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ИНЦЕСТ У СТАРОМ ЕГИПТУ 

Постоје многе контроверзе које окружују проблем инцеста у Старом Египту. 
Једна од њих је веровање да је инцест практикован искључиво од стране краљевских 
породица, што је погрешно. Покушаћу да покажем да тренутно немамо задово-
љавајуће објашњење ове врсте понашања, али да постоје интересантни предлози за 
даље истраживање. 

Кључне речи: Стари Египат, инцест између брата и сестре, краљевски инцест. 
 
Свакако највећа препрека свим теоријама инцест табуа јесу историјски 

примери извесних друштава у којима је инцест слободно упражњаван. Најпо-
знатији пример налазимо у Египту, и у литератури се о њему највише писало, 
иако најчешће непотпуно и погрешно (нпр. Golubović 1981; Milić 2001). 
Формално прихваћени типови инцестуозне заједнице представљају једно од 
најпроблематичнијих поља у проучавању основних људских односа уопште, 
а њено постојање не може се негирати. “Египатски подаци, не само што до-
воде у питање наводну универзалност ових правила, већ такође бацају сумњу 
на основна објашњења и теорије које се нуде за типично људско понашање.” 
(Shaw 1992: 269) 

Од свих студија које су се бавиле проблемом инцеста у Египту, најте-
мељнија и најдетаљнија је студија Кејта Хопкинса (Hopkins 1980) која говори 
о браку између (рођених) браћа и сестара у Римском Египту у прва три века 
нове ере и закључује да се не зна ни за једно друго друштво у којем је међу 
обичним људима био дозвољен брак између брата и сестре.1 Неколико 
историјски релевантних докумената иду у прилог тези да је ова врста брака 
била нешто сасвим нормално и уобичајено у Египту и да су “бракови између 
брата и сестре очигледно . . . били плодни.” (стр. 323) С овим закључком 
слаже се и Шајдел (Scheidel 1997), иако је указивао на недостатак релеван-

––––––––––––– 
1 Од 113 забележених бракова, 23, односно 15-21% су били између брата и сестре (17 

сигурно, а још 6 вероватно). Од та 23 случаја, 11 или 12 су били између рођеног брата и 
сестре, 8 између полубраће и полусестара (6 од истог оца, 2 од исте мајке). У преостала 
три случаја није јасно да ли су у питању полусродници или рођени брат и сестра. Међу-
тим, упркос изузетно детаљној и исцрпној анализи можемо довести у питање репрезента-
тивност Хопкинсовог узорка, односно његову учесталост у укупној египатској попула-
цији, јер се његов узорак односи само на један део Египта. Pikok (2000/2004: 638) сматра 
да је шестина свих египатских бракова била између браће и сестара, да се држава није 
мешала у приватни живот, али не нуди адекватне доказе за своју тврдњу. 
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тних и експлицитних података о штетности инбридинга у Египту. И поред 
тога што је претпостављао да се штетност инбридинга морала испољавати, на 
крају закључује да су сроднички бракови били чак плоднији од “обичних” 
(стр. 368).2 

Како разни документи показују, сроднички бракови су били волунтарни 
и нису се тицали жеље да се очува породично богатство, нити ишта слично. 
Коначно, оно што је најинтересантније је да су тадашње жене у Египту имале 
релативно висок социјални статус и зато је разумно претпоставити да су биле 
у стању да, мање или више, самостално доносе одлуке о брачним партнерима. 
Хопкинсови подаци не указују на неке “ирегуларности” током одрастања 
браће и сестара, тако да се може претпоставити да су током раног детињства 
одрастали заједно. Овим се озбиљно угрожавају све основне теорије о ин-
цесту.3 

Породична организација у Египту у знатној мери се разликовала од оне у 
Кини, Индији, Грчкој и Риму. Проблем са реконструкцијом породице у 
Египту последица је аутентичности разних информација, или недостатка 
информација. Оно што данас знамо је да се праћење порекла вршило преко 
мајке, што је такође важило и за наслеђивање. Наслеђивање су, ипак, 
вероватно из практичних разлога, контролисали мушкарци (Baber 1935). На 
основу ових чињеница у литератури нису били ретки покушаји да се прет-
постави да је у Египту првобитно уређење било матријархално. Међутим, 
матрилинеарно рачунање порекла и наслеђивања не подразумева нужно 
женску доминацију, која би била антипод патријархалном уређењу. Бабер 
сматра да је на основу ових података веома лако закључити и о постојању 
уксорилокалности, али о овоме нема неоспоривих података. 

Он такође тврди да је уобичајено правило код старих народа, о забрани 
породичне заједнице међу блиским сродницима, у Египту “у потпуности 
изостало.” (стр. 410) У љубавним песмама речи “брат и сестра” имају исто 
значење као и речи “муж и жена.” Није било помена о страху од инцеста. 
Бабер можда претерује када каже да је брату, не само било допуштено да се 
ожени својом сестром, већ да је то било обичајно одобрено и пожељно.4 С 
друге стране, у потпуности је у праву када помиње да краљевски инцест није 
специфичан само за Египат, али да је Египат посебан због тога што инце-
стуозни брак није био ограничен само на краљевске породице и племство. 

––––––––––––– 
2 О штетности инбридинга било је речи на другим местима (Škorić 2004a, b). Такође, 

у тим радовима је заступано мишљење да је најадекватније објашњење инцест табуа и 
избегавања инцеста комбинација Вестермарковог (нпр. Westermarck 1936) и Моргановог 
(Morgan 1877/1981) објашњења, што данас обухватају биосоцијалне теорије. 

3 Вестермаркова теорија се базира на аверзији која се развија током раног периода 
детињства између људи који одрастају заједно у истом непосредном окружењу (за детаље 
види Škorić 2004a, b). 

4 “Сматран је најприкладнијим браком у свим слојевима друштва.” (Baber 1935: 410) 
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Друштвена позиција жена била је изузетно висока, односно скоро једнака 
мушкарцу, иако је мушкарац био глава породице. То показују разне анализе 
домаћинског живота и разне уметничке слике, где су жене најчешће ослика-
ване као знатно мање од мушкараца, што указује на њихову инфериорност у 
неким сегментима друштвеног живота. Бабер чак тврди да је породични 
живот био неуобичајено срећан (види такође и White 1963). 

Полигинија је била позната, али релативно ретко упражњавана (Baber 
1935; Sewell 1968), претежно у вишим слојевима, где је појава харема врло 
брзо постала уобичајена. Човеку који је могао да приушти себи да издржава 
кућне робиње било је допуштено да их има неколико. Мушкарац је имао 
право да оплоди неку од својих робиња уколико је његова жена била неплод-
на. Та деца су сматрана пуноправним наследницима. Што се тиче фараона, 
они су могли да имају више жена, али само једна је сматрана правом кра-
љицом. 

Што се тиче бриге о деци, родитељи су били обавезни да се старају о њи-
ма. Ауторитет над децом није ишао дотле да су родитељи могли да одлучују 
о животу или смрти своје деце, као што је то често био случај са римским 
оцем. Ако би отац убио своје дете, он ипак није био кажњаван смрћу, али 
казна је била сурова са намером да изазове кајање и тугу код оца због свог 
чина.5 Египћани су схватали и права још нерођене деце. Ако би нека трудна 
жена извршила неко кривично дело, није била погубљена све док није родила 
дете. Прељуба је код жена кажњавана веома сурово, одсецањем носа, а ве-
роватно и спаљивањем. Понекад је све могло да се реши разводом. Мушкарац 
би био изложен бастинаду, хиљаду пута. За силовање би казна била још тежа. 

На основу два критеријума за које сматрају да морају бити задовољени, 
ван ден Берге и Мешер закључују да поуздано знамо за 12 културних 
случајева институционализованог инцеста између сродника, или родитеља и 
деце у разним културама. Девет случајева потиче из Африке (Стари Египат, 
Анколе, Буганда, Буниоро, Нианга, Мономотапа, Шилук, Занде и Дахомеи). 
Не одбацују тезу да се обичај можда проширио из Египта јер се то догодило 
са разних другим институцијама у афричким монархијама. Остала три случаја 
су: Хавајци, Тајланђани и Инке из Перуа, чији пример је најбоље докумен-
тован након египатског.6 Критеријуми који су у овим случајевима задовоље-
ни су постојање поузданих доказа да су се сексуални односи догодили између 
блиских сродника (r > ¼), где се легенде и митови изостављају; и постојање 
поузданих доказа да је инцестуозна заједница институционализована и 
––––––––––––– 

5 Према неким подацима, тело детета је везивано за очев врат у виду загрљаја и 
остављано тако три дана и ноћи, под присмотром чувара (види Baber 1935). 

6 Објашњавајући подударности светости и нечистоће, Редклиф-Браун (Redklif-Braun 
1952/1982) наводи пример са Хаваја, где је родоскрвнуће између обичних грађана било 
кажњавано убиством, док су људи високог ранга постајали још више сакрални инцестуоз-
ним браком. Инцест је тако објект ритуалног избегавања и стога поседује ритуалну 
вредност (стр. 192-3). 
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очекивана под одређеним условима (van den Berghe and Mesher 1980: 305-
306). Хопкинс (Hopkins 1980: 321), Шо (Shaw 1992: 274) и Паркер (Parker 
1996) конклузивно демонстрирају да се у Египту не ради о некаквим метафо-
ричким односима између људи који би се могли означити као “брат” и “сест-
ра,” већ о правим сродницима. 

Пре разних покушаја објашњења проблема египатског инцеста навеш-
ћемо неке историјске податке око којих данас постоји опште слагање. Као 
изворе одабрали смо први социолошки рад о овој теми (Middleton 1962), кас-
није допуне од стране историчара Хопкинса (Hopkins 1980) и Шоа (Shaw 
1992), антрополога Аренса (Arens 1986) и Паркера (Parker 1996) и један извор 
који потиче из области сексолошке литературе, који је хронолошки најста-
рији (Morus 1956/1961). Дуго времена научници су сматрали да су постојали 
само краљевски бракови између брата и сестре. Међутим, временом се дошло 
до доказа да су постојали и бракови између оца и кћерке, али и бракови 
између брата и сестре код “обичних” људи. Мидлтон (Middleton 1962) сумира 
дотадашња знања о египатском (краљевском и обичном) браку, правећи 
поделу на три периода: фараонски (пре 332 г.п.н.е.), птоломејски (323-30 
г.п.н.е.) и римски период (30 г.п.н.е – 324 г.н.е.). Што се тиче фараонског 
периода, зна се за неколико династија у којима су фараони женили своје 
сестре или полусестре, међутим, највећа концентрација оваквих случајева 
вероватно потиче из XVIII и XIX династије. Верује се да је већи број краљева 
XVIII династије (1570-1397 г.п.н.е.) женио своје сестре или полусестре. Доку-
ментовани случајеви брака између оца и кћерке међу египатским краљевима 
мање су бројни, али много контроверзнији (за детаљнији историјски приказ 
ових периода види James 1979; Wilson 1951). 

Тако, на пример, многи египтолози тврде да је Рамзес II оженио две, или 
чак три своје кћерке. Ако одбацимо претпоставке, нема необоривих доказа да 
су постојали бракови унутар нуклеарне породице код обичних људи (Middle-
ton 1962). Што се тиче другог периода, након смрти Александра Великог 
(323. г.п.н.е.), Птоломеј је успоставио нову династију македонских краљева у 
Египту. Грчки закон је сигурно забрањивао брак између рођеног брата и 
сестре, иако је можда допуштао такву заједницу између полубрата и полу-
сестре. Упркос свему, Птоломеј II је оженио своју сестру. Након њега, још 
седам од тринаест Птоломеја женили су своје сестре. Изгледа да је брак то-
ком грчког периода у Египту био ограничен на краљевске породице, јер нема 
доказа да су га упражњавали обични грађани (ibid.). Међутим, у Римском 
периоду наилазимо на прегршт доказа да су и обични људи практиковали 
брак између брата и сестре. У питању су лична писма, брачни уговори, разни 
документи са генеаолошким информацијама, итд. (види Hopkins 1980). 

Несугласице постоје око доказа за подсахарску Африку, јер их Аренс 
(Arens 1986) сматра неубедљивим, а за друштва у којима се дефинитивно 
упражњавао инцест сматра Египат, Тајланд, Хаваје и Перу. Бикслер (Bixler 
1982) тврди да поседујемо неадекватну документацију, макар када су у пи-
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тању Египат, Перу и Хаваји, и инсистира на томе да инцестуозни брак између 
првих сродника није био толико уобичајен колико се обично мисли. 

Кеита (Keita 1981) сматра да би докази које наводе ван ден Берге и 
Мешер, који иду у прилог тези да се обичај краљевског инцеста проширио из 
Египта, били оповргнути када би се доказало (што он и покушава) да кра-
љевски инцест није потекао из Египта. Најубедљивије објашњење културних 
сличности између разних афричких друштава за Кеиту је да су она делила за-
једничке културне елементе и да су била “преадаптирана” и предиспонирана 
за сличан етос и институције које су еволуирале на сличан начин. Неолитско 
порекло Египта је афричко и Кеита тврди да има много доказа за ово зајед-
ничко културно порекло. Нубија је вероватно била јединствен “политички 
систем,” са писмом и државним апаратом још 3500. г.п.н.е., неких 300 година 
пре династичког Египта. Можда је Нубија била египатска инспирација у 
политичком смислу, као што је била у културном. Било какве тврдње да се 
обичај краљевског инцеста проширио из Египта су за Кеиту неубедљиве. 
Највероватније је да не-египатски афрички облици краљевског инцеста, зајед-
но са египатским потичу од једног истог основног обрасца, из којег се еги-
патски специјализовао услед посебних околности у Египту. Дакле, можемо 
само довести у питање учесталост ових бракова, односно репрезентативност 
Хопкинсовог узорка, али не можемо довести у питање да ли је инцестуозни 
брак међу обичним људима заиста постојао. Спекулације о Нубији као колев-
ци свеукупне цивилизације данас је типично за афроцентристичке (псеу-
до)историје.7 

––––––––––––– 
7 Постоје радови који говоре о консангвиналном браку, нпр. у Старом Ирану (Slotkin 

1947), где се преко историјске документације доказује да ова преференција није важила 
искључиво за свештенике и владаре, већ и за све Зороастерце. Међутим, ови докази су 
далеко спекулативнији од оних египатских. Ако још узмемо у обзир и да је тада преовла-
давало схватање о универзалности инцест табуа (што покушава да одбрани, нпр. Goode-
nough 1949), онда није тешко увидети због чега овај рад није оставио утицај. Шајдел 
(Scheidel 1996) прави паралелу између Ирана и Египта, иако доказе везане за Иран назива 
импресионистичким. 

У раду Џохансона (Johansson 1987) о демографској контракцији прави се разлика 
између две врсте људске репродукције: оне која је традиционално оријентисана и оне која 
је модерна. Модерно оријентисану репродукцију упражњавају индивидуе за које сматра-
мо да поседују “свесно рационалну, индивидуалистичку оријентацију ка репродукцији.” 
(стр. 442) Традиционалну репродукцију карактеришу руковођење “нормама које су уте-
мељене у културно-институционалној суперструктури” (стр. 442) и групна рационалност 
која је оријентисана ка опстанку. Ту спадају устаљења правила о годинама ступања у 
брак, учесталост сексуалних односа, трајање дојења, итд. Џохансон највише говори о очу-
вању статуса међу елитним породицама од XVII до XIX века у Западној Европи, периоду 
када су деца европске елите била изузетно “скупа” и “тешка” за одгајање. Настанком на-
ционалних држава деца елита губила су привилеговани статус и стога су традиционалне 
европске елите развиле (инцестуозне) обрасце демографског понашања који су мини-
мизирали губитак статуса на нивоу породице, али то је на глобалном нивоу довело до 
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Некада су египтолози покушавали овај обичај да објасне уз помоћ 
дифузионистичких идеја. Према овој (мало вероватној) хипотези Египћани су 
преузели персијске обичаје, а касније су обични људи у Египту копирали 
обичаје својих краљевских породица. Главни проблем овог објашњења је што 
се не може поуздано утврдити смер дифузије, јер су докази око инцестуозних 
бракова у Персији контроверзни (Middleton 1962). С друге стране, као и 
велики број дифузионистичких покушаја, ово објашњење само по себи није 
довољно, јер не одговара на питање због чега се уопште овај обичај и развио.8 
Зато су неки научници објашњење потражили у египатском религијском 
систему. У многим културама (чак и оним у којима је инцест строго заб-
рањен) јавља се инцестуозни мит постанка, где је, у случају Египта, Озирис 
оженио своју сестру Изис. Међутим, религијски митови најчешће представ-
љају рефлексију популарних објашњења неких основнијих културних елеме-
ната, а не њихов извор (ibid.; види и James 1979). 

Још једно објашњење истиче да краљ може да ожени своју сестру или 
кћерку из једноставних разлога што је он краљ који може све. Кршење табуа 
представља демонстрацију неограничене моћи и тиме краљ потврђује свој 
специјални статус и ставља себе изнад закона. Проблем са овим објашњењем 
је што оно не објашњава институционализацију овакве заједнице и што је 
непомирљиво са етнографским подацима, јер готово нигде не постоје забране 
егзогамије краљева са обичним људима. Многа друштва су полигина, што 
нарочито важи за сам врх друштвене хијерархије. Такође, објашњење кра-
љевског инцеста као средства очувања чистоће краљевске крви није задово-
љавајуће, јер представља пуки опис феномена на нивоу народних веровања. 
Краљеви су се често женили и обичним женама, чак и женама из робовских 
породица. Што је најважније, на овај начин се не може објаснити постојање 
инцестуозног брака код обичних људи. 

Једно од најпознатијих објашњења спада у економску категорију, да 
краљевски инцест омогућава задржавање материјалних ресурса унутар 
породице. Брак између брата и сестре био је дозвољен само у “ретким и изу-
зетно богатим друштвима . . . где се од племића очекује да се ожене сродни-
ком...” (Jacobs and Stern 1947: 159) Ово јесте тачно, али постоје и логичнија 
објашњења проблема наслеђивања. Крајња последица овог схватања је да 
страх од инцеста није инстинктиван, већ да је у питању научена реакција, а да 
“облик и степен који он претпоставља зависи од наслеђа обичаја заједнице.” 
(стр. 159) Током историје, већина друштава је проблем фракционализма 
решавала на другачији начин, уз помоћ примогенитуре, ултимогенитуре, или 
унилинеарног система наслеђивања. 
––––––––––––– 
споре демографске контракције. Међутим, тешко да је могуће на основу овог примера 
причати и о Египту, јер су друштвени услови били доста другачији. 

8 Данас су хелиоцентричне теорије “великих дифузиониста” у потпуности дискреди-
товане (нпр. Elliot Smith 1931; Graebner 1911/1931), али то не значи да треба у потпуности 
одбацити дифузију као објашњење културне трансмисије. 
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Такође, још један интересантан покушај је да се Египат представи као 
транзициони период између матрилинеарног и патрилинеарног сродничког 
система. Краљ је у овом случају осигуравао легитимитет само путем брака са 
својом сестром. Проблем ове теорије лежи у дискредитованој унилинеарној 
претпоставци о културној еволуцији, где је патрилинеарни систем “виши” и 
где му је претходио “нижи” матрилинеарни. 

Данас не можемо знати како су бракови између браће и сестара почели, 
али знамо како се та пракса завршила. Египћани 212/3 г.н.е постају подложни 
римским законима, а не више традиционалним египатским. Римски закон је 
забрањивао брак између блиских сродника, не само у Италији, него у свим 
својим деловима (Hopkins 1980). 

Након овог кратког историјског прегледа египатског брака између брата 
и сестре, осврнућемо се још на социобиолошко објашњење овог, можда 
највећег проблема теорија које објашњавају инцест табу. Међутим, потребно 
је истаћи да су социобиолози покушали да објасне само случајеве краљевског 
инцеста, очигледно (намерно) занемарујући историографске доказе. 

Још од Мидлтоновог (Middleton 1962) рада друштвени научници су 
проблем краљевског инцеста посматрали као “изузетак универзалности из-
бегавања инцеста у нуклеарној породици.” (van den Berghe and Mesher 1980: 
300) Социобиолошко објашњење које нуде аутори заснива се на парадигми 
инклузивне адаптивне вредности. Случај “краљевског инцеста” јесте део 
ранијег покушаја ван ден Бергеа да понуди објашњење породичне структуре 
преко појмова инклузивне адаптивне вредности и сродничке селекције (van 
den Berghe and Barash 1977).9 

Ван ден Берге и Мешер закључују да избегавање инцеста, које је скоро 
универзално, има јасну генетску димензију (van den Berghe and Mesher 1980: 
301), и да биолошко објашњење инцест табуа ни на који начин не претпо-
ставља свесно уочавање штетних последица инбридинга (van den Berghe and 
Barash 1977: 812). Такође, аутори подразумевају да је инбридинг релативна 
ствар. Популације социјалних животиња одржавају еквилибријум између 
инбридинга и аутбридинга. Са теоријске стране тај еквилибријум представља 
интерсекцију две криве трошкова: криве трошка генетског материјала који 
настаје инбридингом и трошка по инклузивну адаптивну вредност који је 
последица неступања у интеракцију (односно инбридинг) са сродницима. 

У многим људским преиндустријским популацијама тачка еквилибри-
јума се постизала тако што се забрањивало парење између сродника где је r > 
––––––––––––– 

9 Концепт инклузивне адаптивне вредности показао се као хеуристички плодан у 
разним социобиолошким анализама, јер омогућава објашњење алтруистичког понашања. 
Теорија инклузивне адаптивне вредности позната је и под називом “теорија сродничке 
селекције” (детаљније анализе главног проблема “социобиологије I” разматрају Wilson 
1975/2000; Barash 1977). Довољно је само напоменути да теорија сродничке селекције не 
негира значај културе код људи, већ је поставља у један шири контекст биолошке ево-
луције (види Škorić 2003). 
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0.25.10 Међутим, еколошки и социополитички услови могу да мењају ове 
обичаје, јер тачка еквилибријума није фиксирана. У овом раду обрађује се 
само један крај спектрума могућности.11 Ван ден Берге и Мешер краљевски 
брак сматрају “привилегијом” људи са високим друштвеним рангом. 

Краљевски инцест представља исход “дупле стратегије максимизације 
адаптивне вредности.” (van den Berghe and Mesher 1980: 302) С једне стране, 
позната је женска стратегија хипергиније, а с друге краљевска стратегија 
максимизирања адаптивне вредности постављањем на трон бића које је 
владару најближе (идеално би било за наследника поставити клона). На врху 
друштвене хијерархије ове две стратегије се сједињују и постају јединствене. 
“Ултимни логички исход хипергиније је да се краљеви најближи женски 
сродници ожене краљем, јер нема другог могућег мужа са вишим, или чак 
једнаким статусом.” (стр. 303)12 

За краља је “инцестуозна стратегија” од малог ризика, а у најмању руку 
од умерене добити. Уколико краљ успе да “произведе” здравог наследника, 
где је r = 0.75, онда ће тај наследник постати полигин и произвешће краљу 
много унучића, где је r = 0.375. За обичне људе који су моногамни, или 
“умерено” полигини, ризик од инбридинг депресије већи је од могућих по-
жељних последица инцестуозне стратегије. За “великог” полигинисту ризик 
је мали. Ако стратегија и не успе, губитак за краљеву адаптивну вредност је 
минималан (ограничен је углавном на пропали покушај оплодње своје сестре) 
и он и даље има шансе да произведе класичног наследника који је производ 
аутбридинга, са било којом од његових жена. Ван ден Берге сматра да је и се-
стрина адаптивна вредност такође максимизирана упражњавањем инцес-

––––––––––––– 
10 Коефицијент сродства (r) развио је математичким моделима Сјуал Рајт у чувеном 

раду (Wright 1922) и он представља меру пропорције гена који деле заједничко порекло 
између било које две индивидуе у оквиру популације. Коефицијент инбридинга (f), који 
такође дугујемо Рајту, јесте вероватноћа да су на датом локусу два хомологна алела дип-
лоидне индивидуе идентична по пореклу (ibid.). Рајт је говорио о две врсте последица које 
се приписују инбридингу: опадање свих елемената у њиховом интензитету, попут тежине, 
фертилитета, виталности, итд. и повећање униформности унутар генетских залиха (стр. 
331). 

11 Аутори истичу да су у индустријским друштвима основе социјалности принуда и 
реципроцитет, док значај сродничке селекције игра сасвим споредну улогу, и да се зато 
фокусирају само на случајеве у којима предности инбридинга надјачавају штетност 
инбридинга. 

12 Многа стратификована друштва приказују тренд ка хипергинији (Henriques 1962; 
Wilson 1978; van den Berghe and Mesher 1980). Ово је у складу са еволуционим хипотезама 
и претпоставкама, јер женке свих врста теже да одаберу најбоље могуће партнере. Кра-
љевски инцест тако представља хипергинију изведену до крајњих граница. Питање које се 
може поставити јесте да ли је хипергинија културно или генетичко објашњење краљев-
ског инцеста? Одговор је за ван ден Бергеа исти као и за многе људске институције: она је 
и једно и друго. Што се тиче институционализоване хипергамије, у питању је културна 
адаптација, заснована на биолошким предиспозицијама. 



Социолошки преглед, vol. XXXIX (2005), no. 4, стр. 431–442  
 

 
439 

туозне стратегије. Инцест је и за њу ризичан, али постоји могућност да се 
стекне велика еволуциона предност. 

Ово објашњење критиковали су многи аутори (нпр. Sturtevant 1981; 
Bixler 1982; Kitcher 1985; Arens 1986). Суштина приговора је у следећем. Сви 
поменути критичари противе се објашњењу по којем је инцестуозни брак 
искључиво стратегија да се добије наследник. Стратегија максимизирања 
адаптивне вредности није ваљана, јер би потомак мушкарца, односно краља, 
свакако наследио очеву позицију у друштву, без обзира на то ко му је мајка. 
И коначно, инцестуозни брак не имплицира нужно сексуални однос, а камоли 
продукцију потомства. Највећи недостатак ове теорије је што занемарује 
чињеницу да је инцест постојао и код обичних људи. Зато је ово објашњење 
непотпуно. 

Хопкинс (Hopkins 1980) признаје да не може да понуди адекватно 
објашњење. Шо (Shaw 1992: 275) тврди да је морао постојати некакав скуп 
околности које су утицале на сроднике и које морају бити повезане с проме-
нама у социјалним, економским и политичким структурама Египта након 
завршетка фараонског доба и нуди “расистичко” објашњење. Сроднички 
бракови били би тако једна од реакција расне перцепције особа које су у 
њима учествовале. Са овим се слажу и Аренс (Arens) и Паркер (Parker 1996). 
Аренс инцестуозни брак египатске средње класе посматра као транзиторни 
одговор на страну доминацију (Arens 1986: 10), док Паркер инсистира на 
важности економских и етничких фактора, али мисли да не смемо из вида 
изоставити ни покушај очувања власништва. 

Аренс критикује остала позната објашњења инцестуозног брака у Египту 
и закључује да су те индивидуе изгледа задовољавале личне интересе, а не 
интересе заједнице. Египатска популација је (у то доба) живела под страном 
окупацијом и доминацијом, где су постојали страни закони, порези, право, 
итд. Ситуација тадашње средње класе захтева социолошко-историјску ана-
лизу, међутим, тада настаје проблем с краљевским породицама чије пона-
шање је често посматрано као понашање богова на земљи. Њихово понашање 
је опет нешто сасвим другачије. 

Скренућемо пажњу на још једно објашњење које представља (прилично 
чудну) мешавину еволуционистичког и економског објашњења (Thornhill 
1990). Ауторка жели да одговори због чега у већини друштава постоје пра-
вила која регулишу инцестуозно понашање и наглашава да правила инцеста 
не регулишу парење између блиских сродника, већ инбридинг између удаље-
нијих сродника и сексуалне односе између не-сродника. У раду се користе 
етнографски подаци из 129 друштава. Торнхилова заступа тезу да се људи 
жене даљим сродницима због жеље за акумулацијом богатства и моћи, док је 
брак између првих сродника од великог ризика услед могућих негативних 
последица инбридинга. Она закључује да су у изразито стратификованим 
друштвима правила инбридинга есктензивнија него у друштвима где је стра-
тификација слабија. Такође, претпоставља се да би у изразито стратифико-
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ваним друштвима требало да преовладавају строжије казне за кршење тих 
правила. 

На крају овог кратког прегледа постаје јасно да се више не може гово-
рити само о краљевском инцесту, већ да би неко комплетно објашњење тре-
бало да обухвати и инцестуозно понашање обичних људи. Проблем настаје са 
покушајима да се истим објашњењем покушају обухватити обе врсте инце-
стуозних односа. Помало је збуњујуће и поражавајуће прихватити закључак 
који Аренс изводи из разматрања и критика, али не смемо искључити ни ту 
могућност: “Могуће је да ниједно постојеће објашњење не може довољно 
добро да важи за све различите могућности. Избегавање инцеста, или про-
хибиције, можда не подлежу јединственом разумевању.” (Arens 1986: 13) 
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There are many controversies that surround the problem of incest in Ancient Egypt. 

One of them is belief that incest was practiced exclusively by the Royal families, which is 
incorrect. I will try to show that at this time we don’t have satisfactory explanation of this 
kind of behavior, but that there are interesting suggestions for further research. 
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