitdrukkings en kultusse.

By elke tempel het die kultus van die viering en die herhaling van die skeppingsaksie

in die hede 'n sentrale rol gespeel. Die Egiptiese uitdrukking sep tepi (die eerste keer)

wat in verband met die skepping gebruik word, dui daarop dat die skepping nie as 'n

enkele daad gesien is nie, maar as 'n herhalende proses. Hieruit volg die geloof dat

die wêreld herhaaldelik so volmaak en nuut kan word as in die tyd van sy oorsprong.

Hierdie geloof word een van die sleutels tot die Egiptiese kultuur wat soos 'n draad

deur grafiese en rituele kultuuruitdrukking reg deur die Antieke Egiptiese geskiedenis

loop. Dit was ook die einddoel van die kultus: die hernuwing van die geskape kosmos

en die herinstel van die universele Ma'at.

Die tempel was die plek waar die kultusgod herhaaldelik die magte van chaos oorwin

het. Die skepping is elke dag herhaal met die opkoms van die son, wanneer die chaos

van die nag oorwin is en orde weer oor die kosmos geheers het. Hernuwing is

gerealiseer in elke kultusritueel, in die toetrede van 'n nuwe Farao tot die troon en in

die hergeboorte van die dooies in die lewe na die dood. Hierdie siening van die

skepping was gerig op die oorwinning van orde bo chaos en het elke aspek van die

Antieke Egiptenaar se lewe, hetsy privaat of openbaar, geraak. Die rol wat Ma'at dus

in die alledaagse lewe van die gewone mens gespeel het, sou moeilik oorskat kon

word.

Die Antieke Egiptiese mitologie het dus nie ten doel gehad om legendes uit die

verlede te vertel nie, en die Antieke Egiptiese kultus is nie primêr uitgevoer om die

guns van die gode te verdien nie (Tobin 1989:31). Dit was eerder 'n dramatisering om

die misterie van die goddelike teenwoordigheid in die kosmos te realiseer; om die

herskepping van die kosmos te verseker en om Ma'at te onderhou en so orde en

stabiliteit in die wêreld te verseker.

----------------------------------------------------------------~
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1.2 Ma' at die godin

Tot dusver is gekonsentreer op die abstrakte idee van ma'at. Inhierdie afdeling sal

aandag gegee word aan die personifikasie van hierdie idee van ma 'at wat die

godedom binnegedring het in die manifestasie van die godin Ma' at.

Hornung (1996:74) wys daarop dat personifikasie van 'n abstrakte idee of selfs 'n

plek in die Antieke Egiptiese godsdiens voorgekom het. So bv. was daar in die

Agtiende Dinastie 'n godin Khefther-Nebes wat die personifikasie was van die

Tebaanse nekropolis, waarvan sy ook die naam dra. In 'n papirus uit die Een-en-

Twintigste Dinastie word daar meermale na haar verwys, maar dan verdwyn sy van

die toneel. Tog, voer Hornung (1996:74) aan, doen die feit dat sy net vir 'n kort tydjie

deel van die godedom uitgemaak het, nie afbreuk aan die belangrikheid van hierdie

verskynsel nie.

Indie Antieke Egiptiese godsdiens is daar ander, ouer personifikasies, van wie Ma'at

sekerlik die bekendste en die belangrikste is, wat vir millennia deel gevorm het van

die godedom.

Indie kosmos toon die godin Ma' at haar as personifikasie van orde, reg en

geregtigheid. Inhierdie verband is sy dus nie net 'n beginsel nie maar 'n persoon soos

al die ander gode.

Ma'at het 'n tweeledige deelname aan die skepping; sy is teenwoordig by die eerste

skepping van die kosmos en is 'n integrerende deel van daaglikse herskepping.

Volgens Assmann (1990: 174-175) verskil die oerskepping van die herskepping daarin

dat die bose en die chaos in die herskepping teenwoordig is maar in die oerskepping

ontbreek. Die oerskepping het dus ontstaan as 'n ontvouing van die goeie. In die

herskepping ontstaan die chaos en die bose deur wat Assmann (ibid.) as 'n splitsing

bestempel.

Die sentrale rol wat Ma'at as beginsel en as godin in Antieke Egiptiese denke gehad

het, word reeds duidelik in die plek wat sy in die Heliopolitaanse skeppingsmite het.

Sy is van die grondlegging van die skepping teenwoordig, waar sy geïdentifiseer word
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met Tefnut, die dogter van Atum. In Spreuk 80 (Assmann 2001 :80) word die ontstaan

van Ma' at verhaal in die woorde aan Atum:

Tefnut is my lewende dogter;
Sy sal wees met haar broer Shu.

Lewe is sy naam
Ma 'at is haar naam

Ek sal met my twee kinders saamlewe,
Saam met my tweeling

Ek sal in die middel wees
Een van hulle by my rug, die ander teen my maag
Toe Lewe saam met my dogter Ma 'at geslaap het,

Het ek op hulle gestaan, terwyl hulle arms om my was.

Verderaan in dieselfde teks word gewys op die belangrike rol wat sy ook in Atum se

se lewe speel (Tobin 1989:79).

Soen jou dogter Ma 'at,
Plaas haar teenjou neus.

Jou hart sal lewe,
Want sy is nie ver vanjou afnie.

Ma 'at, jou dogter
Metjou seun wie se naam Lewe is

Jy eet van jou dogter Ma 'at.

Tobin (1989:79) wys op die simboliese funksie van Ma'at as

i. die godin wat die asem van die lewe aan Atum gee en

ii. voedsel van die lewe vir die gode is.

Hierdie twee simbole beklemtoon die wesenlike belangrikheid van Ma'at vir die gode.

Dit is 'n integrerende en onskeidbare deel van die kosmos waarsonder die kosmos nie

tot stand kon kom nie, en dit was deur Ma'at dat die gode, wat selfs Atum, die

skeppergod en bron van die geskape orde, nie uitgesluit het nie, weer herhaaldelik

herlewe het. Op die Songod se gevaarlike reis deur die nag, wanneer hy deur die

twaalfure, wat as twaalf stasies waardeur hy op sy nagbark (boot) deur twaalf deure

moet beweeg en die aanslae van die magte van die duister moet trotseer, is Ma'at

teenwoordig. Op elkeen van hierdie tonele word sy teenoor Ra uitgebeeld waar sy die

hiërogliefteken vir lewe aan hom bied, sodat hy dwarsdeur die nag die lewe kan

inasem (Meeks & Meeks 1996: 117). As voedsel van die gode word sy uitgebeeld as

die argetipiese voedseloffer aan die gode, soos in offertonele in die tombes van

Merenptah, Seti II, Twoset, Sethnakhte en Ramesses III, waar offerkruike wat
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gewoonlik met wyn en ander vloeistof geassosieer word, aan die gode geoffer word

met die byskrif dat dit Ma 'at is wat geoffer word (Teeter 2001 :319).

In 'n himne aan Amun-Ra, uit waarskynlik die Sewentiende Dinastie (Assmann

2001:195), word Ma'at se belangrikheid vir hierdie god beskryf:

Gegroet, Ra, heer van Ma 'at,
wat skuil in sy kapel, heer van die gode,

Khepri in sy bark,
Wat beveel en die gode kom tot lewe.
Atum, skepper van die mensdom,

wat hulle karaktertrekke onderskei en die manier bepaal waarop hulle bestaan,
wat hulle velkleur onderskei, een van die ander.

Hy wat luister na die smekinge van die een in nood,
genadig teenoor een wat na hom roep,

wat die skroomvallige red uit die hand van die geweldenaar,
wat reg laat geskied tussen die arme en die ryke ....

Die god deur wie se skeppende woord die godedom en die mensdom tot stand kom, is

dus niemand anders nie as die heer van Ma'at, die genadige, toeganklike en

regverdige. Dit is dieselfde god wat in die Instruksies van Merikare (Lichtheim vol. 1

1973:106) beskryf word as die goeie herder wat waak oor regverdigheid:

Hy het sy altaar rondom hulle opgerig.
Wanneer hulle ween, hoor hy.

Sy is die godin met wie se hulp die songod die kosmos aan die gang hou (Assmann

1990:177), en daar word ook na haar verwys as die Oog van Ra soos ook in die geval

van Hathor en Sekhmet. Sy is die godin van die eerste uur van die dag (Assmann

1990:184): die sonsopkoms herstel die orde en bring die oordeeloor die vyande wat

in die nag hulle booshede bedryf. Sy behoort dus tot die versameling gode wat as

sentrale funksie het om as vroulike aanvulling te dien ten opsigte van 'n bepaalde

manlike god.

Alhoewel Ma'at se personifikasie as godin ondergeskik is aan haar rol as simbool van

kosmiese orde (Tobin 1989:79), beklee sy tog 'n belangrike en waarskynlik 'n ereplek

in die galery van Antieke Egiptiese gode. As godin het Ma'at haar eie kultus gehad.

Vanaften minste die Vyfde Dinastie is daar aanduidings van haar eie priesterdom, en

in die Nuwe Koninkryk is Ma'at-tempels op verskillende plekke in Antieke Egipte

gebou. Volgens Hornung (1996:75) is daar in geskrifte uit die Tebes omgewing
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verwysings na 'n skribent wat toesighouer oor die beeste van Ma 'at was, en ook in

ander tombes word verwys na haar kuddes.

Uitbeeldings van Ma 'at dateer tot uit die middel van die Ou Koninkryk (Teeter

2001 :320). Ma'at word as die vroulike ideaalbeeld voorgestel: sy dra 'n nousluitende

rok en 'n volstruisveer, met die hiërogliefteken van haar naam as hooftooisel. In

grafskilderye word sy soms uitgebeeld met vlerke wat dui op haar geestelikheid

(Bunson 1991:153). Sy word met Thoth geassosieer, en hulle word meermale as 'n

paar uitgebeeld.

Hornung (1996:214) wys daarop dat daar in die kultusvoorstellings van feitlik elke

Antieke Egiptiese tempelook voorstellinge van Die aanbieding van Ma 'at is. Die

koning, wat in die teenwoordigheid van die gode die verteenwoordiger van die hele

mensdom is, hou 'n beeldjie van Ma'at op. Alle materiële dinge wat in die daaglikse

tempelritueel aangebied (geoffer) word, soos brood, bier, wierook ens. kan met Ma'at

geïdentifiseer word. Hornung (1996:214) beskryfhierdie ritueel as die samevatting

van dit waarvoor kultus, offer en intereaksie met die gode staan. Die koning se gebaar

van die aanbieding van die sigbare Ma'at aan die gode is 'n teken dat die wêreld van

die mense, wat gedurig onder die bedreiging van chaos staan, nog in orde is, net soos

dit by die skepping was. Ma'at, wat by die skepping van die gode af gekom het, keer

na hulle terug uit die hande van die mens.

Volgens Vernus & Lessing (1998: 88) is hierdie the rite of all rites, the pharao 's

offering of Ma 'at to the gods. Ma'at word gewoonlik in profiel uitgebeeld as 'n

sittende figuur met haar rok wat oor haar knieë getrek is. In hierdie standaard posisie

word die godin altyd uitgebeeld tussen die aanbieder en die ontvanger wat, op enkele

uitsonderinge na, altyd 'n god is (Teeter 1997:31), met haar gesig na die ontvanger

toe.

Daar is wel uitbeeldinge waarin Ma'at as 'n staande figuur voorgestel word: in

uitbeeldinge van Ma'at wat vasgehou word deur Seti I en Horus, 'n valkkop-god en

Ramesses VI, twee uitbeeldinge van koning Ramesses IX , en Ra en Shoshenq III

(Teeter 1997: P118, 19,20,21) onderskeidelik, is die aard van die ritueelonseker.

Teeter (1997: 26) aanvaar dat hierdie uitbeeldinge waarskynlik dui op 'n ritueel van
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die aanbieding van die koning se naam aan die gode of die ontvang daarvan van die

gode. Hierdie verband tussen die aanbieding van Ma' at en die aanbieding van die

koning se naam word ook gevind in 'n toneel in die Luxor tempel waar Ma' at in die

vorm van 'n saltkruik deur Ramesses II aangebied word (Teeter 1997: PI. 15). So ook

word Ma'at in twee nie-koninklike uitbeeldinge uit die Ramesses periode (Teeter

1997: PI. 14) as 'n staande figuur op die hand van die afgestorwene uitgebeeld. Sy

staan in hierdie geval op die opgehefde handpalm van die aanbieder.

As offer in hierdie aanbiedingsrituele word Ma'at uitgebeeld met 'n enkele

volstruisveer as hooftooisel. Indie meeste gevalle hou Ma'at die ankh-septer in haar

hande, wat dui op die vele assosiasies van hierdie koningin met die lewe. Deel van

hierdie uitbeelding is die nb (voetstuk) waarop die godin sit.

Samevatting

Ma' at as abstrakte beginsel kan omskryf word as die opheffing van chaos en wanorde,

as volmaakte orde wat by die oomblik van die skepping tot stand gekom het en wat

elke aspek van die kosmos; die godedom, die natuur, en die mensdom (lewend en

dood) in die regte, gebalanseerde verhouding tot mekaar geplaas en onderhou het.

Ma'at, die godin, was 'n veronderstelde wese in eie reg en het soos ook ander gode as

personifikasie en simbool van 'n abstrakte idee totstand gekom. As godin was Ma'at

'n veronderstelde wese in eie reg, met 'n tipiese voorkoms, 'n geskiedenis, priesters

en 'n kultus. Hoewel Ma' at as manifestasie van kosmiese orde sekondêr was aan die

Ma'at die abstrakte orde-beginsel, was Ma'at as godin 'n essensiële teenwoordigheid

in die bepaling van die unieke karakter van die Antieke Egiptiese godsdiens.
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Afdeling 2: Ma'at, die farao, die farao se amptenare en
die farao se mense

2.1 Ma'at en die farao

Histories kan die koningskap van Bo- en Benede-Egipte teruggevoer word na die

begin van die Eerste Dinastie. Mitologies het die koningskap begin by die skepping

toe die songod Amun-Ra die eerste koning van die skepping geword het. Koningskap

was dus 'n integrerende deel van die samestelling van die kosmos, en mitologies is

alle konings as afstammelinge en wettige opvolgers van die skeppergod beskou. Die

koning het dus tussen die menslike en die goddelike wêrelde gestaan en was deel van

beide. Sonder hom kon nie een van die twee wêrelde funksioneer nie.

Die koning is nie alleen geïdentifiseer met Horus nie, maar ook met die skeppergode

Atum, Ptah en Ra en alle ander kosmologiese goddelikes wat deur hulle

skeppingsdade orde uit chaos tot stand gebring het. Die twee primêre voorvaders van

die Farao, die skeppergod Atum-Ra en die aardgod Geb, was beide simbolies van

voortplanting en regenerasie, en sowel die mitiese assosiasie wat die koning hiermee

gehad het as sy goddelike herkoms, het van hom 'n magtige en bevoorregte persoon

gemaak (Tobin 1989:9). Aangesien die rol van die koning 'n vasgestelde element van

die goddelike orde was, was sy bestaan deel van Ma'at.

Grafies kan die mitiese Antieke Egiptiese troonopvolging soos volg uitgebeeld word:

Atum-Ra
(skeppergod en skepper van koningskap)

Geb

Osiris

Horus
(wettige troonopvolger na sy oorwinning oor Seth)

Koning van Bo- en Benede-Egipte
(sterflike opvolger en inkarnasie van Horus)
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Hornung (1992:162) beweer: In the religious drama ofhistory the only real players

are the pharaoh and his enemies. In hierdie drama vertolk die farao die rol van die

songod Ra wat die koning met 'n spesifieke doelop aarde geplaas het (Assmann

2001:3).

Ra het die koning
in die land van die lewendes geplaas,

vir ewig en ewig
om die mensdom te oordeel
en die god tevrede te stel

om Ma 'at te realiseer en Isfet te vernietig.
Hy (die koning) gee offers aan die gode
en grafoffers aan die afgestorwenes.

(Assmann 2001 :3)

Die koning was die uiteindelike effektiewe medium waardeur Ma'at in die staat en op

aarde in stand gehou kon word. Sodra hy die troon bestyg, is Ma'at weer herstel soos

wat dit was by die grondlegging van die aarde. Dwarsdeur die koning se lewe was hy

die lewende simbool van die voortsetting van Ma' at. As hierdie orde onder bedreiging

gestaan het, was dit sy opdrag om dit weer te herstel deur gebruik te maak van watter

metodes ook al nodig sou wees. Vanaf die Ou Koninkrykse regering van Sneferu was

die Ma 'at-begrip 'n algemene deel van die koninklike naam en het verskeie konings

die titels soos Besitter van Ma 'at en Hy wat opkom met Ma 'at aangeneem. Sedert die

tyd van Seti I word verskillende konings uitgebeeld waar hulle 'n rebus van hul naam

aan die gode bied, op dieselfde manier waarop hulle Ma 'at aan die gode offer, en

hulle dus op hierdie manier met Ma 'at identifiseer (Teeter 2001:319).

As die seun van Ra en as Horus, die seun van Hathor, het die farao die hemelgode

gerealiseer. As Horus, die seun van Osiris, was hy die verpersoonliking van die

vrugbare magte van die aarde. Soos Osiris gedoen het, het die farao ook na sy dood

die kragte wat hy op aarde gehad het, behou. Vir die Antieke Egiptenare was die farao

dus 'n integrerende simbool in wie se persoon alle aspekte van hulle bestaan

saamgevat is: die hemel en die aarde, die staat en die gewone lewe, lewe en dood en

die beliggaming van die orde Ma' at wat in alles opgesluit was (Tobin 1989: 100). Die

koning moes verantwoordelikheid dra vir die jaargetye, die vrugbaarheid van die

aarde en die gesondheid en vrugbaarheid van mense en diere. So word dit uitgedruk in
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die himne aan Memeptah, die vierde koning van die Negentiende Dinastie (Vergote

1987:61):

Verheug u, die hele land!
Die gelukkige typerk het aangebreek.

'n Heer (lewe, heil, gesondheid) het verskyn in elk van die Twee Lande
en reëlmaat het weer haar plek ingeneem.

Alle reggeaarde mense,
kom enjulle sal sien!

Ma 'at het die leuens verdryf;
die boosdoeners het op hulle gesigte geval

en alle hebsugtiges word tereggewys.
Die water bly staan en droog nie op nie;

die Nyloorstroming rys hoog.
Die dae is lank,

die nagte het hul regte aantal ure
en die maan kom op sy tyd.

Die gode is voldaan en tevrede;
mense leef in vreugde en in verwondering.

Die farao staan dus sentraal in die appêl op geregtigheid en orde in die Antieke

Egiptiese samelewing want sy hooftaak was om die kosmiese orde van Ma'at, soos dit

betrekking gehad het op staats- en sosiale sake, te onderhou. In hierdie rol het die

regeerder die titel van ntr nfr (goeie god) (Tobin 1989:81) gedra, nie alleen omdat hy

voorsiener van daaglikse lewensmiddele was nie, maar ook omdat hy die lewende

instrument was deur wie se toedoen Ma'at in staatsake en die alledaagse lewe van die

mens gerealiseer is: Good rule and sound administration were forever imbued with

Ma'at (Knapp 1988:103). Ma'at het stabiliteit vereis en verseker, en dit het dus ook

die voortgesette gesag en beheer van die koning vereis.

Een van die sterkste voorbeelde van die koning se verband met Ma 'at was die ritueel

van die Aanbieding van Ma 'at aan die gode. In die kuns en in tekste word hy

uitgebeeld as die een wat Ma'at as substansie aan die gode bied sodat hulle daarop

kan lewe. Hierdie bied of offer van Ma'at aan die gode vind ons reeds in die graf-fries

van Htpi (Lichtheim 1992:20) uit die Eerste Intermediêre Periode:

Ek het nie 'n man oorgegee aan iemand sterker as hy nie,
sodat Ma 'at opgehef kan word na die groot god, die heer van die hemel.

Dis 'n gewone man wat uit sy eie hierdie daad verrig wat eeue later in tempels van die

Nuwe Koninkryk en Laat Periode deur die koning of sy verteenwoordigende priester
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nagevolg sal word. In een van die belangrikste tonele van aanbidding in die Egiptiese

tempel, die aanbieding van Ma'at aan die gode in die ritueel van die opening van die

mond (Hornung 1996:213), sê die farao:

o Ra, wat meester is van Ma 'at!
o Ra, wat lewe in Ma 'at!
o Ra, wat verheug is in Ma 'at!
o Ra, wat Ma 'at liefhet!
o Ra, wat verenig met Ma 'at

Ek het gekom na u
ek bring vir u Ma 'at

U woon in haar
U verheug u oor haar

U word deur haar gevoed
U is sterk in haar

U oorleef deur haar
U is gesond deur haar
U versier uself met haar

Sy werp u vyande op die grond
U hart is bly as u haar sien

U mede-gode is bly as hulle Ma 'at in u teenwoordigheid sien.

Daar kan aanvaar word dat offerrituele deur die koning 'n aanduiding gee van sy

verhouding tot die gode. Die aanbieding van Ma' at aan die gode is enersyds 'n

spesifieke aanduiding van die koning se bereidheid om die wêreldorde te onderhou,

maar andersyds dien hierdie ritueelook as bevestiging van die koning se legitimiteit.

Hierdie verband tussen die waardes van Ma'at en koninklike legitimiteit kom in

verskillende tekste na vore. Spreuk 1105 van die Kistekste (Teeter 1997:2) lui:

Ek het Ma 'at versorg;
berei Inpad vir my sodat ek die wrrt-kroon kan ontvang ...van haar

En uit Kisteks VII, 432-33 (Teeter 1997:2) klink die waarskuwing:

Doen Ma 'at vir die koning
want Ma 'at is wat die koning liefhet ...

praat Ma 'at met die koning
(want) Ma 'at is wat die koning liefhet.

In die Instruksies van Merikare (Assmann 2001: 171), wat verder aan in die werkstuk

meer aandag kry, word opdragte aan die koning gegee oor hoe hy moet regeer en

word gewys op die koning se verantwoordelikheid ten opsigte van die realisasie van

Ma'at. In hierdie teks word genoem dat die lewe self van Ma'at afhang (Teeter

1997:2):
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Doen Ma 'at sodat jy kan oorleef op aarde.

2.2 Ma'at en die farao se amptenare

Die verband tussen Ma 'at en die regering het ook die laer vlak van regering ingesluit.

Die koning as hoof van alle kultusse en alle staatsdepartemente was deur 'n gesonde

en regverdige administrasie verantwoordelik vir die materiële en morele welsyn van

sy onderdane en hy moes sorg vir suksesvolle oorlogsvoering en effektiewe

regspleging. Hiervoor het hy die praktiese hulp van 'n amptenary nodig gehad wat

hom nie net in die tempels verteenwoordig en bygestaan het nie, maar wat ook sy

gesag sou uitdra na elke uithoek van die Antieke Egiptiese samelewing. As die opdrag

aan die koning was om Ma 'at te realiseer en Isfet te vernietig (Assmann 2001 :3), volg

dit dat hy van sy amptenare sou verwag om in die uitvoering van hulle amptelike

pligte toe te sien dat hierdie opdrag uitgevoer word.

Die amptenare se plig om eerlik en regverdig teenoor alle mense, ongeag hul posisie

ofrykdom, op te tree, word herhaaldelik in beskikbare literatuur beklemtoon. Uit

outobiografiese tekste kry ons duidelike getuienis dat amptenare bewus was van die

sentrale rol wat hierdie opdrag in hulle lewens en pligsuitoefening moes speel. Visiers

wat bv. as regters uitspraak moes lewer, het 'n hanger in die vorm van die godin

Ma 'at gedra as teken van die ems waarmee hulle hierdie opdrag bejeën het.

Verder aan in hierdie werkstuk word verwys na die grafteks van Dhwty-nbJ- 'nb:.

(Lichtheim 1992:27). Hierin beskryfhy sy werk as priester, dokter en administrateur

en wys hy hoe hy in die uitvoering van sy opdrag Ma' at laat geskied het. Die ideale,

bekwame en eerlike amptenaar word gemeet aan sy vermoë om regverdig belasting te

hef, goedgesind teenoor swakkeres en armes op te tree en verstandige en regverdige

hofuitsprake te doen.

Ek is die gunsteling van die naam,
ek het nie die nood van 'npetisionaris verbygegaan nie;

ek is 'n vriendelike hawe vir sy kinders,
wat vir sy familie sorg, sodat hulle nie gebrek ly nie.
Ek is 'n seun vir die bejaarde, vader vir die kind,

beskermer van die arme in elke plek.
Ek het die hongere gevoed, die verwaarloosde gesalf,

ek het klere gegee aan die naakte.
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As maatstafvir geregtigheid het Ma'at die beskerming van die minderbevoorregte

geïmpliseer. In uitsprake soos die volgende wat algemeen in biografieë van amptenare

wat graag 'n ideale beeld van hulself wou teken voorgekom het, word dan ook

uitvoerig aandag gegee aan optrede teenoor die minderbevoorregde en die hulpelose.

Ek het brood gegee aan die wat honger was,
water aan die wat dors was,
klere aan die wat kaal was

en 'n skuit aan die wat nie 'n boot gehad het nie.
Ek het nie die wese van hul eiendom ontneem nie.
Ek het niemand bevel gegee om dood te maak nie.

my handpalms is skoon.

(Brewer & Teeter 1999:152)

2.3 Ma'at en die farao se mense

Ook die gewone mense het die plig gehad om Ma 'at te onderhou, en dit kon hulle

doen deur gehoorsaamheid aan die koning. Die Instruksies van Kagemni (Teeter

2001:319) stel dit duidelik:

Doen Ma 'at vir die Koning
want Ma 'at is wat die koning liefhet

en in die negatiewe belydenis voor die regters in die oordeelseremonie moes die

afgestorwene kon sê:

Ek het nie die koning betwis (ontken) nie.

Teeter (2001 :319) noem dat hierdie getrouheid aan die koning waarskynlik die

verklaring was waarom daar betreklik min tye van sosiale onrus in Antieke Egipte

was - om teen die koning in opstand te kom sou 'n bedreiging van die orde in die

kosmos en dus 'n afbreek van Ma 'at impliseer.

Om 'n persepsie te vorm van wat Ma 'at vir die gewone mens beteken het, is dit nodig

om kortliks te kyk na die godsdienswêreld waarbinne en die etiese kodes waarvolgens

hulle geleefhet en dan te probeer bepaal watter verband daar tussen die twee bestaan

het.
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Die belangrikste gode van Antieke Egipte was wesenlik staatsgode, en die kultusse

was staatskultusse. Daarom is dit te verstane dat kultiese handelinge en godsdienstige

simboliek nie normaalweg op die volk gefokus het nie. Dit wil egter nie sê dat die

individu hierbinne nie 'n plek gehad het nie, want die individu was deel van die

kosmiese orde. Verder het die alledaagse lewe en die voortbestaan van elke individu

afgehang van die orde en die ritme van seisoene en van die natuur, en dit sou volgens

Tobin (1989: 173) die gewone mens beslis deellaat voel het van die kultus wat

gesentreer het rondom die instandhouding van die kosmiese orde.

Nogtans is gewone mense nooit binne die groot poorte en in die ingeslote

tempelruimte toegelaat nie en is hulle beperk tot spesiale ruimtes wat aan hulle

toegesê is. Vermanende inskripsies op binnedeurkosyne van verbode ruimtes het

aangedui dat net diegene wat dubbel rein was, daar kon binnegaan. In 'n private brief

op 'n stela uit die Twintigste Dinastie word 'n gewone man se poging geïllustreer om

sy probleme na die kultusfiguur van 'n god te neem wat in sy heiligdom toegesluit is:

Daar was niemand wat toegang daartoe (die heiligdom) gehad het sodat ek dit na u

kon stuur nie. Maar ek het gewag. Ek het Hori ontmoet .... en hy het vir my gesê: "Ek

het toegang". Dus stuur ek hom na u (Watterson 2000:208).

Die gewone mens se deelname aan die kultus was beperk tot die groot feeste wat

gepaard gegaan het met die reis van 'n kultusgod van een tempel na 'n ander.

Alhoewel groot getalle Egiptenare deel gehad het aan hierdie feeste, sou hulle

waarskynlik net 'n klein persentasie van die bevolking uitgemaak het. In die

alledaagse lewe moes daar dus alternatiewe vir die onbereikbare en eksklusiewe gode

gevind word. Kleiner altare en heilige plekke wat met die gode geassosieer is, was

algemeen. Gewone mense het hierdie plekke besoek met dankoffers en versoeke.

Ondanks die gewone mens se beperkte toegang tot die tempels is geglo dat gode soos

Amun en Ptah die gebede van die gewone mens kon hoor. In tempels is wel

voorsiening gemaak vir 'n ruimte waarbinne spesiale versoeke aan Amun gemaak kon

word. Stelae waarop ore uitgekerf is, is opgedra aan Ptah, wat in hierdie hoedanigheid

saamgesmelt het met Sedjem, die personifikasie van gehoor.

MA'AT I. Ponelis

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



22

Gewone mense sou waarskynlik namens hulself maar ook om ander mense aan die

gode op te dra, tot meer gode gebid het. Terwyl hierdie voorbiddingsgebede wel 'n

baie belangrike plek in die godsdienslewe van die gewone mens ingeneem het, sou die

belangrikste onderwerp van hulle gebede waarskynlik die begeerte gewees het om

beskerm te word teen die bose, om vry te wees van die bose en om volgens die

beginsels van Ma'at te leef (Tobin 1998: 173).

Daar kan dus redelike sekerheid aanvaar word dat die gewone mens in die Antieke

Egiptiese samelewing reeds 'n sterk bewustheid daarvan gehad het dat dit moontlik

was om verkeerd op te tree en te lewe en om so die gevaar loop om in die onguns van

die gode te verval. Hierdie onguns van die gode as reaksie op verkeerde dade word in

die Instruksies van Merikare (Assmann 2001: 171) beskryf en word ook telkens

geïllustreer in die tekste wat in Afdeling 3 behandel word. Die amptelike kultus het

geen spesifieke reëls, gedragskode ofwette neergelê nie, en op geen stadium word

aan die gode die rol van wetmakers of vaslêers van morele waardes toegesê nie.

Antieke Egiptiese gode was in hulle oorsprong natuurmagte en personifikasies van

sekere koninklike en politieke ideologiëe en nie die bepalers van moraliteit nie.

Hoewel Ma'at dus die basis is van die Antieke Egiptiese morele lewe, is hierdeur

geen morele reëls en wette neergelê wat gevolg moes word nie. Ma' at het dus nie die

neerlê van 'n etiese kode behels nie maar wel van 'n norm vir moraliteit, 'n beginsel

waarteen menslike optrede geweeg kon word en waarvolgens die regverdigheid van

dade bepaal kon word.

Die gode se optrede is gemeet aan die maatstafvan Ma'at, en as onderhouers van

Ma'at was die strafwat hulle aan oortreders uitgedeel het, primêr gerig op die herstel

van orde (Tobin 1989:182). In hierdie verband verwys Assmann (1992: 149) na die

strafwat die onafwendbare gevolg was van verontagsaming van hierdie norme. Wette

en vloeke is maniere waarop die mens ontmoedig word om afte wyk van hierdie

norme. Vloeke neem oor wanneer wette faal, soos wanneer 'n oortreding ongesiens

begaan word. Wette word deur sosiale instellings toegepas; vloeke deur die gode. Die

wet beskerm sosiale instellings, en vloeke beskerm die wet. Vloeke is deur gewone

mense gebruik om hulself en hulle eiendom teen oortreders te beskerm. So word in

graftekste moontlike grafskenders die skrik op die lyf gejaag met vervloekinge soos
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die volgende, waarin die grafeienaar die hulp van metafisiese kragte inroep en hom as

magtig en wreedaardig voordoen (Assmann 1992:78):

Ek sal sy nek gryp soos 'n voël s'n,
Ek sal in hom die vrees wat ek bring, inboesem

Sodat die lewendes op aarde kan sien,
sodat hulle die kragtige gees wat na die Weste aanbeweeg het, kan vrees.

Ander gaan verder en waarsku die voornemende oortreders:

Ek sal hulle nageslagte uitwis
Ek sal verhoed dat hulle huise bewoon word.

Assmann (1992:153) wys ook daarop dat hierdie vloeke nie net teen die gewone

oortreders gerig word nie, maar ook gebruik word om as waarskuwing te dien vir

diegene in gesagsposisies wat sou oorweeg om wetlike instellings aan te tas. 'n Teks

uit die Middelkoninkryk waarsku:

Ek sal teen hom wees
soos 'n krokodil in die water
soos 'n slang op die aarde

en soos 'n vyand in die dodeakker
en word gerig aan:

Enige goewerneur, enige wab-priester,
enige ka-priester, enige skribent of edelman,

wat dit (die offerande) sal wegvat van my standbeeld.

Assmann (1992:154) verwys daarna dat hierdie genre van grafinskripsies, wat hy

monumentale vervloekinge noem, reeds in die Eerste Tussenperiode en vroeë

Middelperiode voorkom. Hierdie tekste maak almal aanspraak op die tussenkoms van

die gode en geeste wat straf sal kom uitdeel. Die strafhet tipies bestaan uit (i) die

ontsegging van 'n begrafnis, (ii) die vernietiging van die liggaam, en (iii) die

ontneming van 'n goddelike kommunikasie (offers) en sosiale geheue. Oortreders kon

dus vergeet van 'n ordentlike begrafnis, ewige lewe en voortbestaan in die gedagtes

van die lewende mensdom. Die oortreder moes dus rekening hou eerder met die

verwoestende konsekwensies van 'n verkeerde optrede as met die wetlike optrede

teen wandade.
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Vir die gewone mens van Antieke Egipte wat geleefhet in 'n kultuur wat gedraai het

om die lewe na die dood, kon 'n vloek seker beswaarlik meer vreesaanjaend gewees

het as die een wat vervat word in die woorde:

In verband met die rebel of teenstander wat op verwoesting uit is
ten spyte van wat hy gehoor het:
Sy naam sal nie bestaan nie,

hy sal nie in die woestyn begrawe word nie,
hy sal gekook word saam met die verdoemdes vir wie god vervloek het,

sy stadsgod sal hom verfoei,
sy stadsgenote sal hom verafsku

In verband met enigiemand wat hierdie stela verwyder
van die graf wat ek gebou het,
hy sal nie voor Thoth staan nie

en Ma 'at sal hom nie beoordeel nie.

(Assmann 1992:155).

Opvattings oor Ma' at sou dus vir die gewone mens van 'n pragmatiese en praktiese

aard wees. Mense sou waarskynlik om verskillende redes nie die verkeerde doen nie;

om die straf van owerheid of god te verhoed maar sekerlik om te verseker dat hulle na

hulle dood as regverdig geoordeel word en so die volgende lewe kan betree. Soos in

die meeste ander kulture is moraliteit bevorder deur vrees vir straf en hoop op

vergoeding waarvan onsterflikheid sekerlik die grootste was.

Helaas was hierdie vergoeding nie altyd die gewone mens beskore nie. Gedurende die

Ou Koninkryk, terwyl Ra in Egipte die septer geswaai het, was die hemel van die

Songodsdiens, soos dit in Piramidetekste weergegee is, 'n koninklike domein waar

konings en hul uitverkore gunstelinge met die gode gewandel het. Daar was dus twee

verskillende soorte lewe na die dood; een vir die konings en koninklike uitverkorenes,

en die vaagomlynde en neerdrukkende lewe van die onderwêreld vir die res van die

mensdom.

Een van die produkte van die verbrokkeling van die sosiale strukture aan die einde

van die Ou Koninkryk was die afbreek van hierdie onderskeid en die magstoename

van die nomarge wat vir hulself al groter graftes begin bou het en hulle al meer met

plaaslike en nasionale gode begin assosieer het. Die al groter steun wat Osiris in die

Middelperiode geniet het, het onsterflikheid, wat vroeër net die koning en sy
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uitverkorenes beskore was, binne iedereen se bereik geplaas. Dit het gelei tot 'n baie

sterker bewustheid van die noodsaaklikheid van 'n regverdige lewe. Tobin (1989:

174) sien die Negatiewe Belydenis in Die Boek van die Dood as'n aanduiding van 'n

aanvaarde standaard van korrekte morele gedrag. Later, in die Nuwe Koninkryk, is

aanduidings van mense se sterker bewustheid van hulle eie onvermoë om Ma'at uit te

leef. Terselfdertyd is daar ook aanduidings dat hiermee saam ook 'n sterker

bewustheid van die moontlikheid van goddelike vergifnis na vore kom; die idee dat

gode genadig is en dat vergifnis vir slegte dade sal volg op belydenis en berou, kom al

hoe meer na vore. Dit is duidelik dat persoonlike piëteit en 'n regverdige en sedelike

lewe dus onskeidbaar verweef was.

Samevatting

Ma 'at was onlosmaaklik met die Antieke Egiptiese koningskap verweef. Ma 'at was

inherent aan die koning se amp, en sy opdrag was om Ma 'at te realiseer en Isfet te

vernietig. As hoof van alle kultusse moes hy Ma 'at elke dag in tempels aan die gode

offer as teken dat hy sy opdrag na wens uitgevoer het en dat Ma 'at in stand gehou is.

As hoof van alle staatsdepartemente moes hy Ma 'at administreer deur toe te sien dat

selfs die nederigste amptenaar sy opdrag in die lig van Ma 'at uitvoer. Omdat Ma 'at

die farao se opdrag en ook sy wens was, sou opstand teen die farao opstand teen

Ma 'at en gevolglik 'n bedreiging van die kosmiese orde impliseer; 'n gedagte wat

sentraal staan in die Antieke Egiptiese verbondenheid tussen godsdiens en moraliteit.
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Afdeling 3: 'n Mens se paradys is sy goeie geaardheid

Om die verbondenheid tussen godsdiens en moraliteit beter te omlyn, sal vervolgens

gekyk word na die moraliteitsbegrip in die Antieke Egiptiese literatuur.

3.1 Om Ma'at te doen

3.1.1 Ou Koninkryk (2575-2134 ve)

Die vroegste beskikbare verwysing na die uitvoering van Ma'at word gevind in

grafinskripsie aan die einde van die Vyfde Dinastie. Lichtheim (1992:9) haal die

volgende grafskrifte uit die Vyfde Dinastie aan om te wys op 'n paar verskynsels wat

'n patroon verteenwoordig in grafskrifte van hierdie tyd en die verskillende kontekste

waarbinne na Ma'at verwys word.

Grafskrifvan die priester Wr-hww van Giza (Lichtheim 1992: 9):

Ek het van my dorp af gegaan
en het van my naam af gekom
waar ek Ma 'at gespreek het,
waar ek Ma 'at gedoen het.

Ek het nooit iets kwetsends aan mense gedoen nie
Ek het nooit 'n mens kwaad vir my die aand laat deurbring nie,

vandat ek gebore is nie.

Grafskrifvan Ssm-nfr van Giza (Lichtheim 1992: 10):

Ek het van my dorp afgekom,
Ek het my naam verlaat,

Ek is in hierdie graf begrawe
nadat ek Ma'at gespreek het, die gode se wens, daagliks--

dit is goed.
Ek het gewoonlik aan die koning vertel wat goed is vir mense,

Ek het nooit 'n bose ding teen mense vertel
aan die majesteit van my heer nie.

Grafskrifvan Htp-hr-3t(i) van Saqqara (Lichtheim 1992:11):

Ek het hierdie graf van my regmatige eiendom gemaak
en nooit die eiendom van enigeen geneem nie.
Alle persone wat hieraan vir my gewerk het,

het gewerk terwyl hulle god grootliks (vir my) geprys het daarvoor.
Ek het nooit iets met dwang teen iemand gedoen nie.

Omdat die god die opregte (ding) liefhet
word ek geëer deur die koning.
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Grafskrif van die nomarg Inti van Deshasha (Lichtheim 1992: 11):

Ek het hierdie graf uit my regmatige eiendom gemaak
en nie die eiendom van enigeen geneem nie,

Ek is iemand wat geëer word deur die koning
ek is iemand wat geëer word deur die groot god;

ek is iemand wat die goedheid liefhet, 'n hater van oneerlikheid,
die doen van die regte ding is wat die gode begeer.

Die inleidende sinne in die eerste twee aangehaalde tekste hier bo dat die spreker van

die dorp en noom af gekom het, word algemeen gebruik as inleiding vir nie-

narratiewe gedeeltes van die outobiografiese grafskrifte wat handeloor die morele

lewe van die afgestorwene. Die verwysing

waar ek Ma'at gespreek het,
waar ek Ma'at gedoen het.

word geleidelik weggelaat uit tekste maar bly nog steeds die onderliggende morele

beginsel waarom die selfportret gaan.

In teks 1 en 2 word na Ma'at verwys uit die perspektiefvan die afgestorwene wat

terugkyk op sy lewe. Die uitvoering van Ma'at in verhouding met ander mense word

kort en bondig saamgevat; om niks kwetsends van iemand te sê of aan iemand te doen

nie. In teks 2 word die motivering vir so'n optrede gegee: Ma'at word gedoen en

gespreek omdat dit die gode se wens is en omdat dit goed is.

In teks 3 en 4 het die uitvoering van Ma' at deur eerlikheid en geregtigheid waarop die

skrywers van hierdie tekste aanspraak maak, te doen met 'n spesifieke handeling, die

bou van die graf. Teks 4 bied 'n definisie van wat Ma'at is; om die goeie liefte hê en

die slegte te haat. Hiervoor is die beloning die guns en die eer van die koning en van

die god. Hier word bygevoeg dat dit nie net die god en koning is wat Ma'at liefhet

nie, maar ook die mens wat goedheid liefhet en oneerlikheid haat.

Grafskrifvan die Kagemni, wat visier en regter was, se Saqqara graftombe (Lichtheim

1992:12-13).

Sy majesteit vertrou dat alles wat hy beveel uitgevoer word
omdat ek waardig was en geag is deur sy majesteit.
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ojy ...doen wat reg is vir die koning,
die reg wat die god liefhet!

Spreek wat waar is vir die koning,
wat die koning liefhet is die waarheid!

ojy ...moenie valslik bose dinge van my sê vir die koning nie,
want die heerser ken my karakter en my optrede,

Sy majesteit maak meer staat op my as op al sy amptenare ...
Ek was een wat die waarheid gepraat het, regverdig gerapporteer het,

op die manier wat die kaning liefhet,
want ek het gewens om vas te staan
met die koning en met die groot god!

In teks 5 vind ons 'n derde konteks waarbinne Ma' at in outobiografiese inskripsies

gebruik word: die juridiese. Die skrywer beklemtoon die juridiese doen van Ma'at

deur herhaaldelik te verwys na wat Ma' at is; wat reg is vir die koning; wat die god

liefhet; wat waar is vir die koning; ..wat die waarheid liefhet.

Grafskrifvan Pepinakht-Heqaib se Aswan graftombe (Lichtheim 1992:15).

Ek is iemand wat die goeie spreek, herhaal waarvan gehou word,
ek het nooit kwaad van iemand teenoor 'n heerser gepraat nie,

want ek het begeer om in 'n goeie verhouding met die groot god te staan.
Ek het brood gegee aan die wat honger was, klere aan die wat nakend was,

en nooit tussen twee partye geoordeel
op 'n manier wat 'n seun van sy vader se eiendom sou beroof nie,
ek is een wat by sy vader geliefd is, geprys is deur sy moeder,

en deur sy broers en susters liefgehê word.

Hierdie teks kan gesien word as 'n opsomming van die etos van reg doen wat in die

outobiografiese tekste van die Vyfde en vroeë Sesde Dinastie verwoord word en in

die voorafgaande tekste geïllustreer word: goedheid, liefdadigheid, regverdige oordeel

en liefde vir die gesin. Die motivering hiervoor is omdat die koning dit liefhet en die

gode dit so wil hê en die doel: om in 'n goeie verhouding met die koning en die groot

god te staan.

Buiten outobiografiese graftekstetekste word ook in Piramidetekste verwysings

gevind wat verder lig werp op die Antieke Egiptenare se persepsie van Ma'at.

Die Instruksies van Ptahotep (Lichthiem 1992: 15)

Groot is Ma 'at, blywend in effek,
ongehinderd sedert die tyd van Osiris.
Want een straf die verbreker van wette,
alhoewel die hebsugtige dit oorsien.
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Terwyl gemeenheid rykdom mag inpalm,
behou misdaad nooit sy opbrengs nie.
Op die end is dit Ma 'at wat standhou,

die mens sê: "Dit is my vader se grond. "

Hoewel die verwysings na Ma'at in die Piramidetekste skraps en onvolledig is, gee dit

tog 'n verdere kykie in die Antieke Egiptenaar se siening van Ma'at.

So lees Piramideteks 1774b .
Ma'at voor Ra ..... ,

en
Piramideteks 1582a ..........
Mag jy skyn soos Ra wat die verkeerde verdruk,
en laat Ma 'at agter Ra staan ......

(Lichtheim 1992: 16).

Ma'at word dus gesien as 'n oerbeginsel wat blywend is, vas staan en ongehinderd

oor misdaad triomfeer as dit geaktiveer word.

Uit die Piramidetekste kan dus afgelei word dat Ma'at saam met die gode tot stand

gekom het en deur hulle onderhou is terwyl biografiese graftekste tekste wys op die

uitvoering van Ma'at wat bestaan uit dade van eerlikheid, regverdigheid en goedheid.

3.1.2 Eerste Intermediêre Periode (2134-2042 ve)

In die outobiografiese inskripsies van die Intermediêre Periode is verwysings na

Ma'at om verskillende redes skaars. Een rede is waarskynlik dat daar uit hierdie

periode 'n baie klein aantal grafskrifte beskikbaar is en dié wat wel behoue gebly het,

in 'n swak toestand is.

Grafskrif van Mni by Dendera

(ek het) die waarheid gepraat om Ma'at op te hefna (sy heer)

(Lichtheim 1992:20)

Grafskrif van Htpi by Dendera

Ek het nie 'nman oorgegee aan een wat sterker is as hy nie,
om so Ma 'at op te hef na die groot god, die heer van die hemel.

(Lichtheim 1992:20).

Grafskrif van Sn-ndsw-i
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Ek het gegaan van my huis,
ek het afgegaan na my tombe,

ek het gepraat wat die magtiges liefhet en wat die swakkeres prys,
om so Ma'at op te heftot die groot god, die heer van die hemel.

(Lichtheim 1992:20).

In hierdie drie aanhalings word die uitlewing van reg en van meegevoel gesien as die

offer aan die groot god van dit wat essensieel sy eie skepping is. Lichtheim (1992 :21)

wys daarop dat die grafiese uitbeeldings en beskrywings van die koning wat Ma'at

aan die gode offer in tempels van die Nuwe Koninkryk en Laat Periode presies

uitbeeld wat reeds hier gekonseptualiseer is.

In hierdie periode word die inleidende gedeelte:

Ek het van my dorp af gekom,
ek het my naam verlaat,

gevolg deur 'n verklaring van goeie dade sonder direkte verwysing na Ma'at.

'n Voorbeeld hiervan is die grafinskripsie van Khety by Siut (Lichtheim 1992:22):

Ek het van my dorp af gekom,
ek het my naam verlaat,

ek het gedoen wat mense liefhet en wat gode prys.
Ek het brood gegee aan die hongeres, klere aan die naaktes,

ek het na die pleidooi van die weduwee geluister,
ek het 'n huis aan die wese gegee.

Ek het my rug gedraai op die een wat leuens liefhet,
en het nie die onskuldige volgens sy (die leuenaar) se woorde beoordeel nie.

Ek het kwaad met goed beantwoord,
en het nie boosheid gesoek nie,
om te kan bly bestaan op aarde,
en om eerbied/agting te bereik.

Klein stelas wat deur gewone mense opgerig is, bied 'n kykie in die gewone mens se

persepsie van Ma'at sonder dat Ma'at genoem word. Die stela van Iti- '3 (Lichtheim

1992:22) bied 'n voorbeeld van die formule wat gebruik is; na 'n kort offerformule

volg die gedeelte waarin die skrywer aanspraak daarop maak dat hy die waarheid

gepraat het, regverdig geoordeel het en sy medemens ondersteun het. Die kern van

hierdie voortreflike lewe word saamgevat in die woorde nfr(goed) en mry(geliefd).

Ek is een wat die goeie gespreek het, die goeie herhaal het,
en sake vir die beste geskik het.

Ek is die een wat geliefd is deur sy vader,
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geprys is deur sy moeder,
liefgehê is deur sy broers en susters,

goed is vir sy kinders.

3.1.3 Middelkoninkryk (2040-1640 ve)

Teen die Elfde Dinastie, wat Lichtheim (1992:23) a time of driving creativity noem,

het die Antieke Egiptenare aanvaar dat die mens se gedagtes, begeertes, geneigdheid,

handelinge en begrip van goed en kwaad bepaal is deur sy hart (ib) en sy karakter (qd)

en was outobiografiese inskripsies die effektiefste manier van uitdrukking van hierdie

ingesteldheid. Die reeds bekende opnoem van goeie dade word nou 'n mengsel van

trots op persoonlike voortreflikhede en toegewydheid aan die koning. Voorbeelde

hiervan word gevind in die grafstela van Djari waarin die persoon vertel van 'n

opdrag van die koning waarvoor hy uitverkies is omdat hy kennis van sake het,

welsprekend is, belangrik is in die raad en kalm in die stryd (Lichtheim 1992:23). 'n

Tydgenoot van Djari, ene Rediu-khnum van Dendera (Lichtheim 1992:23), spel

hierdie siening duidelik uit:

Dit was my hart wat my rang verhoog het,
dit was my karakter wat my voor gehou het.

Nog 'n kenmerk van hierdie nuwe styl was dat selfverheerliking gepaard gegaan het

met loopbaanvertellinge. So is die beskrywing van Dhwty-nflt- »h. (Lichtheim
1992:27) se werk as priester, dokter en administrateur 'n uitstekende voorbeeld van

die doen van Ma'at in sy tipiese konteks van publieke diens. Die bekwame en eerlike

amptenaar bewys sy waarde deur sy vermoë om regverdig belasting te hef,

goedgesind teenoor swakkeres en armes op te tree en verstandige en regverdige

hofuitsprake te doen.

Ek was regverdig in my optrede,
toe ek die hart ondersoek en die gebed aan sy rykheid beoordeel het,

ek het gedoen wat prysenswaardig was vir elke persoon,
bekend en onbekend sonder uitsondering.

Ek is die gunsteling van die noom,
ek het nie die nood van 'npetisionaris verbygegaan nie;

ek is 'n vriendelike hawe vir sy kinders,
wat vir sy familie sorg, sodat hulle nie gebrek ly nie.
Ek is 'n seun vir die bejaarde, vader vir die kind,

beskermer van die arme in elke plek.
Ek het die hongere gevoed, die verwaarloosde gesalf,

ek het klere gegee aan die naakte.
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ek het die sieklike gesig uitgedryf en die reuk beveg,
Ek is ook een wat die dooies begrawe.

Ek het 'n saak geoordeel aan sy korrektheid
en die partye in die regsaak tevrede laat vertrek.

Ek het goedheid deur my noom versprei
en het gedoen wat my heer begeer.

Dit is dus duidelik dat die siening van Ma'at soos dit in outobiografiese tekste van die

Ou Koninkryk (2575-2134vC) weergegee is vanaf die Vyfde Dinastie byvoegings en

ontwikkelings beleefhet. Tog het die basiese betekenis van wat Ma'at is, onveranderd

gebly: geregtigheid, waarheid en reg. Die lys van handelinge wat gesien is as die doen

van Ma'at is aansienlik aangevul, en die vermoë om hierdie aksies uit te voer, is

teruggevoer na die hart en die karakter. Die Antieke Egiptenare se sterk bewustheid

van die self en eiewaarde het aan die kern gelê van hul fokus op onsterflikheid en 'n

etiese kode van verantwoordelikheid teenoor die medemens.

Uit outobiografiese stelas, grafinskripsies en didaktiese literatuur uit die

Middelkoninkryk kristalliseer 'n beeld van die Antieke Egiptenaar wat strewe om

deur sy morele karakter toegang te kry tot die gevolg van Osiris in die lewe na die

dood. 'n Duidelike verband word gelê tussen die doen van Ma'at op aarde en 'n

geseënde lewe na die dood as beloning daarvoor.

Op sy stela in Abydene sluit Semti die Jongere (Lichtheim 1992:36) syoutobiografie

soos volg af:

Mense, wees welwillend teenoor my monument,
goed vir my gedenksteen!

Want ek het niks verkeerd gedoen nie;
ek het die god bly gemaak met reg,

om so daar oorkant besiel, getransformeer te wees,
in die woestyn, meesteres van die ewigheid,

om die roer te vat in die Neshmet,
en die grond te soen vir Wepwawet!

Dit word dan ook die versugting van Middelkoninkrykse piëteit; die doen van Ma'at

om die lewe na die dood te verseker: Daar is geen lewe vir die goddelose nie

(Lichtheim 1992: 37).

Nog 'n dimensie van Antieke Egiptiese persepsie van die doen van reg wat in

grafinskripsies uit hierdie periode na vore kom, is dat die mens se vermoë om goed te

MA'AT 1. Ponelis

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



33

doen ingebore is. Hierdie gedagte word reeds in grafskrifvan die priester Wr-hww van

Giza (Vyfde Dinastie; Lichtheim 1992: 9) uitgespreek:

Ek het nooit 'n mens kwaad vir my die aand laat deurbring
vandat ek gebore is nie.

In die grafskrifvan Ramose-nefer (Lichtheim 1992:40) beskryf die skribent homself:

Reguit, betroubaar,
Iemand wat vry is van die verkeerde, wat sy rug draai op misdaad,

'n skribent regverdig van sy moeders skoot ...

In die didaktiese literatuur van hierdie era is daar gewigtige en vermanende

verwysings na die doen van Ma'at. In die Instruksies van Koning Merikare

(Lichtheim 1992:41) wat later in hierdie afdeling breedvoeriger bespreek sal word,

word die essensie van die denke oor Ma' at gegee soos dit deur konings toegepas moes

word: waarheid, eerlikheid, en geregtigheid vir almal. Oor die gesag van die wyse

man word in hierdie teks gesê: Reg kom na hom toe gesuiwer in die bepalings en

gesegdes van die voorvaders, en sy raad teen korrupsie is:

Bevorder julle edeles sodat hulle julle wette onderhou,
iemand wat ryk is by die huis sal nie partydig wees nie,

omdat hy ryk is sal hy geen behoefte hê nie,
die arm man praat nie met reg nie.

Hy gee ook redes vir die praat en doen van Ma'at:

Spreek die waarheid injou huis,
sodat die edeles van die land jou mag respekteer;

geregtigheid betaam die meester

Doen reg, dan sal jy bly bestaan op aarde

Deur Ma' at te doen, bou die mens vir homself 'n monument:

Lê jou huis in die weste aan,
rus jou plek in die begraafplaas toe,

om reggeaard te wees, deur reg te doen,
dit is waarop mense se harte reken.

Terwyl die Antieke Egiptenare aan die een kant aanvaar dat die mens vanaf sy

moederskoot af in staat is tot die goeie, en deur sy karakter en die goedheid van sy
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hart uitvoering aan Ma'at gee, aanvaar hulle ook dat die mens geneig is tot die kwaad.

InKisteks VII,463-464c (Assmann 1990:215) word hierdie begrip verwoord:

Ek het elkeen gelyk aan sy naaste geskape
Ek het verbied dat hulle Islet sal doen.
Maar hulle harte het my verbod oortree.

In 'n passasie in die Vermaninge van Ipuwer (Lichtheim 1992:47) spreek die wyse

man sy misnoeë met die mens se geneigdheid tot kwaad uit en wens dat die skepper

eerder nie die mens moes geskape het nie:

As hy maar net in die eerste geslag hulle ware aard begryp het!
Dan sou hy die bose verslaan het, sy arm daarteen uitgestrek het,

sou (hy) hulle saad en hulle nageslag vernietig het!

Hierdie gedagte word ook verwoord in die verhaal van Die vernietiging van die

Mensdom inDie Boekvan die Goddelike Koei (Hornung 1996:153) waar 'n bose

mensdom in opstand kom teen die songod Ra, wat dan besluit om hulle te vernietig

maar hom tog weer bedink en teruggaan op sy besluit.

Die Antieke Egiptenare het dus erken dat die mens in sy hart en karakter 'n ingebore

potensiaal vir goed en kwaad het en hiervolgens is 'n normatiewe etiese kode

ontwikkel wat gesentreer het rondom die konsep van Ma' at, die oergeregtigheid

waarby die gode gelewe het en waarby mense moes poog om te lewe, sodat hulle die

lewe na die dood kon verdien.

3.1.4 Nuwe Koninkryk (1550-1070 ve)

Waar die konsep van die doen van Ma'at in die Middelkoninkryk gekonsentreer het

op die koning, die samelewing en individuele persoon, word gode en die aanbidding

van die gode in die Nuwe Koninkryk meer algemeen as vroeër op stela- en privaat

graftekste uitgebeeld. Inhierdie tyd word ook met meer detail verwys na die

persoonlike lewe van die mens na die dood in die hemelse ryk van die gode.

Topvakmanne figureer ook baie prominent op monumente uit hierdie tydperk, en hul

bekwaamhede en talente word saam met hulle goeie karaktertrekke uitgebeeld as die

doen van Ma' at.
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'n Voorbeeld hiervan word gevind op die stela van Dhwty die hoofbeeldhouer aan die

hofvan Thutmoses l, by Hierakonpolis (Lichtheim 1992:48).

Hoofbeeldhouer, sy god se gunsteling sedert sy jeug,
Koninklike bestuurder wat toesig hou oor die werk;

vaardig in die doen van uitstekende werk,
nederig tussen die edeles.

Wie se naam genoem word vir sy kwaliteite,
sonder skuld voor sy heer;

geen valsheid kom uit sy mond,
waarheidliewend tussen die edelmanne.

Ek het gedoen wat mense liefhet en gode prys --
mag hulle my huis vir ewig laat bestaan,

mag my naam in die monde van mense bly!

Nog 'n voorbeeld is die outobiografiese teks op 'n standbeeld van Hepusonb, die

opsigter oor die bouprogram van Hatshepsut by Karnak: (Lichtheim 1992:51) waar die

essensie van die doen van Ma' at saamgevat word as om te doen wat die mense liefhet

en die gode prys.

Ek het gekom na my stad van ewigheid,
na my distrik van nimmereindiging

(ek) het gedoen wat mense liefhet en al die gode prys.
Ek het Horus gevolg, heer van die paleis,

ek het uitgevoer wat hy aan my opgedra het;
ek het nie die belange van die heer-van-die-twee-lande verwaarloos nie,

ek het aandag gegee aan sy opdragte.
Geen fout van my het voorgekom in die paleis nie,

ek is nooit beskuldig deur die howelinge nie;
ek is nooit verkeerd gevind in die tempels nie,

daar was nie 'n geheime rite wat ek buite bekend gemaak het nie.
Ek het gekom met die koning se guns,

en rus nou in die pragtige Weste,
my Ba in die hemel, my lyk in die begraafplaas.

In die selfportret van Intef (Lichtheim 1992:53) word al die goeie karaktertrekke wat

Middelkoninkrykse denke aan Ma'at toegedig het, plus die byvoegings van die Nuwe-

Koninkrykse denke uit die Agtiende Dinastie, saamgevat. Intefbeklemtoon sy

aanspraak op dade van geregtigheid en liefdadigheid, en sy bekwaamhede sluit in dat

hy vry van verkeerde optrede, effektiefvoor sy here, reguit sonder valsheid en bevoeg

in elke opsig was. Om hierdie rede was hy dan ook dienaar van die behoeftiges, vader
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vir die arme, gids vir die wese, moeder vir die swakke, skuiling vir die mishandelde,

bystand vir die sieke. En al hierdie voortreflikhede word toegeskryf aan sy goeie hart.

Dit is my hart wat my dit laat doen het omdat dit my gelei het,
dit was vir my 'n uitstekende leermeester,
en ek het nie sy aansporing nagelaat nie
uit vrees vir afdwaal van sy leiding.

Ek het grootliks om hierdie rede gefloreer,
ek het uitgeblink deur wat dit my laat doen het,

en het waardig geword deur sy leiding.
Waar is (wat) mense vertel deur te sê:

"Dit is 'n god wat in elkeen is,
Geseënd is wie hy lei om op 'n goeie manier op te tree"

Kyk, so een was ek.

Saam met hierdie uitdrukking van die sterker bewustheid van die teenwoordigheid

van die gode word ook in hierdie era 'n steeds groeiende piëteit en verwagting op

vergoeding vir die beoefening van die goeie waargeneem. So skryf Ahmes, 'n

skribent in diens van Thutmosis III (Lichtheim 1992:57), in 'n gebed aan Thoth:

'n Koninklike offer aan Thoth, meester van geskrifte;
Mag hy sy guns gee aan een wat handelop sy water,

en die een liefhê wat hom nie vergeet nie!

Vie guns wat van die god verwag word, word in die tombe van die koninklike

skribent Siese in diens van koning Amenhotep III gestel (Lichtheim 1992: 58):

Noudat ek gekom het by die eiland van die regverdige
sonder 'n misdaad van my op aarde,

maak vir my 'n ewige vasmeerplek, 'n landingsplek in die oneindigheid!

Die amptenaar Amenhotep is meer eksplisiet en maak 'n gedetailleerde lys van sy

verwagtige. In sy gebed aan Osiris op 'n standbeeld van homselfby Abydos, skryfhy

(Lichtheim 1992:59):

Ek het na u gekom, heer van U'-Peqer,
om elke dag u ka te smeek,
om u te prys en te verhoog,

om die skoonheid van u aangesig te aanbid!
Mag ek stem-offers kry van brood-bier-beesvleis-pluimvee,

salf, weefstof, wierook, koel water,
wyn, melk, fyn salf, reukolies,

wat geoffer word tot die god se voorhoof,
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bindsels op die Wag-fees van groen en rooi linne,
en die Neshmet betree as 'n waardige Ba,
nie anders as die dienaars van Horus nie.
Ek is 'n regverdige wat die bose verafsku,

en in wie geen fout te vind is nie!

Outobiografieë van koninklike amptenare ondergaan 'n drastiese verandering

gedurende die regeringstyd van Akhenaton. Verslae oor persoonlike voortreflikhede

en goeie dade word nou beperk tot kort verwysings na bekwaamhede en

goedhartigheid waarvan die belangrikste lojaliteit aan die koning en sy nuwe teologie

is. Hierdie nuwe leer wil dit hê dat Akhenaton op aarde die enigste bron en gewer van

Ma'at is, en dat howelinge Ma'at alleen kan doen as dit deur die koning aan hulle

geleer is. In sy grafinskripsie verwoord Ay, hoofamptenaar in diens van Akhenaton

(Lichtheim 1992:61), hierdie siening:

Ek is werklik reguit, vry van hebsug,
my naam het die paleis bereik omdat ek die koning gedien het,

omdat ek sy leringe gehoor het en sy wette gedoen het,
sonder om woorde te verander of uitvoering na te laat.

En in 'n dieselfde inskripsie gee hy die eer vir die vermoë om dit te doen aan die

koning:

Ek is getrou aan die koning

hy het waarheid in my liggaam geplaas en afsku vir leuens,
sodat ek kan lewe deur sy ka lief te hê,
en versadig kan wees deur hom te sien.

Wanneer Akhenaton sterf, verdwyn ook hierdie lojaliteit aan hom. Saam met die

ander gode wat gedurende die era van aanbidding van Aten as die enigste god op die

agtergrond geskuifis, tree ook die oorspronklike Ma'at, die beginsel van

reg-geregtigheid-waarheid weer op die voorgrond. Ook die personifikasie van Ma'at

word nou meer as ooit voorheen beklemtoon. 'n Duidelike voorbeeld van die vinnige

terugkeer na die tradisionele Ma'at word gevind in die Tebaanse grafvan Neferhotep

in sy himne aan Ra as eienaar van Ma'at (Lichtheim 1992:64). Die songod word geëer

as maker van Ma'at wat haar vader elke dag bystaan in sy vaart oor die hemelboog

om so orde op aarde te verseker. En dis dieselfde Ma'at wat woon in die harte van

mense.
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o Ra wat ondergaan met Ma 'at,
Ma 'at is verenig aan sy voorhoof,
o Ra wat opkom met Ma 'at,
Ma 'at omhels sy skoonheid.
o Ra, effektief deur Ma 'at,
Ma 'at is geheg aan sy bark.
o Ra wat Ma 'at gemaak het

en aan wie 'n mens Ma 'at offer:
u plaas Ma 'at in my hart

sodat ek haar kan oplig tot u ka!
Ek weet u leef deur haar

en dis u wat haar liggaam gemaak het.
Ek is 'n regskapene, vry van leuens,

een wat nie bedrog pleeg nie.
Gode, here van die twee Ma 'at,

Mag julle Amun se skribent Neferhortep ontvang, geregverdig, in vrede,
in vrede.

In die Negentiende Dinastie val die klem op persoonlike piëteit in die konsepsie van

Ma' at soos dit verwoord word in die tekste van amptenare, vakmanne en konings. In

hierdie periode word voortgebou op vroeëre denke oor Ma'at: die mens doen goeie

werke omdat hy Ma' at in sy hart het; goeie werke is ook die gevolg van die rede en

van lering; goeie werk is nie alleen die wil van gode nie, maar word ook deur hulle

geïnspireer.

Die stela van Huyshery, tempelskribent van Seti I by Qumah (Lichtheim 1992:66),

gee uitdrukking aan hierdie denke asook aan 'n meer persoonlike siening van Ma' at

as die godin, eerder as die konsep van geregtigheid:

Ek sê aanjulle, toekomstige mense wat na my kom:
ek was een -- waardig, koel --

wat Ma 'at in sy hart gesit gekry het
sonder om haar geleentheid te verwaarloos.

Vandat ek die moederskoot verlaat het, was sy verenig met my hart-«-
Ek weet my god is tevrede met haar

en leef elke dag deur haar.
So sê een wat waardig en werklik reguit is

en nie met die (kwaaddoener) geheul het nie.

In die Negentiende Dinastie ontstaan ook by Antieke Egiptiese skrywers nuwe literêre

genres soos liefdesliedere, prysliedere aan stede en allegoriese en satiriese

verhale.Twee verhale uit hierdie tyd wat veral in 'n studie oor Ma'at van belang is, is
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Die Verhaal van Waarheid en Valsheid en die verhaal van Die Stryd tussen Horus en

Seth. In eersgenoemde verhaal word vertel hoe Valsheid sy broer Waarheid by die

Ennead aankla en probeer doodmaak. Waarheid word so beseer dat hy blind word

maar hy slaag daarin om te vlug. Hy herstel in so 'n mate dat hy 'n seun kan verwek

en grootmaak. Hierdie seun word dan ook groot as die een wat die aanslag op sy

vader wreek. Uiteindelik word Valsheid deur die gode gestraf en Waarheid seëvier.

Dieselfde tema word herhaal in die verhaal wat opgeteken is in die Chester Beatty

Papirus (Tobin 1989:46). Dit handeloor die aanhoudende stryd tussen Horus en Seth

wat begin by die stryd tussen Horus se vader Osiris en sy broer Seth. Die triomf van

Horus oor Seth kondig die einde van 'n periode van twis en tweedrag aan en lui 'n

tydperk van vrede in waartydens Ma' at sal seëvier. Dit is die tema van tallose

lofliedere wat in tempel en graftekste opgeteken is. 'n Loflied by die kroning van

Ramesses IV is 'n voorbeeld hiervan:

opragtige dag! Hemel en aarde is vol vreugde,
U is die goeie heer van Egipte!

Diegene wat gevlug het, het teruggekeer na hul stede,
die wat weggekruip het, het hulle weer gewys,
die wat honger gely het, is gevoed en gelukkig,

die wat dors was, is dronk,
die wat naak was, is geklee in fyn linne,

die wat vuil was, is stralend.
Die wat gevangenes was, is vrygelaat,
die wat aangehou was, is vol vreugde,

die wat in stryd was in die land
het vrede gemaak.

Die seun van Ra, Ramesses IV, mag hy lewe, floreer en gesond wees,
Hy het die amp van sy vader ingeneem,

Die hele dubbele ryk sê vir hom:
Pragtig is Horus op die troon van sy vader Amun-Ra,

Die god wat hom uitgestuur het,
Die heerser wat elke land oorwin!

(Assmann 2001:142).

3.1.5 Derde Intermediêre Periode (1070-712 ve)

Tekste van hoë priesters van Amun uit die 22ste en 23ste Dinastieë gee 'n duidelike

beeld van die konsepsie van Ma'at in hierdie periode. Hierdie kragtige en

gesofistikeerde tekste verskyn op ewe kragtige en gesofistikeerde beelde en geboue

MA'AT I. Ponelis

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



40

by Karnak. Die formulering is keurig, kompleks en swierig, maar die inhoud is

dieselfde as dié van tekste van die voorvaders uit vervloeë dinastieë. Ma'at is in die

hart van die mens, daar geplaas van sy geboorte af deur die gode wat die doener van

Ma'at beloon met 'n lewe na die dood in die teenwoordigheid van die gode. So skryf

die Amun-priester Hor (Lichtheim 1992 :83):

Ek is gestuur op sendings vir die heer-van-die-twee-lande
om Egipte te organiseer vir sy heer,

want hy het my waarde vir die land geken.

Ek het 'n hoë ouderdom bereik sonder om te fouteer,
ek het my lewe in vreugde voltooi;

want die mens word beloon vir sy deugde,
en daar is liefde vir een wat sonder skuld is.
Ek het Ma 'at groot gemaak in die land --

sy offer wat hom tevrede maak.

In tekste uit hierdie tyd spreek die skrywers ook hulle begeerte na 'n lang en geseënde

lewe op aarde uit en hoop hulle ook op die beskerming van die gode vir hulleself,

hulle kinders en hulle eiendom as beloning op hulle goeie dade. Nakhtemut, vierde

profeet van Amun (Lichtheim 1992:81), roep die naam van Amen Ra aan:

Wat hoë ouderdom gee beklee met gesondheid,
en krag deurdrenk van vreugde I

Een wat op sy water is, kom niks kort nie,
hy wat rein is vir hom sonder om tefaal,

en elke dag Ma 'at aan hom offer,
het geen smart in sy leeftyd niel

Mag u u dienskneg liefhê soos wat hy u liefhet,
mag u hom tot in ewigheid in u huis houl

3.1.6 Laat Periode (712-332vC)

'n Teks in die familiegraftombe van Petosiris, 'n hoëpriester van Thoth by

Hermopolis, bied 'n verteenwoordigende siening van Ma'at uit die Laat Periode

(Lichtheim 1992:96). Hierin gee Petosiris 'n terugblik oor sy goeie dade en prestasies

as die hoofampenaar in die tempel van Thoth en vertelook van die beloning vir

hierdie goeie dade wat hy van Thoth ontvang het. Hy voeg ook gedagtes oor die lewe

na die dood by, met die vermaning dat 'n mens die laaste oordeel nie ligtelik moet

opneemme:
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Die Weste is die byplek van die blaamlose,
prys god vir die mens wat dit bereik het!
Daar is geen mens wat dit bereik het,

sonder dat sy hart presies is in die doen van dit wat reg is nie.
Arm en ryk word nie onderskei nie,

net dat 'n mens sonder skuld bevind sal word.
Met die skaal en gewigte voor die heer van die ewigheid,

is niemand vrygestel van afrekening nie.
Thoth as bobbejaan op die skaal

sal met elke man afreken vir sy dade op aarde!
Ek was op die water van Khnum se heer sedert my geboorte,

Ek het al sy raad in my hart gehad.

Inhierdie teks uit die Laat Koninkryk klink die eggo van die Waarskuwing oor die

Nadoodse Oordeel (Erman: 1927:76) in die Instruksies van Merikare (Erman: 1927:76)

uit 'n era tussen die Ou en die Middel Koninkryk: oor 'n tydperk van twee millennia

het die basiese begrip van die doen van Ma' at en die vergoeding wat die mens

daarvoor ontvang, nie verander nie.

'nMens blyoor na sy dood, en sy dade word langs hom in hope neergesit.
Maar dit is tot in ewigheid dat hy daar is, en hy wat hulle

ligtelik opneem, is 'n gek.
Maar hy wat na hulle kom sonder verkeerde dade,

hy sal daar oorkant aangaan soos 'n god,
voortstap soos die here van die Ewigheid.

Opsommend:

Antieke Egiptiese en besonderlik outobiografiese tekste op stelas en in graftombes

laat duidelik blyk dat 'n goed gedefinieerde siening van wat Ma'at is, reeds van baie

vroeg af in die Antieke Egiptiese samelewing teenwoordig was. Uit tekste van die Ou

en die Laat Koninkryk word dit duidelik dat individue hulle begrip en aanvaarding

van 'n kode van reg lewe gedefinieer het as om Ma 'at te doen. Die essensie van reg

doen was eerlikheid en regverdigheid. Die doen van Ma'at het orde in die samelewing

beteken terwyl die nalaat van Ma'at tot chaos gelei het. Die mens se kennis van wat

reg is, is in sy hart gesetel; deug was dus ingeskape. Met die tyd het hierdie siening

ontwikkel en het tekste langer en meer gesofistikeerd geraak met byvoegings by die

lang lys van voortreflikhede van presies wat Ma'at is en nie is nie. In die Nuwe

Koninkryk word gode aangespreek as deelgenote in die mens se vermoë om reg te

lewe deur inspirasie en deur leiding en word daar al hoe meer klem gelê op die loon
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op reg doen wat die mens in die lewe na die dood te wagte kan wees. Tog het die

kembegrip van Ma'at deur die lang geskiedenis van hierdie beskawing onveranderd

gebly en het dit die norm gebly waaraan elke handeling, van watter aard ookal,

gemeet is.

3.2 Doen Ma'at só

Die begrip sonde, soos in Bybelse konteks gedefinieer, was onbekend in Antieke

Egipte. 'n Mens het nie gesondig as gevolg van sy bose karakter of sy bedorwe aard

nie. Hy is nie gesien as 'n gevallene nie. Die feit dat die mens onverstandig, onwetend

en dom is, veroorsaak dat hy verkeerde dinge doen. Daarom het die

Wysheidsliteratuur aan mense die regte manier om volgens Ma'at te lewe, voorgehou.

Die Instruksies van Ptahhotep (Erman 1927: 54), Die Instruksie van Kagemni (Erman

1927: 66), Die Instruksie van Duauf(Erman 1927:67), Die Instruksie van Koning

Amenemhet (Erman 1927:72), Die Instruksie van Koning Merikare (Erman 1927:75)

en Die Instruksie van Sehetepibre (Erman 1927:84) is almal voorbeelde uit die

Antieke Egiptiese Wysheidsliteratuur waarin die skrywers waarhede oor 'n korrekte

lewe opgeteken het.

Die Instruksies van Ptahhotep uit die Ou Koninkryk word deur Tobin (1989:184)

hoog aangeslaan as waarskynlik die bekendste voorbeeld van vroeë

Wysheidsliteratuur. Volgens hom bied hierdie geskrifvan Ptahhotep 'n omvattende

uiteensetting van die etiek, moraliteit en goeie gedrag uit die Ou Koninkryk. Die

voorskrifte vir 'n deugsame mens en 'n goeie lewe wat hierin voorgehou word, is van

so 'n aard dat dit vandag, 4000 jaar later, nog steeds geldig is en as 'n aanvaarbare

etiese gedragskode in bykans enige samelewing aanvaar kan word.

Hierdie Instruksies bestaan uit 'n proloog, 37 stelreëls en 'n epiloog en handeloor hoe

mense hulle moet gedra. Daar word o.a. gewaarsku teen hooghartigheid en arrogansie,

oneerlikheid, onbetroubaarheid, geskinder, diefstal, konkelary, slegte tafelmaniere

(wat vraatsigheid en fiemies insluit), inhaligheid, owerspel en strydlustigheid in die

hof. Daar word ook gewys op die waarde van 'n goeie seun en die waarde van

tugtiging vir 'n slegte seun. Hy het ook heelwat te sê oor die vrou: 'n vrou moet

liefgehê word, goed behandel word, gelukkig en tevrede by die huis gehou word maar

moet nooit toegelaat word om die oorhand te kry nie. Hierdie simplistiese siening oor
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die vrou verander genadiglik in latere wysheidsliteratuur, soos in die Instruksies van

Amenemope.

Verder raai Ptahhotep sy leser aan om sy hart te volg, met ander woorde om die

vreugde van die lewe te geniet en om nie te hard te werk en te veel energie aan 'n

beroep te bestee nie. Die natuurlike goedheid en geluk wat die lewe bied aan die mens

met die regte benadering en optrede, is daar om geniet te word. Die mens wat

selfbeheers, betroubaar, regverdig, goedhartig, diskreet en in vrede lewe, sal

tevredenheid en geluk as beloning ontvang.

Inhierdie geskrif word ook heelwat aandag gegee aan die klassestelsel in Antieke

Egipte. Die leser word aangeraai om sy plek in die samelewing te ken en om ander dit

wat hulle het nie te misgun en te beny nie. Die epiloog van hierdie Instruksies vat dit

alles saam: die mens wat volgens Ma'at lewe, se lewe salordelik en reg wees en hy

sal voorspoedig wees in wat hy onderneem.

Wat hier beklemtoon moet word, is dat Ptahhotep nie waarsku teen spesifieke

optredes en handelinge omdat die gode dit verbied nie. Verkeerde handelinge bring

uiteindelik hul eie straf. Die mens maai wat hy saai en moet dus die volle

verantwoordelikheid vir sy heil dra; daar is geen magte van die noodlot wat die mens

se lewe bepaal nie.

Hoewel Die Instruksie van Hardjedjef en Die Instruksies van Kagemni uit 'n vroeër

periode (Tobin 1989: 186) heelwat onvollediger as Die Instruksies van Ptahhotep is,

word dieselfde ideale van selfbeheersing en nederigheid deur hulle voorgehou. Die

afleiding kan dus gemaak word dat die vroegste Antieke Egiptiese siening van

moraliteit volledig humanitêr was, gebaseer op die mens se eie vermoëns. Geen gode

was nodig om morele kodes voor te skryf of toe te pas nie, en die mens het nie genade

of steun van enige god nodig gehad om die tipe mens te wees wat Ma' at van hom

verwag het nie.

Alhoewel die teks Die Instruksies van Any (Tobin 1989: 187) om verskillende redes

beskou word as die onverstaanbaarste van die Antieke Egiptiese wysheidsliteratuur,

kan hieruit tog 'n beeld gevorm word van 'n Nuwe-Koninkrykse siening van hoe die
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lewe van 'n middelklasmens daar moet uitsien. Any maan mense tot versigtigheid in

hulle doen en late en laat nie veel ruimte vir individuele vryheid ofvindingrykheid toe

nie. Hy beveel aan dat 'n mens jou eie huis moet bou ofkoop, gereed moet maak vir

die dood en 'n graf moet bou. Verder moet 'n mens sy ouers en veral sy ma eer,

gereeld tot die gode bid en offer, ouer mense en mense in hoë posisies eer, eerlike

vriende kies en moeilikheidmakers vermy. Waarheid en eerlikheid in woord en daad

word sterk aanbeveel. 'n Ernstige vermaning oor die gevare daarvan om met vreemde

vrouens deurmekaar te raak, word ingesluit: hulle bring onvoorsienbare probleme en

moet vermy word. Any lê nie soveel klem op vrygewigheid as ander skrywers van

Instruksies soos bv. Ptahhotep nie (Tobin 1989:188), maar volgens hom is 'n ideale

mens tog vrygewig, eerlik, vlytig, nederig en godsdienstig. Die doel van regverdig

lewe is vir Any 'n manier om persoonlike gevare en probleme te voorkom, maar vir

sover hierdie teks vir die moderne leser verstaanbaar is, plaas dit nie 'n hoë premie op

die positiewe waarde van moraliteit nie.

In teenstelling met Die Instruksies van Any is Die Instruksies van Amenemope (Tobin

1989:188) positiewer ingestel ten opsigte van 'n stil en beheersde lewe. Hierdie teks

verskilook van vroeër tekste oor persoonlike rykdom en sukses. Waar mense vroeër

voorspoed en sukses as beloning vir 'n goeie lewe voorgehou is, waarsku

Amenemope teen die naj aag van aardse rykdom. 'n Goeie mens is die een wat nie die

rykdom van ander begeer nie en wat tevrede is met wat hy het. Hy waarsku dan ook

teen alle onregmatighede wat kan voortspruit uit die begeerte na rykdom, of dit wat

aan ander mense behoort, teen oneerlikheid, leuens, uitbuitery van swakkeres en ou

mense, verskuiwing van grensstene om grond op 'n wederregtelike manier te bekom,

vals getuienis in die hof en, soos die Welsprekende Boer, wys hy op die

onregverdigheid om rykes op grond van hul rykdom en aansien bo die armes en

nederiges te bevoordeel.

Die goeie mens sal alle mense met respek behandel; hy sal nie die dwerg of die blinde

bespot nie, hy sal nie 'n hindernis op die weg van 'n gestremde plaas nie en hy sal nie

van mense skinder nie. Hy sal uit die pad bly van skoorsoekers en van humeurige

mense, en in plaas daarvan om terug te baklei, sal hy "die ander wang draai".
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Verder sal die goeie mens tevrede wees met sy posisie in die lewe, hy sal sy

meerderes respekteer. Maar bo alles stel Amenemope stilte as die ideaal vir die goeie

mens. Die goeie mens word beskou as die een wat by homselfhou en homselfnie

aggressief probeer voorstoot nie. Volgens Amenemope lê ware moraliteit in

eerlikheid, nederigheid, respek en matigheid.

Die Instruksies van Merikare (Erman 1927:75) uit die Middelkoninkryk gee ook

riglyne oor hoe om volgens die grondreëls van reg, matigheid en behoorlike gedrag te

lewe, maar gaan verder. Dit gee aan die koning leiding oor hoe om in die lig van

hierdie grondreëls te regeer. So word hierdie teks die eerste in 'n genre wat deur die

Antieke Egiptiese geskiedenis en selfs in die Islamitiese Periode beoefen is (Raver

2002: 169). Soos in die Instruksie van Ptahhotep word beheersde taal en 'n

konserwatiewe leefwyse as voorvereiste vir 'n gerespekteerde lewe en die beoefening

van ware geregtigheid voorgehou, en daar word ook ernstig gewaarsku teen

heethoofdigheid.

Soos ook in die Instruksie van Ptahhotep en in die Instruksie van Kagemni word in

hierdie teks slegs verwys na 'n abstrakte god, alhoewel Merikare 'n meer sentrale rol

in die lotsbepaling van die mens aan hierdie god toestaan.

Die Insinger Papirus (Jasnow 2002:167) is waarskynlik die jongste Antieke Egiptiese

Wysheidsteks. Dit dateer uit die Laat Periode, en soos ander wysheidstekste uit

hierdie tydperk handel dit oor die aard van die god, van die goeie of die slegte mens

en oor die rol van die individu binne die samelewing. In hierdie teks word moraliteit

en piëteit versmelt as die karaktertrekke van die wyse man terwyl die dwase mens

uitgebeeld word as die een wat die opdragte van die gode verontagsaam en om die

rede gestrafword. Soos alle ander Antieke Egiptiese wyses het ook die skrywer van

hierdie Instruksies geglo aan an all-embracing divine order which governed nature

and human existence ( Lichtheim Vol. 3 1980: 185).

Die Papirus bestaan uit 25 afdelings waarvan die meeste van opskrifte voorsien is. 'n

Kykie na sommige van hierdie opskrifte illustreer die wye verskeidenheid onderwerpe

waaroor hierdie teks handel:
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Selfbeheersing
Vermyding van vraatsigheid
Verwerping van dwaasheid
Instruksies aan 'n seun
Versigtigheid in verhoudings met ander
Misdaad en sonde
Die minderwaardige en dwase man
Waarskuwing teen gierigheid
Waarskuwing teen vrekkerigheid
Die aard en belangrikheid van geduld
God en straf
Die grootheid van god
Vergelding

Nie alle onderwerpe is van opskrifte voorsien nie. So word wyshede oor vroue sonder

opskrif kwytgeraak:

(selfs) 'n wyse man word benadeel
deur die vrou wat hy liefhet

en
'n mens kan die hart van 'n vrou ontdek
net so min as wat jy die lug kan ken

(Jasnow 2002:167-8)

In Die Boek van die Dood uit die Nuwe Koninkryk is 'n goeie morele lewe as

voorvereiste vir toelating tot die ewige lewe 'n gegewe. Die Negatiewe Belydenis wat

in hoofstuk CXXV (Lichtheim 1992: 103) van hierdie teks vervat is, gee 'n

uitgebreide lys dinge waarvan 'n mens wat gehoop het op 'n lewe na die dood, hom

liewer nie moes skuldig maak nie, of waarvan hy ten minste die regters by die oordeel

moes oortuig dat hy hom nie skuldig gemaak het nie.

Hy moes hulle oortuig dat hy nie verkeerd (bin) of boos (Isfet) (Tobin 1989: 190)

gehandel het teenoor mens of dier nie. Hy moes respek aan die gode betoon het in sy

lewe, nie van die tempels gesteel het nie en ook sy hande van die offers aan die dooies

gehou het, nie die gode gevloek het ofverwaand ofhooghartig gewees het nie. Verder

moes hy kon getuig dat hy nie ellende, hartseer of pyn veroorsaak het nie, nie bedrog

gepleeg het of mense afgeluister het nie. Seksueel moes hy hom goed gedra het; hy

moes hom weerhou het van fomikasie, masturbasie en 'n buite-egtelike vryerasie. Hy

moes onskuldig wees aan begeerte, diefstal, veediefstal, bedrog, skade aan die natuur

en grond, moord, opstokeryen kwaadpratery. Hy moes kon sê dat hy nie brood uit
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kinders se monde geneem het nie. Hy moes dus niks gedoen het wat te kenne kon gee

dat hy Ma' at verontagsaam het nie, sodat hy voor die regters van die dooies kon sê :

Ek is rein (iw. i w'b.kwiy.

Hiérdie opvattings oor moraliteit kan gesien word as normatiefvan die moraliteit wat

as die ideale gesien is deur die gewone, deursnee Antieke Egiptenaar. Daar kan seker

aanvaar word dat hierdie ideale nie altyd so noukeurig nagekom is as wat die

belydenisse dit sou wou hê nie (Tobin 1989: 191). Wat egter van belang is, is dat daar

rondom die beginsel van Ma'at 'n hoë graad van morele bewustheid was; 'n ideaal

wat uiteindelik onafskeidbaar verbind is met die gode van Antieke Egipte.

Ook Hornung (1992: 142) wys daarop dat dit natuurlik nie wil sê dat Ma'at altyd

werklik toegepas is nie. Daarvoor was daar te veel manipulasie, geldverduistering en

omkopery. Sowel die Ou as die Nuwe Koninkryk het immers weens 'n gebrek aan

Ma'at ondergegaan. Tog het die Egiptenaar steeds bly vertrou op Ma'at. As sy

uitgedryf is, kon sy in ere herstel word, soos Horus se oog, wat herhaaldelik gewond

word maar telkens weer herstel. Beide simboliseer 'n konstante bedreigde orde wat

telkens weer van nuuts af daargestel moet word. Ten spyte daarvan dat dit moeilik,

selfs onmoontlik was om Ma'at oor 'n lang tyd, selfs in hierdie lewe te realiseer, het

dit steeds die Antieke Egiptiese punt van oriëntasie, die standaard van meting, die

behoort teenoor die is gebly en het die volgende oortuiging bly bestaan:

whoever proffers Ma 'at and follows Ma 'at
whoever keeps an eye fixed steadily on this goddess,

cannot go wrong

(Hornung 1992:145).

'n Voorbeeld van hoe Ma'at deur 'n ryk edelman misken word, maar tog weer deur

die volgehoue pogings van die onderdrukte in ere herstel word, kryons in die

Middelkoninkrykse teks Die Klagtes van die Welsprekende Boer (Erman 1927:116).

Hierin word die verhaal vertel van die nederige man uit 'n soutveld, wat Erman die

woesteny noem, wat sy produkte in Herakleopolis wil gaan verkoop. Op pad daarheen

word hy op 'n slinkse wyse deur 'n ryk en belangrike edelman van al sy goedere

beroof. Hy rig op 'n buitengewoon welsprekende wyse volgehoue vertoë tot die
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hofmeester van die koning, wat hom uiteindelik gelyk gee en reg en geregtigheid laat

geskied. Die hoofgedagte wat herhaaldelik in die loop van die verhaal beklemtoon

word, is dat Ma'at magtig en ewig is, en dat dit daarom die plig is van die regeerders

om dit te onderhou deur toe te sien dat die regte van die onderdruktes teenoor die

onderdrukker gehandhaafword (Tobin 1989:187). Dis 'n man uit 'n opvallende

nederige posisie, wat 'n klag lê teen 'n man wie se verhewe posisie en aansien

beklemtoon word. Hy spreek nie alleen sy ontevredenheid oor die verkeerde optrede

van die ryk man uit nie, maar hy hou vol in sy vertoë tot die hofmeester, al is dié nie

dadelik bereid om te luister nie.

Die onbekende skrywer gee in sy verhaal bewyse van die sterk sosiale bewustheid van

hierdie tyd: selfs die nederigste mens het 'n onvervreembare reg op reg en

geregtigheid gehad. Ma'at kan nie ontken word nie, en voor Ma'at is geen onderskeid

te maak op grond van rykdom en posisie nie. In 'n essensieel totalitêre samelewing

wat deur die koning en die aristokrasie regeer is, moes dit 'n gerusstellende gedagte

gewees het. Vandie algemeenste stellinge in grafskrifte handeloor die afgestorwene

se regverdige behandeling van die armes, nederiges en die onderdruktes: 'n sekere

teken dat die Antieke Egiptenaar geglo het dat die gode ook die reg van die armes

ernstig opgeneem het.

Die afwesigheid van enige verwysing na morele optrede in tekste uit die Amama

Periode is opvallend. Grafoutobiografieë bied niks wat vergelyk kan word met die

Negatiewe Belydenis nie, en daar word ook byna geen melding gemaak van die goeie

dade en lewe van die afgestorwene nie. Wanneer wel na Ma'at verwys word, word dit

gebruik as 'n abstrakte konsep van waarheid eerder as 'n beginsel van orde en morele

regskapenheid (Tobin 1989:191).

Tog word Ma'at nie in hierdie periode heeltemalop die agtergrond geskuifnie. In die

amptelike titels van die sonkoning word verklaar dat Aten vreugde het aan Ma 'at en

in dié van die koning dat hy leefvan Ma'at. Daarbenewens word ook gesê dat Aten en

Ra van Ma 'at leef en Ra word genoem hy wat Ma 'at gebaar het. Akhenaton is die

heer van Ma 'at, hy is bemin deur Ma 'at en hy jubeloor Ma 'at Die siening dat Ma'at

die harmoniese ingesteldheid is wat orde in die natuur en die gemeenskap verseker,

blyonveranderd in hierdie era. Wat wel verander, is dat die koning nou nie net in die
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kultus as bemiddelaar tussen gode en mense optree nie, maar ook moreeloptree as

bemiddelaar soos afgelei kan word uit grafskrifte soos dié van 'n amptenaar in

Achetaton dat hy Ma 'at gedoen het vir die koning; Ma 'at laat opstyg het na die

koning; die koning se ore vul met Ma 'at; en tot die koning toetree in Ma 'at (Vergote

1987:83).

Die sentrale rol van die koning uit hierdie periode in die uitlewing van Ma'at (Vergote

1987:83) word ook uitgedruk in uitsprake soos die koning plaas Ma 'at in die liggaam

en maak dit vir sy dienaars moontlik om Ma 'at te hoor (Vergote 1987:84). Ook die

dooies lê getuienis af van hulle persoonlike verhouding met Ma' at; hulle bevestig dat

hulle Ma' at gedoen het omdat hulle niks gedoen het wat die koning haat nie; Zij zijn

ma 'at d. i. gerechtvaardig of zalig, niet op grond van het dodengericht maar wegens

hun dienst aan de vorst (Vergote 1987:84).

Samevattend

Indie Antieke Egiptiese Literatuur vind ons 'n verwoording van Antieke Egiptiese

morele waardes.Vir die Antieke Egiptenare was morele oorwegings 'n belangrike

aspek van die daaglikse lewe. Vanuit sosiale en politieke organisasie het ongeskrewe

gedragskodes van reg en geregtiheid ontwikkel wat aanvaar is as standaard vir 'n

goeie lewe en as meetsnoer van die individu se verdienstelikheid om die ewige lewe

te mag binnegaan.

Deur 'n lewe in ooreenstemming met hierdie standaard te lei, het die individu nie

alleen Ma'at gerespekteer en in stand gehou nie, maar ook uiting gegee aan Ma'at wat

in homself opgesluit lê. Omdat die gode gesien is as hoofsaaklik verantwoordelik vir

die instandhouding van Ma'at in die kosmos, waarvan die individu 'n deel was, is ook

hulle in verband gebring met die morele lewe van die individu: The coherence and

continuity of the world depends not on 'causality' but on 'connective justice '. This

explains how the Egyptian term Ma 'at could refer both to cosmic and social order,

truth andjustice (Assmann 1992: 151). Op hierdie manier ontwikkel moraliteit as

integrerende deel van die amptelike en die persoonlike godsdiens van die Antieke

Egiptenaar.
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Afdeling 4: Ma'at se voetspore en vingerafdrukke

Tot dusver is vasgestel dat die Antieke Egiptenaar geleefhet in 'n land wat hy beskou

het as die middelpunt van die kosmos wat tot stand gekom het deur die oorwinning

van orde oor chaos. Hy is regeer deur 'n koning en deur amptenare wie se primêre

opdrag dit was om hierdie orde te onderhou en dit alleen deur die instandhouding van

reg en geregtigheid kon laat geskied. Sy grootste passie, die ewige lewe na die dood

in die teenwoordigheid van die gode en konings in 'n wêreld waar orde herhaaldelik

die oorhand oor chaos kry, kon hy net vervul deur self deel te hê aan die

instandhouding van orde wat gestalte kry in reg en geregtigheid en wat verwoord is as

Ma'at. Indien die uitlewing van die etos van Ma'at wel so 'n belangrike plek in die

Antieke Egiptenaar se lewe ingeneem het as wat blyk uit die litereatuur waarna in die

voorafgaande afdelings verwys is, kan verwag word dat dit 'n noemenswaardige

invloed op die aard van die samelewing moes hê. Dit val buite die opdrag van hierdie

werkstuk om 'n gedetailleerde analise van die Antieke Egiptiese samelewing te doen.

Daarom sal in die volgende afdeling slegs kortliks gekyk word na enkele aspekte van

hierdie samelewing om vas te stel in watter mate die voetspore van die godin met die

veer in haar hooftooisel, hierin herkenbaar is.

4.1 Samelewing

Die Antieke Egiptiese samelewing was hoogs gestratifiseerd en kan grafies as 'n

piramide voorgestel word. Aan die hoof van sosiale organisasie was die koning met

die koninklike familie gevolg deur die regerende elite: die geletterde manlike

amptenare deur wie die koning die land regeer het, met hulle families. Die groot

meerderheid van die bevolking was ongeletterd en het die onderlaag gevorm. Hulle

het hulle lewe daaruit gemaak om voedsel, goedere en dienste aan die elite en die

koning te verskaf. Die grootste persentasie mans was landbouers wat buite die plant-

en oesseisoen verpligte dienste aan die hofvan die koning moes lewer. Dit volg dus

dat daar binne hierdie gestratifiseerde raamwerk groot verskille in leefwyse en in die

belewing van omstandighede tussen die verskillende lae van die bevolking sou wees.

Die gesin was die hart van die Antieke Egiptiese samelewing. Presies hoe hoog die

gesin geag is, kan daaruit afgelei word dat ook gode binne gesinsverband geplaas is
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(Brewer & Teeter 1999:95). Daar is 'n baie hoë premie geplaas op herkoms, en die

voorgeslagte van beide ouers is ewe hoog geag. Ouers moes deur hulle kinders geëer

word, en die fundamentele plig van die oudste seun sou wees om om te sien na sy

bejaarde ouers en toe te sien dat hulle 'n behoorlike begrafnis kry.

Daar is min dokumente uit die tyd van die farao's wat die huwelikseremonie beskryf.

Die afleiding kan gemaak word dat huwelike tussen families gereël is en dat daar geen

religieuse of siviele seremonie by betrokke was nie. Sodra 'n paartjie begin

saamwoon het, is hulle as getroud beskou. Daar is wel heelwat regstekste uit die Laat

Koninkryk beskikbaar wat oor die regte van huwelikspare handel.

Teoreties was alle huwelike, met die uitsondering van die koning s'n, monogaam.

Jong meisies is as gereed tot die huwelik beskou sodra hulle fisieke volwassenheid

bereik het, en van jong mans is verwag dat hulle gevestig en in staat moes wees om 'n

gesin te onderhou. Brewer & Teeter (1999:95) wys daarop dat daar heelwat getuienis

is van ware liefde tussen paartjies. Die groot aantalliefdesgedigte, waarvan Die Lied

van die Voëlvanger se Dogter (Foster 1995:166) maar een is, is 'n aanduiding

hiervan.

Die stem van die swaeltjie roep,
hy sê: "Die land is lig. Waarheen gaan jy?"

o voëltjie, staak jou gekwetter,
want ek het my geliefde in sy bed gevind;

En my hart was oorstelp
toe hy vir my gesê het, "ek sal nooit ver wees nie;

Maar hand aan hand salons loop,
en ek sal by jou wees op elke gelukkige plek. "

Hy het my eerste geplaas van sy gunstelingmeisies !
-- hy sal my hart nooit seermaak nie.

Maagdelikheid was nie 'n voorvereiste vir die huwelik nie, en voorhuwelikse seks vir

beide geslagte was blykbaar sosiaal aanvaarbaar. As die dubbele standaarde waaraan

mans en vroue in ander, latere en selfs in moderne samelewings ten opsigte van

voorhuwelikse seks gemeet is, val die ewewigtigheid van hierdie gebruik binne die

Antieke Egiptiese samelewing op. Seksuele ontrouheid binne die huwelik was nie

sosiaal aanvaar nie maar dit wil sekerlik nie sê dat dit nie voorgekom het nie.

Ook reëlings rondom egskeiding spreek van regverdigheid. Alhoewel die huwelik 'n

suiwer sosiale reëling was en die staat en die godsdiens geen aandeel in die
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verbintenis gehad nie, is egskeiding ontmoedig deurdat die staat dit finansieel

onlonend gemaak het om te skei. Die Antieke Egiptiese term vir huwelik meni (om 'n

boot vas te meer) en grg p , (om 'n huis te vind) gee die indruk dat dit hier om

eiendom gaan (Brewer & Teeter 1999:96). Antieke Egiptiese regstekste dui daarop

dat elke persoon bestuursreg behou het oor die eiendom wat hy/sy in die huwelik

ingebring het en dat eiendom wat in die loop van die huwelik bekom is, gelykop

verdeel is. In geval van egskeiding, wat blykbaar nie 'n moeilike proses was nie, kon

die vrou weer dit wat sy in die huwelik ingebring het plus een- tot twee-derdes van die

eiendom wat na die huweliksverbintenis bekom is, met haar saamneem. Die belang en

die welsyn van die individu binne die huwelik het blykbaar voorop gestaan. In 'n teks,

Ostracon Petrie 18 (Brewer & Teeter 1999:96), word melding gemaak van 'n vrou

wat haar siek man verlaat het. In die hofuitspraak is niks aan haar uit hulle

gesamentlike eiendom toegestaan nie. Mans wat hul vrouens verlaat het was ook

verantwoordelik vir die betaling van 'n eenmalige boete of onderhoud, en in baie

gevalle moes hy ook sy aandeel van die gesamentlike besittings prysgee.

'n Ware prentjie van hoe die gewone vrou die samelewing en haar posisie in die

samelewing beleefhet, kan nie uit die gegewens gevorm word nie. Die enigste

beskikbare getuienis is die werk van mans wat binne 'n manlik gedomineerde

samelewing opgetree het. Tog kan afgelei word dat die Antieke Egiptiese vrou groter

vryheid van keuse en 'n groter mate van gelykheid met haar manlike landsgenoot

onder sosiale en burgerlike wette gehad het as haar tydgenote in Mesopotamië of selfs

haar latere Griekse en Romeinse, susters (en helaas ook van haar susters in sekere

gemeenskappe in die een-en-twintigste eeu). Die doodgewone reg wat sy gehad het

om 'n egskeiding te begin, m.a.w. dat sy as 'n gelyke vennoot in die huwelik gesien

is, is al 'n aanduiding hiervan. Verder kon vroue in juries dien, getuienis aflê in

verhore, grond besit en ondankbare kinders onterf. Gedurende die grootste deel van

die faraoniese periode het mans en vroue gelyk geërf en van elke ouer afsonderlik.

Die oudste seun het in die meeste gevalle die werk van die vader geërf, maar hiervoor

moes hy die verantwoordelikheid van die versorging van verswakte ouers oorneem en

sorg dat hulle na behore begrawe word. Om hierdie rede is na die seun verwys as die

stafvan sy vader se ouderdom (Brewer & Teeter 1999:99).
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Kinders is beskou as 'n kosbare deel van die samelewing. Brewer & Teeter (1999:99)

wys daarop dat daar geen aanduiding is dat dogters minder welkom was as seuns nie.

Die nalatenskap van poppe en ander speelgoed uit Antieke Egipte is 'n aanduiding dat

daar met liefde aandag gegee is aan die behoefte van kinders en dat, ten spyte van 'n

werklas wat reeds van jongs af op hulle skouers gerus is, daar ook genoeg tyd vir

hulle was om te speel. Dogters is in die huis deur hul moeders en ander huishoudelike

hulp besig gehou met huistake terwyl seuns hul vaders na die werksplek vergesel het.

Die onderrig van kinders het dus hoofsaaklik by die ouers berus; dis by hulle dat

kinders idees oor die wêreld, godsdiens, etiese beginsels en aanvaarbare gedrag geleer

het. Alhoewel kinders van die gewone mense waarskynlik nooit formele onderrig

gehad het nie en onderwys nog nie as 'n aparte dissipline bestaan het nie, het die

seuns van skribente en ander hoërklasgesinne tog wel meer formele opleiding in

groepe by private tutors en skribente ontvang (Freeman & Ray 2000:81).

4.2 Verpligtinge teenoor die staat

Daar is reeds op gewys dat die koning benewens sy verantwoordelikheid om orde in

die kosmos te onderhou, ook die opdrag gehad het om reg en geregtigheid, en dus die

geordende funksionering van die samelewing, te verseker. Dit het hy gedoen op die

gesag van sy amp as godkoning, en prakties deur 'n gestratifiseerde amptenaryen die

groot getal burgers wat almal gedeel het in die opdrag om Ma'at deur lojaliteit en

gehoorsaamheid aan die koning te onderhou, en wat direk aan die sentrale regering

verbind is deur 'n sisteem van belasting ofverpligte diens.

Die presiese detail van belastingverpligting is moeilik om vas te stel, maar daar kan

aanvaar word dat ongeveer 10% van elke landbouer se oes aan die staat as belasting

afgestaan is en nog 'n verdere 10% as saad gespaar is (Brewer & Teeter 199:81).

Sedert die Vyfde Dinastie is daar in verskeie tekste verwysings na verpligte herediens

op staatsgrond of aan staatsprojekte. Betaalde werkers was dus vir 'n baie groot deel

vir die werk aan staatsprojekte verantwoordelik.

Hoewel daar inderdaad van sommige burgers as strafvir dienspligontduiking slawe

gemaak is, is verwysings na slawerny of lyfeienskap in Antieke Egiptiese rekords

seldsaam (Brewer & Teeter 1999:82) en kan aanvaar word dat slawerny nooit 'n

belangrike deel van die samelewing en die ekonomie van Antieke Egipte uitgemaak

MA'AT I.Ponelis

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



54

het nie. Die oudste gebruik om oorlogsgevangenes as slawe aan te hou, het ook in

Antieke Egipte gegeld. Sulke slawe was die eiendom van die koning, wat oor hulle lot

besluit het. Aanduidings is dat slawe tog sekere regte in Antieke Egipte gehad het.

Kinders van slawe moes bv. deur die eienaars grootgemaak en gevoed word. Verder

het slawe die reg gehad om grond te besit en het toegang tot die reg gehad.

Vir die gewone mens was die lewe in Antieke Egipte kennelik nie maklik nie. Maar

dit staan vas dat die samelewing geordend was en op gesonde waardes berus het.

Antieke Egipte was veels te skerp gestratifiseerd om 'n demokratiese regstaat te

gewees het; nogtans was daar in hierdie samelewing 'n gesonde waardering van

menseregte. Die individu kon dus reken op die beskerming van die reg. Indie

besonder het minderes -- soos vroue, weduwees, kinders, wese en verontregtes - 'n

beroep op die reg gehad. Hierdie menseregtebeginsels was gegrond op die leer van

Ma'at.

4.3 Die Reg

Die Antieke Egiptiese regspleging is gebaseer op Ma'at, en Ma'at het elke aspek van

hierdie regspleging deurdring. Ptahhotep het gesê (Teeter 1997:2):

Ma 'at is groot en haar toepaslikheid is standhoudend,
dit is nie versteur sedert die tyd van hom wat dit gemaak het nie

...daar is straf vir hom wat haar wette oortree.

Reeds in die Vyfde Dinastie het die hoogste regsamptenaar as die priester van Ma'at

bekend gestaan. Die verband tussen die reg en Ma'at word weerspieël in die Ma'at-

vorm van die hanger wat deur die visier gedra is. In hofsake is die beskuldigde nie

skuldig of onskuldig nie maar Ma 'at (reg) of verkeerd verklaar (Hornung 1992: 141).

Binne die Antieke Egiptiese staat was daar geen skeiding tussen die administrasie en

die reg nie. Daar was geen amptelike wetskode en geen professionele regters en dus

ook geen amptelike woord vir die begrip regter nie. Die vergestalting van Ma'at in

die persoon van die farao kan die verklaring wees vir die afwesigheid van 'n

permanente regskode in die Antieke Egiptiese samelewing voor die Persiese en

Griekse Periodes. So 'n regskode sou in die aardse teenwoordigheid van 'n individu

wat die beliggaming van die orde en geregtigheid was, nie alleen onnodig wees nie,

maar sou volgens Tobin (1998:82) gesien kon word as godslasterlik: [It} would have
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constituted an attempt to place a lifeless and codified system of statutes in the place of

a living and vital principle of right, a principle which was, furthermore, a

manifestation of the divine.

In die Nuwe Koninkryk is daar wel 'n raad van "regters" aangestel wat bekend

gestaan het as kenbet. In die regeringstyd van koning Horernheb is verskeie streeks-

kenbet ingestel. Dit het bestaan uit die plaaslike goewerneur en priesters. Die sg.

Groot kenbet wat bestaan het uit hoë amptenare, het onder leiding van die visier

uitsluitsel gegee oor ernstige sake soos grafrowery, sluipmoorde,

belastingongerymdhede, korrupsie, vroueslanery en owerspel. Vonnisse vir hierdie

oortredings het gewissel van konfiskasie van eiendom tot lyfstraf, dwangarbeid en in

sommige ernstige gevalle soos die sluipmoord op Rameses III, selfs die doodstraf. In

die Nuwe Koninkryk het mutilasie algemeen voorgekom en somtyds moes skuldiges

vir hul dade betaal met hulle ore, neus, lippe of hande; 'n duidelike aanduiding van

hoe ernstig misdrywe teen die gemeenskap en dus die bedreiging van die ordelike

verloop van sake, opgeneem is.

Om regverdig en onbevooroordeeld te wees, was die uitgesproke doelwit van die reg.

Dit is die boodskap van Die Klagtes van die Welsprekende Boer (Erman 1927: 116),

en die koninklike opdrag in Die Instelling van die Visier (James 1984:59), met

verwysing na die visier se optrede in die hof:

God haat bevooroordeelde gedrag.
Dit is jou opdrag hierdie,

jy moet daarvolgens optree.
Beskou die man wat jy ken en
die man wat jy nie ken nie,
die man wat naby jou is en
die man wat ver van jou is,

as gelyk.

Dis ook die raad van die wyse vader aan sy seun in Die Instruksie van Koning

Merikare (James 1984:73):

Moenie onderskeid maak tussen Inman in In hoë posisie en Ingewone man nie
Maar takseer 'n man op grond van wat hy doen.
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4.4 Kuns

Johnson (1999:49) wys daarop dat die effek wat die gevoel vir orde en die geloof dat

daar 'n regte plek vir alles is en dat in die lewe langs die Nyl alles op hulle regte plek

was, 'n bepalende invloed op die kuns van Antieke Egipte gehad het.

Op feitlik elke aspek van Antieke Egiptiese kuns kan die vingerafdrukke van Ma'at

gevind word. In elke aspek van die kuns het die etos van Ma'at gegeld. Alleen

wanneer chaos uitgebeeld is, is beelde lukraak gerangskik. Uitbeeldinge is deeglik

beplan en is geometries georden binne 'n register. Posisionele verband tussen objekte

is aangetoon deur plasing binne hierdie register. So bv. is die inhoud van 'n houer

bokant die houer aangebring om seker te maak dat geen detail uitgelaat word nie. Op

dieselfde manier is in grafiese voorstelling 'n huis en sy tuin in diagram uitgebeeld en

die Nyl van bo af gesien; volledig met 'n oorvloed van visse. Uitbeeldings is

gewoonlik vergesel van 'n geskrewe teks in hiërogliewe wat 'n integrerende deel van

die komposisie uitgemaak het en waarsonder die kunswerk nie gebalanseer sou wees

nie (Robins 1997:22).

Dis dan ook om hierdie rede dat gesê kan word dat Antieke Egiptiese kuns 'n

duidelike intellektuele inslag het. Elke detail -- die samestelling van elemente, die

houding van die uitgebeelde karakters, kleredrag, hooftooisels van konings en gode,

kleur, grootte, posisie -- is gekies ter wille van betekenis eerder as voorkoms. Antieke

Egiptiese kuns is meant to be read rather than looked at (Freeman en Ray 2000: 106)

omdat elke detail 'n funksionele onderdeel was van 'n geordende komposisie.

'n Opvallende en wesenlike kenmerk van die Antieke Egiptiese kuns is die terugval

op voorbeelde uit die verlede; die terugval op die bestaande kanon. In die Instruksies

van Papirus Insinger (Lichtheim Vol. 3 1980:188) waarsku die wyse man:

Moenie vir jouself 'n gewoonte aanneem
wat verskil van die gewoontes van die land nie.

Om 'n bepaalde kanon in die kuns te verbreek, sou op presies dieselfde neerkom as

om die farao se wense te verontagsaam of om ongehoorsaam te wees aan die gode; 'n

verontagsaming van Ma'at (Johnson 1999:49). Josephson (2001:109) voer aan dat

feitlik elke element van die Antieke Egiptiese beskawing om hierdie rede inspirasie in
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die bekende verlede gesoek het. Dit is gedoen deur sekere tradisies voort te sit of te

onderhou. In die beeldende kuns word dit bv. duidelik geïllustreer deur standbeeld-

houdings, die gebruik van rugpilare, haarstyle, klere. Hierdie en talle ander aspekte

van die Antieke Egiptiese beskawing het grootliks onveranderd gebly gedurende die

faraoniese tydperk, as weerspieëling van die onwrikbare begeerte om in die

samelewing die status quo te handhaaf(Josephson 2001:109). Ook Teeter (1997: 1)

wys daarop dat die klem wat Ma 'at op tradisie en onveranderde waardes plaas, die sin

vir kontinuïteit verskafhet wat permanensie aan vele aspekte van die Antieke

Egiptiese kultuur verseker het.

Johnson (1999:179) vat dit saam:

The very essence of Egyptian civilization was its art. If we can understand Egyptian

Art we can go a long way towards grasping the very spirit and outlook on life of this

gifted people, so remote in time. The dynamic of their civilization seems to have been

a passionate love of order (maat to them), by which they sought to give to human

activities and creations the same regularity as their landscape; their great river, their

sun-cycle and their immutable seasons. In public affairs, the quest for order produced

the pharaonic political and religious system which, with all its limitations and

weaknesses, endured in some form for 3, 000 years. The same spirit organised the

early pictograms and phonograms into a highly diciplined system of communication,

and regulated the diverse artistic expression of proto-dynastic and early dynastic

times into the most coherent and orderly code of art in history.
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4.5 Ma 'at en die lewe na die dood

Tot dusver is gewys op die sentrale rol van die konsep van Ma 'at in aardse lewe van

die Antieke Egiptenaar. Kyk 'n mens na die Antieke Egiptenaar se siening oor die

dood en die ewige lewe, word dit gou duidelik dat beide die godin Ma 'at en die etiese

beginsel inherent aan Ma 'at, ten nouste hiermee verbind is.

Assmann (1990: 122 e.v.) wys daarop dat die begrips doodsoordeel universeel

menslik is en dat dit die enigste sentrale religieuse begrip is wat Antieke Egipte met

die groot wêreldreligieë verbind. Die begrip doodsoordeel het in die

demotiseringsomwenteling van die Osiris-religie ontstaan. Inhierdie omwenteling

gaan dit sowel om die hart of innerlike mens as die ewigheidsperspektief. In beide

hierdie begrippe staan Ma 'at sentraal: dit is sy wat die mens se hart beproef om

deurgang tot die ewigheid te gee.

Spreuk 816 van die Kistekste (Teeter 2001:320) handeloor Ma 'at se assosiasie met

die seremonie van die Opening van die Mond. Teen die Nuwe Koninkryk word sy

geassosieer met die H-tp di nsw-offerspreuke. Haar assosiasie met hergeboorte word

duidelik geïllustreer in Hoofstuk 125 van die Boek van die Dood. Teeter (2001 :321)

wys ook daarop dat Ma 'at vanaf die Nuwe Koninkryk toenemend met die son-simbole

geassosieer word, wat toespeel op die afgestorwene se vereniging met die son en so,

die ewige hergeboorte. Son-himnes op privaat Tebaanse grafte soos dié van

Neferhotep verwys na die afgestorwene wat Ma 'at aan die songod offer. Teen die

Twintigste Dinastie het Ma 'at, veral in Tebe waar sy saamgesmelt het met Inntt, die

godin van die Weste, prominent in die grafkultus gefigureer. Die Tebaanse nekropolis

het bekend gestaan as Plek van Waarheid en as Plek van dit wat Ma 'at gedoen het. In

hierdie verband is ook na Ma'at verwys as Meesteres van die Nekropolis, Meesteres

van die Weste, en Meesteres van die wat woon in die Nekropolis. Hierdie assosiasie

van Ma 'at met die dood word so sterk dat daar teen die Negentiende Dinastie geglo is

dat die getransformeerde akhs (siele) van die afgestorwene, soos die gode, Ma 'at as

voedsel ingeneem het en daarvan geleef het.

Teen die tyd van die samestelling van die Boek van die Dood gedurende die Nuwe

Koninkryk was 'n morele en regverdige lewe die voorvereiste vir toelating tot die
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ewige lewe in die volgende wêreld. Daar is reeds breedvoerig verwys na

outobiografiese tekste en negatiewe belydenisse as mense se getuienis oor hoe hulle

Ma 'at onderhou het, nie die verkeerde (bin) gedoen het nie en hulle ook nie aan

boosheid (Isfet) teenoor mens of dier skuldig gemaak het nie.

Die poort waardeur van die aardse lewe na die lewe na die dood beweeg is, was

Ma 'at. Herontwaking het vereis dat die oorledene 'n moreel regverdige persoon in sy

lewe op aarde was. Die toets hiervoor het gekom wanneer die oorledene in die Saal

van Twee Waarhede (of Dubbele Ma 'at) voor Osiris moes verskyn, bygestaan deur 'n

tribunaal van twee-en-veertig gode-regters en Thoth, die skribentgod wat die oordeel

aangeteken het (Brewer & Teeter 1999: 151). Die hart van die mens, as setel van sy

intelligensie en siel, is op 'n skaal geplaas en geweeg met as maat die veer van Ma 'at.

Hierna moes die oorledene 'n gedeelte uit die Boek van die Dood voordra waarin hy

verslag lewer van hoe hy Ma 'at op aarde onderhou het:

Ek het brood gegee aan die wat honger was,
water aan die wat dors was,
klere aan die wat kaal was

en 'n skuit aan die wat nie 'n boot gehad het nie.

Ek het nie die wese van hulle eiendom ontneem nie.
Ek het niemand bevel gegee om dood te maak nie.

Ek het godeoffers aan die gode
en aanbiddingsoffers aan die geeste gebring ...

Ek het gedoen wat reg is vir die Eienaar van die Waarheid.

(Brewer & Teeter 1999:152)

Hy moes ten slotte verklaar: Ek is rein (iw. i.w 'b.kwi.) (Tobin 1989: 190).

Slaag hy nie hierdie toets nie, eindig sy pad saam met Ma 'at hier, en word hy die

prooi van Anemait die Vernietiger wat by die skaal staan en wag vir die hart van sy

ongelukkige slagoffer. Diegene wat tot hierdie tweede dood verdoem is, bly as deel

van Isfet voortbestaan in die onderwêreld as bedreiging van orde en harmonie en dus

van Ma 'at. Dis teen hierdie bose magte wat daaglikse rituele uitgeoefen moes word en

teen wie die gode 'n ewigdurende stryd gevoer het.

MA'AT I.Ponelis

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



60

Slaag die oorledene wel die toets, word hy toegelaat om die tweede lewe binne te

gaan waar hy in die geselskap van gode en ander regverdiges tot in ewigheid in gerief

en geluk kan voortbestaan.

Dit val buite die opdrag van hierdie werkstuk om uitvoerige aandag aan die Antieke

Egiptiese siening van dooie en die Doderyk te gee. Wat hier van belang is, is ten

eerste dat die Antieke Egiptenare se houding oor die dood, voorbereiding vir die dood

en die groot verskeidenheid grafbybehore en begrafnisrituele alles gerig was op die

instandhouding van volledige persoon, liggaam en gees, vir die lewe na die dood -- dit

waarin hulle onwrikbaar geglo het, en ten tweede dat hierdie houdings gevorm is deur

hulle opvatting van Ma' at.

Verder val dit op dat Antieke Egiptenare 'n houvas kry op die ongedefinieerde en

onbekende wêreld van die dood deur orde hierin te skep. In hulle beskouing oor die

dood en die doderyk skep hulle 'n alternatiewe werklikheid wat Brewer & Teeter

(1999: 147) a mirror image of the living noem. Hierdie alternatiewe werklikheid vul

hulle met beelde en konkrete voorwerpe om seker te maak dat die lewe na die dood

sover moontlik as spieëlbeeld van die lewe aan die Nyl sal bly voortbestaan. In die

vorige afdeling is daarna verwys dat in die Antieke Egiptiese denke nie ruimte gelaat

is vir onsekerheid nie, en in hoe 'n mate hulle staatgemaak het op bekende sekerhede.

Die beeld van die bekende wat onveranderd op die onbekende oorgedra word, die

voorskrifte wat die afgestorwene die doderyk in vergesel, sou gesien kan word as 'n

poging van die Antieke Egiptenaar om die onvoorspelbare en verlies aan beheer, wat

gelykgestel kan word aan chaos, te besweer en om 'n werklikheid te skep gelyk aan

die een waarin hulle geleef het en wat deur Ma' at gerig is.

Die doel van dit alles: om weer op die eerste uur van die dag, waarvan Ma 'at die

godin is, gebore te word saam met die songod wat met die hulp van Ma 'at die kosmos

in stand hou; om deel te wees van die nimmereindigende proses van opstanding en

vernuwing, wanneer die Apopisslang verslaan is, die lig deur die duisternis breek en

alles weer van nuut afvolmaak is, soos op die eerste dag van die skepping toe Ma 'at,

soos 'n goeie vrou, alles kom orden het, in 'n kosmos wat sy gemerk het met haar

voetspore en haar vingerafdrukke.
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5. Slotopmerking

Vyf duisend jaar gelede het in die noorde van hierdie kontinent 'n beskawing tot stand

gekom wat twee duisend jaar nadat dit tot 'n einde gekom het, steeds die verbeelding

van mense regoor die wêreld aangryp. Presies hoe groot die betowering van die

Antieke Egiptiese kultuur vir mense uit alle kulture en gelowe is, is onbepaalbaar.

Museums, biblioteke, kunsgalerye, universiteite, boekwinkels, reisagente,

snuisterywinkels, argitekte, binnehuisversierders, modeontwerpers, juweelontwerpers,

filmmakers en Jan Publiek wat in verwondering 'nNylvaart meemaak of 'n piramide

bewonder, hou die nagedagtenis van 'n kultuur lewend wat oor 'n ongeëwenaarde drie

millennia ontwikkel het en in stand gehou is. Die Antieke Egiptiese kultuur is rondom

ons en bly steeds 'n grondslag waarop beginsels in die godsdiens, die kuns en die

kultuur in die algemeen in die wêreld van die derde millennium na Christus

teruggevoer kan word.

Met die oopmaak van elke boek en die aanraak van elke artefak uit Antieke Egipte bly

die mens van die een-en-twintigste eeu steeds gefassineerd en verwonderd oor die

dinamiek en standhoudendheid van hierdie kultuur. Piramides en tempels in hulle

grootheid en mummies en hiërogliewe in hulle vreemdheid gryp steeds die

verbeelding aan. Tog is die piramides en tempels geskend, die grafte beroof en die

hiërogliewe somtyds verflenter en nie altyd verstaanbaar nie. Die konkrete

kultuurreste is helaas nie bestand teen die vernietigende krag van elemente en mense

nie. Bowendien is van die bekendste artefakte, soos die piramides, glad nie

kenmerkend van die Antieke Egiptiese samelewing in sy bewonderenswaardige

geheel nie, aangesien hulle kom uit 'n enkele kort periode van hierdie beskawing se

lang geskiedenis.

Wat het hierdie kultuur langer laat stand hou as enige ander samelewing wat nog ooit

bestaan het? Die unieke religie, militêre mag, organisatoriese vermoë, geniale

argitektoniese aanleg, die Nyl as natuurlike hulpbron? Die antwoord op hierdie

komplekse vraag kan uiters verwikkeld wees, maar hoe 'n mens ook al na die kultuur

van Antieke Egipte kyk en uit watter invalshoekjy dit ook al benader, is Ma'at die

prisma waardeur die lig val. Sonder om met Ma'at rekening te hou, sal die wonders en
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prestasies van Antieke Egipte onverklaarbaar bly en sal piramides en tempels

vreemde en interessante oorblyfsels uit 'n vergane kultuur wees.

Dit is Ma'at wat teenwoordig was toe die priester Wr-hww van Giza (Lichtheim

1992:9) aan die einde van die Vyfde Dinastie op sy grafskrif getuig het:

Ek het van my dorp af gegaan
en het van my naam af gekom
waar ek Ma 'at gespreek het,
waar ek Ma 'at gedoen het.

Ek het nooit iets kwetsends aan mense gedoen nie,
ek het nooit 'n mens kwaad vir my die aand laat deurbring nie,

vandat ek gebore is nie.

Dit is in die teenwoordigheid van Ma'at dat die wyse man eeue later in die Laat

Periode, sy leser om die volgende redes aanraai om reg te doen (Die Sewende

Instruksie van die Isinger Papirus; Lichtheim 1980: 188) want:

(14) As die balk langer is as sy regte maat, word die oortollige deel afgesaag.
(J5) As die wind sterker is as sy regte maat, word skepe verwoes.
(J 6) Alle dinge is goed deur die regte maat; die eienaar gee nie aanstoot nie.
(J 7) Die groot god Thoth het 'n ewewig daargestelom die regte maat op aarde

daarvolgens te maak.
(18) Hy het die hart in die vlees verberg met sy eie regte maat.

By die oorsprong van alles staan die beginsel Ma'at: die begrip van wat die regte maat

is, wat die regte rigting is en waar die ewewig lê. Want uiteindelik is dit hierdie

beginsel wat die koning op sy troon hou, die piramide se hoeke haaks en die tempel se

pilare loodreg hou. Dit is Ma'at wat sit in die vesel van elke skeringdraad waarmee

die tapisserie van die Antieke Egiptiese kultuur geweefis, en dit is Ma'at wat

ongeskonde bly: onaangetas deur die verwoestende mag van die elemente of die

mens.

Drie duisend jaar voor Christus het daar in die woestyn en op die vrugbare Nyloewer

gewone mense gewoon wat die essensie van menswees en die sleutel tot kultuur in 'n

paar woorde saamgevat het: Doen en spreek Ma 'at. Hierdeur het hulle die basis gelê

vir 'n ongeëwenaarde kultuur wat sy beginpunt het in die mens se hart:

Ma'at, die god wat in elkeen is.
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