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The article is devoted to the foreign policy pursued by the Russian empire in the 
second half of the 19th and early 20th centuries. Having analyzed various references 
and historiographic materials, the author seeks to present a coherent picture of the 
use of charitable societies by the Russian authorities in order to implement Russia’s 
foreign policy plans with respect to Galicia. 
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У статті розглядається історія єгипетських фортифікаційних споруд в Нубії 
та їх вплив на прояви військової політики фараона XVIII династії Тутмоса ІІІ, 
здійснений аналіз обороноздатності фортець, особливостей перебігу військових 
кампаній Тутмоса ІІІ в Нубії.
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Активізація зовнішньої політики Єгипту при фараонах ранньої XVIII ди-
настії викликала занепокоєння в сусідніх країнах, що призвело до появи анти- 
єгипетських коаліцій. Найміцніша коаліція була створена на початку правлін-
ня Тутмоса ІІІ для перевірки сили та військових якостей молодого фараона. 
Небезпека на кордонах Єгипту змусила Тутмоса ІІІ до мобілізації сил та швид-
ких дій, в результаті здійснення яких постала Єгипетська імперія. Однак, для 
контролю за підкореними територіями потрібно було удосконалювати мережу 
фортифікаційних споруд, особливо в Нубії, яка була багата на золото.

Події історії Нубії та єгипетської політики в Нубії, знайшли відбиття в 
Анналах Тутмоса ІІІ в Карнакському храмі Амона, написах в гробницях, у пра-
цях Г. Белової, К. Грейва, Е. Морріс, С. Сміта, Л. Забкара, Л. Торьок. 

Метою статі є визначити вплив єгипетських фортифікацій на військову 
політику Тутмоса ІІІ в Нубії.

Активна військова політика перших фараонів XVIII династії відсунула 
кордони Єгипту далеко на південь. Постала необхідність укріпити свою присут-
ність в Нубії за допомогою фортифікаційних споруд (рис. 1). В період ранньої 
XVIII династії було відновлено і розширено старі фортеці ‒ Бухен, Серра, Аніба, 
Семна, а в стратегічно важливих місцях будувались нові укріплення ‒ фортеці на 
островах Доргінарті і Саї, пункт спостереження в Каср-Ібрімі [2, с.71]. 

Про важливість Нубії для Єгипту свідчить той факт, що Тутмос ІІІ із схо-
дженням на престол, планував підкорення першої. В храмі Тутмоса ІІІ в Семні 
є напис датований 2-м роком правління фараона, в якому вказується, що «бла-
гий бог Менхеперра, спорудив цей пам’ятник для батька Дедуна, глави Нубії 
і для царя Верхнього і Нижнього Єгипту Хакаура (Сенусерта ІІІ), побудував-
ши їм храм із білого чудового каменю Нубії», на думку В. Авдієва, Тутмос ІІІ 
тим самим проголосив себе продовжувачем справи Сенусерта ІІІ по завоюван-
ню Нубії [1, с.142]. Даний вектор зовнішньої політики фараона підтверджують 
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і інші написи, датовані приблизно тим самим часом, на острові Сехель, в хра-
мі в Каммі, в Сильсилі і Ваді-Хальфі. 

Поблизу другого порогу Тутмос ІІІ відновив фортеці Уронарті, Семна, 
Шелфак, Кумма і Міргіса (рис. 3). Е. Морріс вважає, що в більшості фортець 
другого порогу не було військових залог, а лише розвідники, які сповіщали 
опорні фортеці про небезпеку [17, с.80]. Однак, з перелічених фортець тіль-
ки Міргіса (  [18, с.142]) мала міцну залогу, військові і торгові склади та 
була центром торгівлі між Єгиптом та Нубією.

На 30-му році правління, нубійська політика суттєво активізувалася. 
Особливо активізувалося військове будівництво. У Верхній Нубії на острові 
Саї «царський син Куша» Нехі, збудував фортецю [1, с.142].

На сьогоднішній день відомо, що захоплення в Нубії фортець Фарас і 
Бухен розпочав ще Камос, в Бухені (  [18, с.129]) єгиптяни «збудува-
ли монументальні адміністративні будівлі, храм і склади» [17, с.81], цитадель, 
приблизно 150 х 138 м і стінами 5 м товщини, захищена круглими вежами, вала-
ми, парапетами, канавою, яка могла час від часу затоплюватися водою і гласісом. 
Поблизу головного форту єгиптяни встановили ще одну стіну, яка простягалась 
приблизно на 712 м в периметрі на трьох внутрішніх сторонах фортеці. Ця зо-
внішня стіна була приблизно 5 м товщини і аналогічно захищеною з вежами, ка-
навою 3 м глибиною і 6 м шириною (рис. 3, Б). Бухен став центром відновлення 
єгипетського контролю над Кушем в часи раннього Нового царства.

Важливим опорним пунктом Тутмоса ІІІ на другому порозі Нілу в Нубії 
була фортеця Семна (рис. 3, Г), назва якої знайдена на численних речах і писа-
лася, як вказує Л. Забкар: «dꜣi Sti чи dꜣir Sti» [23, с.42].

В Саї, самому південному єгипетському поселені в Нубії, була досить про-
думана лінія оборони. Зокрема, оборонні стіни товщиною 5 м. Кладовище на 
відміну від Бухена, знаходилось за межами фортечних стін, що дає змогу роби-
ти висновок про дружнє ставлення місцевого нубійського населення до єгиптян. 
В фортеці було збудовано адміністративні споруди, храм і склади. В південно-
західному куті фортеці, поряд з воротами на 20-му році правління Тутмоса ІІІ 
його намісник Нехі відремонтував і збудував 20 зерносховищ 13 м на 3,75 м кож-
не. Кожне сховище могло, можливо, містити 285 000 літрів зерна і утримувати 
156 працюючих за період року [17, с.107], що дало можливість забезпечувати 
гарнізон фортеці та постачати, у разі необхідності, військо фараона.

Фортеця Кургуш розташована за 4-м порогом і була найдальшим єгипетським 
пунктом вверх за течією Нілу. Є багато причин чому єгиптяни вважали Кургуш важ-
ливим. Кургуш розташований в безпосередній близькості від золотого родовища, 
хоча не відомо до якого часу Нового царства ця шахта використовувалася. В резуль-
таті розкопок, «1987, Моркот; 1996, Шінні і листопад 2000 р. В. Девісон і його коман-
да із Британського музею не змогли датувати появу фортеці, однак присутній архе-
ологічний матеріал дає підстави датувати Кургуш часом правління Тутмоса ІІІ» [17, 
с.110]. Кургуш являв собою, «за звітом Аркелла, прямокутник, східна і західна сті-
ни якого становили 77,7 м, північна стіна 68,6 м і південна стіна лише 64 м. Північна 
стіна була захищена занавісом і гласісом, що було незвичайним для військової архі-
тектури Нового царства» [17, с.111]. Ця особливість наявна лише в лівійської форте-
ці, побудованої Рамcесом ІІ в Савійеті Уммі ель- Ракамі.

В Нубії Тутмосом ІІІ була створена досить потужна логістична мережа. 
Напередодні нубійських кампаній за наказом Тутмоса ІІІ було збудовано бага-
то складів для зброї та зерносховищ в Анібі, Бухені, Фарасі, Уронарті, Семні, 
Кумма і Саї [17, с. 185-186]. На початку правління Тутмоса ІІІ стратегічні бази 
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розташовувались в Елефантині та Бігеху. Проте, із наступом єгиптян на пів-
день і відсуненням кордону, стратегічною базою стає Бухен, а Саї і Напата ви-
конували роль оперативних баз. 

Нубійський театр військових дій не був подібним до близькосхідного чи 
лівійського, оскільки, через присутність Нілу єгиптяни в Нубії не мали досить 
складних матеріально-технічних проблем і, питання перекидання війська не 
стояло настільки гостро як на інших театрах.

Система фортець Нубії викликає особливу цікавість, оскільки, подібної 
густої мережі фортів не було ні на одному театрі (рис. 2). Складається вражен-
ня, що кожна з цих фортець ніби прикриває іншу. Прикладом можуть слугува-
ти фортеці Кумма, збудована на скалистому пагорбі, Шелфак, розташований 
на гострому згині Нілу та Сарас, яка розташовувалась над урвищем висотою в 
60 м за 1 км від Семни. На думку Б. Хігрена, основним завданням Сарасу було 
затримання ворогів під час їхнього просування на північ до Семни, Кумми та 
Уронарті (рис. 3, Є), щоб організувати їх захист [12, с.292].

Єгипетська зовнішня політика в Нубії є досить зрозумілою і стабільною, по-
чинаючи ще з часів Давнього і Середнього царств. Нубія була одним із головних 
поповнювачів державної скарбниці, особливо золотом. Економічний і торговий ін-
терес до Нубії вимагав постійних військових експедицій. Наявність потужних фор-
тець і військового флоту на Нілі, дала змогу Тутмосу ІІІ швидко поширити єгипет-
ський суверенітет на Нубію. Управляти Нубією було куди простіше ніж Сирією та 
Палестиною. Оскільки, місцеве населення Нубії, на думку Дж. Хоффмайера, було 
племінним і менш централізованим [13, с.2], що дозволяло єгиптянам витрачати 
менше зусиль для управління цією провінцією. Ще однією причиною постійного 
контролю над Нубією є річка Ніл, яка природньо зв’язує Єгипет та Нубію.

Куш цікавив єгиптян, перш за все, його стратегічними ресурсами. 
Оскільки, в цій області було багато граніту, золота та лісів. В написові з 
Джебель Баркалу повідомляється: «багато деревини прибуває до мене з Куша, 
в тому числі пальма-дум та мебелі без рахунку, виготовленої з нільської акації 
південної країни. Саме в Куші моє військо, якого там мільйони, рубає їх» [17, 
с.208]. Кушитські племена, які не були безпосередньо захоплені Тутмосом ІІІ, 
надсилали щорічні «дари», які позначалися терміном bꜣkw [3, с.85], тобто «да-
нина», яку платили нубійські області між 4-м і 6-м порогами.

Армантська стела згадує придушення єгиптянами нубійського повстання 
в землі Міу, яка на думку К. Зібеліуса-Чена розташовувалась поблизу четвер-
того нільського порогу [26, с.192], а Е. Морріс вважає, що вона, можливо, за-
ймала території від другого до п’ятого порогу [17, с.180]. Можливо, придушен-
ня повстання відбувалось на 35-му році правління Тутмоса ІІІ.

На 31-му році правління Тутмос ІІІ минув четвертий поріг, захопив та 
знищим місто Керма. За словами Л. Торьок, «місцеві мешканці покинули зруй-
новане місто» [24, с.166-167]. Північніше від Керми єгиптяни збудували укрі-
плене поселення поблизу Доккі Джел.

Напис в Кургуші (35-й рік правління) повідомляє: «не кожен правитель 
досяг найвищої межі від Нахаріни до Куша за винятком моєї особи […] з най-
давніших часів, оскільки моя особа їздила (?) від північного кордону (і) на пів-
день до Miw» [24, с.163-164].

До 47-року правління Тутмоса ІІІ, вся територія Нубії була підкорена 
єгиптянами, про що свідчать написи на VI і VII пілонах Карнакського храму, 
в яких міститься перелік завойованих в Нубії місцевостей: «список цих міс-
цевостей і троглодитів Нубії в Хент-хен-нофре, захоплених його величністю, 
який здійснив побоїще серед них, кількість яких невідома, який привів усіх їх-
ніх людей в якості живих полонених в Фіви, щоб наповнити «робітничий дім» 
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батька Амона-Ра, володаря Фів [1, с.143]». Тут, за словами В. Авдієва, «перера-
ховано 269 географічних назв, які до сьогодні ще не всі є ідентифікованими»[1, 
с.143]. Підкорення Нубії підтверджує стела із Джебель Баркалу: «Моя велич-
ність підкорила усі іноземні держави, Речену, який знаходиться під сандаліями 
моєї величності, людьми Нубії, які є nḏt моєї величності» [13, с.94]. Територія 
Нубії була розділена на дві провінції Куш (2-4 пороги) і Вават (1-2 пороги). 

Остаточне заспокоєння Нубії було здійснено фарао ном  на 50-му році прав-
ління після остаточного підкорення Сирії та Палестини. Для налагодження пря-
мого зв’язку з Нубією (транспортувати товари і війська), Тутмос ІІІ наказав роз-
чистити старий канал в районі 1-го нільського порогу, про що дізнаємося із на-
скельного напису на острові Сехель: «rnpt-sp 50 tpj šmw sw 22 ḫr ḥm n nsw-bjtj 
Mn-ḫpr-rꜥ ḏj ꜥnḫ wḏ ḥm⸗f šꜣd mr pn m-ḫt gmt⸗f sw ḏbꜣ.w m jnrw n sqd.n dpt ḥr⸗f ḫd.n⸗f 
ḥr⸗f jb⸗f ꜣw.w smꜣ.n⸗f ḫftjw⸗f rn n mr pn wn tꜣ wꜣt m nfrt Mn-ḫpr-rꜥ ꜥnx(.w) ḏt jn nꜥ n 
wḥꜥw ꜣbw šꜣd⸗sn mr pn ṯnw rnpt» «Рік 50-й, 1-й місяць сезону шему, день 22-й за 
його величності цареві Верхнього і Нижнього Єгипту Менхеперра, який дарує 
життя. Наказав його величності прорити цей канал, після того, як він знайшов 
його засміченим камінням так, що не пропливав ні один корабель по ньому. Він 
направився на південь по ньому із радісним серцем, перемігши ворогів своїх. 
Назва цього каналу: «Відкриття щасливого шляху Менхеперра, який живе ві-
чно». Рибалки Абу повинні чистити щорічно цей канал» [20, с.814-815]. 

Єгипетське панування в Нубії поширилось далеко за межі четвертого по-
рогу. Опорним пунктом єгипетського панування був Джебел Баркал (Напата), 
яку було збудовано за наказом Тутмоса ІІІ. На території фортеці містилися 
склади зі зброєю та зерносховища. Роль Напати яскраво ілюструє напис: «Щоб 
продемонструвати перемоги його величності назавжди для усіх мешканців з 
нижніх земель і верхніх земель у нубійській країні» [24, с.165].

Після підкорення нубійських князівств, Тутмос ІІІ забирав дітей князів, 
що убезпечити себе від повстань: «Тепер діти правителів і їх братів були при-
слані, щоб бути у цитаделях (nḫtw) в Єгипті. Тепер, хто б не помер серед цих 
правителів, його величність змусить його сина зайняти його місце» [13, с.96]. 

Будівнича активність фараона, а саме зведення храмів, військових скла-
дів та зерносховищ свідчить про те, що Нубія була зайнята єгипетськими вій-
ськами, а єгипетські гарнізони розміщувались в основних стратегічних пунк-
тах. Основними логістичними центрами, які забезпечували гарнізони були Аніба, 
Фарас, Бухен, Уронарті, Семна, Кумма, Саї, а також Напата, де Тутмос ІІІ збуду-
вав mnnw фортецю «Вбивство іноземців», яка за словами Б. Хігрена, не добудову-
валась чи перебудовувалась за наступників фараона Аменхотепа ІІ та Тутмоса IV 
[12, с.297]. Очевидно, що mnnw фортеця цілком справлялася зі своїми завданнями.

Підкорення Нубії призвело до поступової єгиптонізації місцевого населення 
регіону, нубійці змішувались з єгипетським населенням, переймали їхню культу-
ру в т. ч. й спосіб поховання. Процесу єгиптонізації сприяло також ставлення єгип-
тян до нубійців, хоча в офіційних написах Нового царства до «кушитів» ставили-
ся з презирством, то в реальному житті вони мали змогу робити кар’єру в єгипет-
ському війську. Наприклад, варто згадати що поліційні сили Єгипту формували із 
вихідців із Нубії ‒ меджаїв, нубійці також займали керівні посади у війську. Тому, 
швидше за все, на території Нубії за правління Тутмоса ІІІ виникали куди рідше, 
ніж в Сирії та Палестині. Р. Моркот вважає, що єгиптян зовсім не цікавило місце-
ве населення, а виключно контроль над торгівельними шляхами, які зв’язували 
Єгипет, Верхню та Нижню Нубію з центральним Суданом [16, с.232].

Досить цікавим є той факт, що процес співжиття єгиптян і нубійців не був 
одностороннім насадженням єгипетської культури, а двостороннім ‒ єгиптяни 
переймали певні традиції нубійців, а нубійці ‒ єгиптян. Наприклад, С. Сміт свід-
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чить, що у 2008 році було знайдено поховання чотирьох єгипетських жінок у 
гнучкому нубійському стилі [24, с.2]. Даний факт свідчить що цілеспрямовано-
го винищення місцевої культури не було, а був звичайний культурний обмін між 
народами. Важливим є момент релігійного взаємопроникнення, який, на думку 
Дж. Хейнеса був неминучим, що призвело до змішаних культів [11, с.23].

Таким чином, єгипетські фортеці в Нубії були оплотом єгипетського па-
нування. Оскільки, захищали південні рубежі імперії під час повстань нубій-
ців і, були стратегічними базами для забезпечення війська.

Рис. 1. Єгипетські військові бази в Нубії [17, с. 200]
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Рис. 2. Єгипетська логістична мережа в Нубії часів Тутмоса ІІІ [12, с.296]
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Рис. 3. Плани єгипетських фортець: А – Аскут, Б – Бухен, В – Міргісса, Г – Семна, 
Д – Шелфак, Е – Солеб, Є – Уронарті [10, с. 94-110]
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