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Ad lectorem

Starożytny Egipt nie jest dla nas po prostu jednym z wielu 
możliwych obszarów zainteresowania archeologa. Egipt przyciąga 
nas w sposób szczególny jako miejsce rozwoju niezwykłej cywilizacji, 
a zarazem jako jedno ze źródeł naszej własnej kultury. W starożytnym 
Egipcie nie przestaje nas zadziwiać jego odmienność, zarazem jednak 
odnajdujemy w nim zjawiska zdumiewająco podobne do spotykanych 
w naszym świecie.

Egipt faraonów służy też jako swoisty wskaźnik poziomu kultury 
dzisiejszych społeczeństw. Według znanej formuły prof. Kazimierza 
Michałowskiego tak się składa, że liczą się na arenie międzynarodowej 
akurat te państwa, które prowadzą samodzielne badania w Egipcie. 
Polska należy do tego dość elitarnego grona, a siłą napędową naszych 
badań nie są środki materialne, tylko entuzjazm i talent badaczy.

Historia badań w Egipcie coraz częściej jest przedmiotem 
zainteresowania adeptów archeologii i egiptologii. W tym numerze 
Kwartalnika Akademickiego „AD REM” znajdujemy ciekawe 
informacje dotyczące wczesnej fazy odkrywania Egiptu przez Europę 
i polskiego w tym udziału. Towarzyszą im artykuły o różnych 
kategoriach zabytków egipskich i o badaniach terenowych. Warto 
zapoznać się z tym numerem.

prof. Adam Łukaszewicz
Instytut Archeologii

Uniwersytetu Warszawskiego
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Gebelein jest zespołem stanowisk archeologicznych 
położonym około 28 km na południowy-zachód od 
Luksoru, na zachodnim brzegu Nilu. Jego charakte-
rystyczną cechą są dwie wapienne skały, które nadały 
temu miejscu jego nazwy (starożytną, egipską – Inerti 
i współczesną, arabską – Gebelein), oznaczające wła-
śnie „dwa skaliste wzgórza”.

Prospekcja terenowa zespołu stanowisk 
archeologicznych  w Gebelein

Wojciech Ejsmond

Gebelin było jednym z wielu stanowisk jakie zosta-
ły odwiedzone w czasie realizacji projektu „Badania 
wybranych ośrodków osadniczych w Dolnym Egip-
cie oraz okolicach Luksoru” w roku akademickim 
2012/2013, w którym uczestniczyli Julia Chyla, Da-
wid F. Wieczorek, Cezary Baka i Wojciech Ejsmond. 
Podczas prospekcji terenowej skupiliśmy się głównie na 

il. 1. Lokalizacja wybranych rytów naskalnych na ostrodze skalnej; A: graffi  to Ramzesa II; B-C: predynastyczne ryty; 

D: zamazana inskrypcja wstępnie datowana na czasy Starego Państwa (fot. W. Ejsmond, D.F. Wieczorek)
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pozostałościach z Okresu Predynastycznego i Archa-
icznego oraz opracowywaniu sposobów wykorzystania 
nowoczesnych technik, tj. georeferencji dawnych map 
oraz współczesnych zdjęć satelitarnych, zwykłych jak 
i w podczerwieni. Badania pomogły też w opracowaniu 
procedury wykorzystywania mobilnego Systemu Infor-
macji Archeologicznej (SIA – archeologiczna wersja 
Geographic Information Systems). Ponadto, przepro-
wadzono krótkie badania powierzchniowe w Gebelein, 
które pozwoliły na namierzenie kilku stanowisk arche-
ologicznych, przeanalizowanie paleomorfologii regio-
nu oraz częściowe zadokumentowanie obecnego stanu 
zachowania substancji zabytkowej.

Historia badań

Zespół stanowisk archeologicznych w Gebelein 
był badany, jak i niestety także regularnie rabowany, 
od końca XIX w. Historię badań można podzielić na 
dwa okresy. Od 1891 do 1910 r., Gebelein było prawie 
co roku miejscem jednorazowych badań, takich arche-
ologów jak np.: Gaston Maspero, Eugène Grébaut czy 
Louis Lortet. Odkryli oni sporo zabytków, które trafi ły 
do Muzeum Kairskiego oraz wielu europejskich muze-
alnych, jak i prywatnych zbiorów. Ernest Budge około 
1900 r. odkrył tam sześć znakomicie zachowanych, na-
turalnych mumii, datowanych na około 3400 r. p.n.e, 
stanowiących obecnie ozdobę kolekcji egipskiej w Mu-
zeum Brytyjskim. Henri de Morgan w 1908 r. podczas 
krótkiego pobytu odkrył tam dwie neolityczne osady. 
Porównał je do wcześniej odwiedzonego stanowiska 
w Adaima, które w wyniku najnowszych odkryć, uwa-
żane jest za jedno z najważniejszych centrów predyna-
stycznego Egiptu. Niestety, wyniki badań z tego okresu 
były fatalnie publikowane.

Drugi okres to badania włoskich archeologów, któ-
rzy prowadzili tam bardziej regularne prace. W 1910 
r. w Gebelein rozpoczęła badania misja z Muzeum 
Egipskiego w Turynie, którą początkowo kierował Er-
nesto Schiaparelli, a następnie Giulio Farina. Włoscy 

badacze przeprowadzili tam do 1937 r. kilkanaście se-
zonów wykopaliskowych. Z ich badań pochodzą liczne 
zabytki przechowywane obecnie w Muzeum Egipskim 
w Turynie. Jednym z najcenniejszych odkryć była 
drewniana skrzynka, która zawierała, do niedawna, 
najstarsze znane papirusy, datowane na IV dynastię. 
Na północnej nekropoli odkryto, między innymi, tzw. 
„tkaninę z Gebelein” i ponad 200 grobów datowanych 
na Okres Predynastyczny oraz kilka bogatych grobow-
ców datowanych na Okres Wczesnodynastyczny. Misja 
włoska wracała jeszcze do Gebelein po II wojnie świa-
towej na krótkie badania i w celu dokumentacji oraz 
konserwacji wybranych zabytków. Ostatni sezon ich 
prac miał miejsce w 1999 r.

Znaczenie Gebelein

W kwietniu 2010 r. członkowie Koła Naukowego 
Starożytnego Egiptu „Kemet” przeprowadzili krót-
ki rekonesans w północnej części wschodniej skały, 
gdzie znajdowała się wczesnodynastyczna świątynia. 
Po przeanalizowaniu dostępnych publikacji dotyczą-
cych Gebelein, okazały się one być wyjątkowo skrom-
ne, wybiórcze i zdecydowanie niewspółmierne do roli 
tego ośrodka. Powstał wtedy pomysł, żeby powrócić 
do Gebelein i zadokumentować jego obecny stan za-
chowania. W czasie przygotowywania rekonesansu 
terenowego, który miał miejsce w roku akademickim 
2012/2013, ustalono, że Gebelein to nie pojedyncze 
stanowisko, ale zespół stanowisk o różnych funkcjach 
i chronologii użytkowania. Szczegółowe studia nad 
Gebelein w okresach Pre- i Wczesnodynastycznym 
skłaniają do konkluzji, że był to jeden z najważniej-
szych ośrodków w czasach formowania się państwa 
egipskiego.

W Gebelein znajdowała się nekropola władców jed-
nego z proto-państw, które zostały zjednoczone przez 
władców I dynastii w jedną monarchię. Przemawiają 
za tym odkryte tam zabytki, takie jak przechowywa-
na obecnie w Muzeum Egipskim w Turynie „tkanina 
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z Gebelein”, na której przedstawiono władcę i sce-
ny związane z tzw. „wczesno-faraońskim cyklem”. 
Analogiczne przedstawienie znajdowało się na ścianach 
grobu nr 100 w Hierakonpolis, który prawdopodobnie 
należał do władcy Hierakonpolis, które było stolicą 
jednego z proto-państw, jak i jedną ze stolic wczesno-
dynastycznego Egiptu. Na północnej nekropoli zna-
leziono wielokomorowe groby z bogatym wyposaże-
niem. Kolekcja zabytków pochodzących z Gebelein 
jest dość duża, nie rzadko są to luksusowe przedmioty 
podkreślające wysoki status społeczny ich właścicieli. 
Niestety, większość z nich pozbawiona jest kontekstu 
archeologicznego, gdyż najczęściej pochodzą z rynku 
antykwarycznego.

W czasie plądrowania nekropoli rabusie odkry-
li pochówek zawierający naczynie kultury Naqada II 
(ok. 3500-3200 p.n.e.) i kamienne noże. Jeden z nich 
posiada złotą rękojeść; nielicznymi analogiami są tzw. 
„nóż króla Dżera” z uchwytem pokrytym złotą bla-
chą oraz nóż z pozłacaną rękojeścią z Gebel Tarif. 
Odkryto także nogę mebla w formie nogi krowy albo byka. 
Tego typu zabytki znajdowano jedynie na najważ-
niejszych nekropolach Pre- i Wczesnodynastycznego 
Egiptu, takich jak Abydos, Hierakonpolis czy Sakka-
ra, gdzie chowano władców, co stawiałoby Gebelein 
w randze najbardziej prominentnych ośrodków.

Paleomorfologia regionu

Gebelein jest znakomicie położone pod wzglę-
dem warunków naturalnych, strategicznym, jak i ko-
munikacyjnym. Zaczynały się tam szlaki wiodące na 
Saharę, która w owych czasach bardziej przypomi-
nała sawannę niż wyschniętą pustynię. Na zachód 
od Gebelein rozciągała się nizina, ciągnąca się przez 
kilka kilometrów, do niewysokich wzgórz, stanowią-
cych granicę Sahary i doliny Nilu. Teren ten w IV 
tys. p.n.e. był znacznie bardziej urodzajny niż dzisiaj, 
dzięki częstszym opadom atmosferycznym. Wschod-
nia skała posiadała znakomite walory defensywne. 

Od wschodu jest prawie pionowa, a osoby chcące wejść 
na nią od zachodu byłyby łatwym celem dla łuczników. 
Ponadto, skała ta umożliwiała kontrolę żeglugi na Nilu. 
W czasach późniejszych istniała tam twierdza i świąty-
nia Hathor. W Gebelein znajdowało się również źródło 
dobrej jakości krzemienia, z którego można było wy-
konywać narzędzia.

Obydwie skały, które znajdowały się na niewielkim 
wyniesieniu terenu, działały jak tama, spowalniając prze-
pływ Nilu w tym punkcie, dzięki czemu w czasie wyle-
wu powstawało jezioro, a podczas suszy teren ten był 
mokradłami, gdzie zamieszkiwała zwierzyna łowna. 
Na istnienie jeziora wskazują starożytne toponimy lo-
kalizowane w pobliżu Gebelein, takie jak „Wyspa na 
Rzece”, „Wyspa Szuwarów”, „Wyspa Ziół”, „Wyspa 
Szczurów” itp. Ponadto, na mapach wykonanych w cza-
sach wyprawy Napoleona do Egiptu wyraźnie widać, że 
między Gebelein a Esną teren był słabo zasiedlony, na-
tomiast na północ i południe osadnictwo było znacznie 
gęstsze. Wskazuje to na gorsze warunki do lokowania 

 il. 2. Dawid F. Wieczorek i Julia Chyla dokumentujący 

ramesydzkie graffi  to kommemoratywne (fot. W. Ejsmond)
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osiedli, zapewne spowodowane nadmierną wilgotnością 
terenu i długim czasem utrzymywania się tam wód po 
wylewie. Zapewne w celu osuszania tego terenu powstał 
kanał między wschodnią a zachodnią skałą.

Nekropole i graffi ti

Najciekawszym odkryciem w minionym sezonie 
były zgrupowania Pre- i Wczesnodynastycznych ry-
tów naskalnych oraz graffi ti z czasów faraońskich. 
Przedstawiają one zwierzęta, takie jak żyrafy i gazele, 
abstrakcyjne symbole i geometryczne wzory (il. 1). 
Między nimi znajdują się inskrypcje hieroglifi czne, jak się 
wydaje, datowane na okres Starego Państwa, duże graf-
fi to kommemoratywne z czasów ramesydzkich z okresu 
Nowego Państwa – odkryte i obecnie w przygotowa-
niu do publikacji przez Dawida F. Wieczorka (il. 2). 
Prawdopodobnie w tym miejscu znajdowała się też 
nekropola badana i rabowana na przełomie XIX i XX 
w., skąd mogą pochodzić znakomicie zachowane natu-
ralne mumie z Muzeum Brytyjskiego. Niestety, miejsce 
to jest mocno zniszczone z powodu ekspandujących 
pól uprawnych. W Gebelein znajduje się przynajmniej 
jeszcze jedna nieopublikowana koncentracja inskryp-
cji, które wyryto u wejścia do niewielkiej jaskini na 
wschodnim zboczu wschodniej skały.

W wyniku badań terenowych, jak i analiz dotych-
czas opublikowanych informacji, udało się namierzyć 
kilka stanowisk archeologicznych i stworzyć schemat 
przedstawiający lokalizacje różnych obiektów (il. 3). 
Zasięg niektórych z nich został ustalony w terenie, 
inne zostały namierzone na podstawie informacji za-
wartych w publikacjach badań z różnych okresów, na-
tomiast istnienie kilku jest hipotetyczne, gdyż zawarte 
w publikacjach informacje były niejednoznaczne, a nie 
było możliwości ich zweryfi kowania w terenie. Bardzo 
ogólny i dalece niewystarczający poziom publikacji 
z wcześniejszych badań jest największym problemem 
przy próbie dokładnego poznania Gebelein.

Spostrzeżone obiekty archeologiczne były namie-

rzane przez Julię Chylę za pomocą GPS oraz mobilne-
go GIS, który umożliwił sprawną dokumentację prac. 
Sporządzona przez nią georeferencja dostępnych zdjęć 
satelitarnych i archiwalnych map umożliwiła prze-
śledzenie zmian jakie zaszły na terenie tego zespołu 
stanowisk. Pozwoliło to na lepsze zrozumienie relacji 
z wcześniej prowadzonych tam badań i umiejscowienie 
w terenie niektórych stanowisk. Ponadto, udało się wska-
zać najbardziej zagrożone obiekty, które byłyby przed-
miotem szczegółowej dokumentacji i dalszych badań.

***
Niniejsze badania były możliwe dzięki wsparciu 

organizacyjnemu ze strony Stacji Archeologicznej 
w Kairze będącej częścią Centrum Archeologii Śród-
ziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego Uni-
wersytetu Warszawskiego, szczególne podziękowania 
należą się dla Dyrektora Stacji w Kairze dra Zbignie-
wa E. Szafrańskiego; dotacjom przyznanym przez 
Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Nauko-
wego UW i Fundację Uniwersytetu Warszawskiego. 
Niezbędnego sprzętu badawczego użyczyły fi rmy: 
Ewidencja Zabytków.pl, Piotr Kaczmarek ESRI Polska 
oraz Fundacja Centrum GeoHistorii.

Literatura: J. Chyla, W. Ejsmond, Stan badań nad ze-
społem stanowisk archeologicznych w Gebelein i zastosowanie 
GIS w jego dokumentacji, [w:] Medżat: Studia Egiptolo-
giczne, red. P. Chudzik, W. Ejsmond, F. Taterka, War-
szawa 2013, s. 20-43; A.M. Donadoni Roveri, Gebelein, 
[w:] The Oxford Encyclopedia of  Ancient Egypt II, 
red. D.B. Redford, Oxford 2001, s. 7-9; E. Fiore Maro-
chetti, Gebelein, [w:] UCLA Encyclopedia of  Egyptolo-
gy (http://www.escholarship.org/uc/item/2j11p1r7); 
E. Schiaparelli, La missione italiana a Gebelein, [w:] 
Annales du service des antiquités de l’Égypte 21, 1921, 
s. 126-128. 
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Budowa Wielkiej Tamy w Asuanie i wprowadzenie 
mechanicznych pomp do nawadniania pól zmieniło 
w dużym stopniu krajobraz doliny Nilu. W wyniku 
ekspansji pól uprawnych wiele stanowisk archeolo-
gicznych zostało zniszczonych, a jeszcze więcej jest 
zagrożonych. Dotyczy to zwłaszcza terenów znaj-
dujących się na granicy pól uprawnych i pustyni. To 
właśnie te obszary i wyniesienia terenu w dolinie były 
miejscami, gdzie zakładano osady i powstawały ne-
kropole, gdyż w czasie wylewu wezbrane wody Nilu 
nie zalewały ich. Obecnie na wzniesieniach tych, zwa-

Egipt na napoleońskich mapach i z satelity
Julia Chyla

nych po arabsku dżezirami (tj. wyspami), dalej znajdu-
ją się osiedla, w większości przykrywające starożytne 
osadnictwo. Dlatego obszar granicy pól i pustyni jest 
bardzo cenny badawczo. W trakcie badań powierzch-
niowych można łatwo odkryć dużą ilość stanowisk 
osadniczych. Pomaga w tym brak jakiejkolwiek we-
getacji, dzięki czemu zabytki są dobrze widoczne na 
powierzchni ziemi.

Niestety jest to również obszar najbardziej zagro-
żony rozszerzaniem się upraw (il. 1). Można to łatwo 
dostrzec analizując archiwalne mapy i zdjęcia sate-

 il. 1. Liniami oznaczono zasięg koryta Nilu i pól uprawnych na przełomie XVIII i XIX wieku (opr. J. Chyla)
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litarne, które wykonywano nad Egiptem od 1968 r. 
Dla ustalenia naturalnego zasięgu pól (tj. poprzedzające-
go budowę tamy asuańskiej i wprowadzenia mechanicz-
nych pomp), który zbliżony był do warunków starożyt-
nych, niezbędne jest zgeoreferowanie archiwalnych map 
i zobrazowań satelitarnych. Dzięki temu możliwe jest 
wyznaczenie terenu dawnej granicy pól i pustyni, a tym 
samym najciekawszego badawczo terenu.

Georeferencja

Georeferencja jest to dopasowanie obrazu do 
wybranego przestrzennego układu współrzędnych, 
umiejscawia dane w rzeczywistym układzie współ-
rzędnych, odwzorowanym w komputerze przy po-
mocy minimum trzech punktów będących układem 
odniesienia. Utworzonym plikom oprogramowanie 
GIS (Geographic Information System) nadają od-
powiednie atrybuty, które opisują wielkość piksela 
oraz współrzędną terenową „x” i „y” środka lewego 
górnego piksela georeferowanej mapy. Dodatkowo 
nadaje informacje o wersji i stronie kodowej pliku, 
nazwę pliku mapy, współrzędne terenowe i obrazo-
we punkty kontrolne, jednostki mapy oraz pełną de-
fi nicję układu odniesienia mapy. W przypadku kiedy 
nieznane są ani koordynaty, ani układ współrzędnych 
mapy, można zgeoreferować łącząc punkty kontrol-
ne z charakterystycznymi punktami widocznymi za-
równo na podkładzie, np. obrazie satelitarnym, jak 
i mapie. Poprawnie wykonana georefernecja opiera 
się o przynajmniej trzy punkty wspólne z podkładem 
mapowym. W uproszczeniu georeferencja, którą wy-
konano w tym przypadku, jest to nałożenie na siebie 
map albo mapy i zdjęcia satelitarnego w ten sposób, 
żeby były do siebie dopasowane pod względem ska-
li, kierunków geografi cznych i żeby stałe elementy na 
nich zaznaczone się pokrywały.

Plon wyprawy Napoleona do Egiptu

Wyprawa generała Bonapartego, która miała miej-
sce w latach 1798-1801, była punktem zwrotnym 

w badaniach nad starożytnym Egiptem. Jej najdonio-
ślejszym efektem jest Opisanie Egiptu…, 23-tomowe 
dzieło, do którego dodatkowy tom stanowią mapy. 
Kartografowie podążający z armią Napoleona byli 
bardzo dokładni, jak wykazała georeferencja map 
przesunięcia są minimalne. Francuscy uczeni zazna-
czali również stanowiska archeologiczne, dzięki cze-
mu jest to cenne źródło do badań nad starożytnością. 
Wiele z tych stanowisk niestety zostało zniszczonych.

W celu georeferencji użyto map numer 4 i 5, spo-
rządzonych około 1800 r. i opublikowanych przez 
Pierrea Jacotina. Mapę zgeoreferowano na podstawie 
porównania charakterystycznych punktów widocz-
nych zarówno na mapie, jak i podkładzie satelitar-
nym. Zidentyfi kowano nazwy miejscowości i zabytki, 
które istnieją dzisiaj oraz widnieją na wspomnianej 
mapie. Do punktów kontrolnych dodano również lo-
kalizacje znanych stanowisk archeologicznych, m.in. 
świątynie w Karnaku czy Armant. Dodatkowo uzu-
pełniono punkty wykorzystując dane topografi czne, 
jak np. charakterystyczne skały. W efekcie umieszczo-
no mapę archiwalną z XIX w. zgodnie z rzeczywisty-
mi koordynatami na podstawie obrazu satelitarnego.

Georeferencja mapy archiwalnej pozwoliła na 
zaobserwowanie zmian w środowisku w przeciągu 
ostatnich dwustu lat. Największe różnice widać w za-
sięgu obszarów rolniczych, których gwałtowny wzrost 
powoduje duże zagrożenie dla konserwacji stanowisk 
archeologicznych.

Badania zespołu stanowisk archeologicznych 

w Gebelein

Przykładem dobrze obrazującym powyższą tezę 
jest zespół stanowisk w Gebelein. Archiwalne ob-
razy satelitarne dostępne w aplikacji Google Earth 
uwidaczniają nie tylko rozrost pól, które zaczynają 
wkraczać w bezpośrednie obszary stanowisk arche-
ologicznych, ale również zniszczenia dokonane przez 
przygotowania pod uprawy. Przyrost obszarów do-



10

archeologia

AD REM 3-4/2012

stosowywanych pod rolnictwo stanowi obecnie naj-
większe i bezpośrednie zagrożenie dla dziedzictwa 
archeologicznego w Egipcie.

Podczas analizy map archiwalnych oraz obrazów 
satelitarnych zauważono wiele interesujących obiek-
tów. Bardzo przy tym przydatne jest specjalne przero-
bienie zdjęć w programie grafi cznym, jakie wykonał 
Wojciech Ejsmond, tj. zmniejszenie jasności gamma, 
co uwydatnia mało zauważalne różnice w odcieniach, 
wyostrzenie umożliwiające wydobycie konturów oraz 
zwiększenie kontrastów. Pozwoliło to na wskazanie 
najbardziej interesujących anomalii na badanym tere-
nie oraz bardzo dobrze uwidoczniło wyschnięte kory-
ta sezonowych rzek (il. 1).

Powyższe ustalenia wymagały jednak weryfi kacji 
podczas badań powierzchniowych. W celu ułatwienia 
zlokalizowania obiektów w terenie stworzono mobil-
ną wersję Systemu Informacji Archeologicznej (SIA). 
Interesujące obszary zwektoryzowano w postaci po-
ligonów, przygotowano również podkłady rastrowe 
w formacie pliku geotiff. Po transformacji danych do 
systemu odniesienia WGS 84 wyeksportowano dane, 
zarówno rastrowe, jak i wektorowe, do urządzenia 
mobilnego z oprogramowaniem GIS. Ostatnią czyn-
nością przed wyruszeniem w teren było zaplanowanie 
pomiarów ze względu na widoczność satelitów, wyko-
rzystując odpowiednie aplikacje.

Z tak przygotowanym mobilnym SIA możliwe 
było rozpoczęcie prac terenowych i sprawne weryfi -
kowanie zaobserwowanych na zdjęciach satelitarnych 
obiektów. Dzięki wbudowanemu monitorowi urzą-
dzenia z mobilnym oprogramowaniem GIS, na bie-
żąco widoczna była aktualna lokalizacja badaczy oraz 
dokładna lokalizacja obiektów w terenie. Posiadając 
zgeoreferowaną dawną mapę można bez problemu, 
przy pomocy mobilnego SIA, ustalić położenie sta-
nowisk z archiwalnych przekazów kartografi cznych, 
odnaleźć je w terenie i zweryfi kować czy nadal istnieją. 

Dzięki temu można próbować odnajdywać zaznaczo-
ne na starych mapach obiekty archeologiczne, które 
obecnie nie są widoczne w terenie albo uległy znisz-
czeniu. Podczas przeprowadzania badań polowych do 
systemu naniesiono niezbędne poprawki i dodano in-
formację o nowo zaobserwowanych obiektach.

Po przeprowadzeniu badań powierzchniowych 
oraz zebraniu nowych informacji w terenie niezbędne 
jest przeprowadzenie post-processingu uzyskanych 
danych. W tym celu potrzebne są informacje ze sta-
cji referencyjnych, jeżeli takie znajdują się w pobliżu 
miejsca prowadzonych prac. Z powodu braku takich 
informacji dla interesujących nas terenów, ten element 
badań nie mógł się odbyć. Jednak dokładność zare-
jestrowanych danych była wystarczająca dla potrzeb 
weryfi kacji niezidentyfi kowanych obiektów antropo-
genicznych, widocznych na obrazach satelitarnych.

Literatura: J. Conolly, M. Lake, Geographical Informa-
tion Systems in Archaeology, New York 2006; R. Engel-
bach, The aeroplane and Egyptian Archaeology, Antiquity 
3 (12), 1929, s. 47-73; M. Gillings, D. Wheatley, Spatial 
technology and archaeology: the archeaological applications of  
GIS, Londyn–New York 2002; P. Jacotin, Description 
de l’Égypte, ou Recueil des observations et des recherches qui 
ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée frança-
ise, t. 23, mapy 4-5, Paris 1818; S. Parcak, Satellite remo-
te sensing resources for Egyptologists, Gottinger Miszellen 
198, 2004, s. 63-78; S. Parcak, The Skeptical Remote Sen-
ser : Google Earth and Egyptian Archaeology, [w:] Beyond 
the Horizon, t. II, red. S. Ikram, A. Dodson, Cairo 
2009, s. 361-382; S. Parcak, Satellite Remote Sensing for 
Archaeology, London–New York 2009; A.C. Sparavi-
gna, The satellite archaeological survey of  Egypt, [w:] Ar-
chaeogate, t. 06-06, 2011; N. Tripcevich, S.A. Wernke, 
On-Site Recording of  Excavation Data Using Mobile GIS, 
Journal of  Field Archaeology 35/4, 2010, s. 380-397.
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W starożytnym Egipcie od zarania dziejów, oprócz 
monumentalnej architektury grobowej i sakralnej, z któ-
rej Egipt jest znany najlepiej, istniała także prawie nam 
nieznana architektura osadnicza. Budownictwo to nie 
jest tak dobrze poznane jak świątynie i grobowce, które 
zostały wzniesione z kamienia, dzięki czemu przetrwa-
ły do naszych czasów. Przyczyn takiej sytuacji jest kilka. 
Z jednej strony związane jest to z nietrwałym charakte-
rem materiałów budowlanych, takich jak suszona cegła 
mułowa, maty trzcinowe i elementy drewniane, z któ-
rych domostwa starożytnych Egipcjan były skonstru-
owane, z drugiej strony sytuacja ta wynika z względnie 
niskiego zainteresowania badaczy tym zagadnieniem. 
Szczególnie w najwcześniejszej historii badań nad staro-
żytnym Egiptem, w XIX i początkach XX w., odkrywcy, 
a następnie wykształceni już archeolodzy, przedkładali 
znaleziska o charakterze kultowym i sepulkralnym nad 
te o charakterze osadniczym. Znamiennymi i zarazem 
haniebnymi przykładami tego typu ignorancji są stano-
wiska w Edfu i Denderze, gdzie badacze przekopali całe 
struktury osadnicze z cegły mułowej, nie sporządzając 
żadnej dokumentacji, po to tylko by jak najszybciej do-
stać się do świątyń, z którymi wiązano nadzieje na spek-
takularne odkrycia.

O ile rekonstrukcja architektury osadniczej z okre-
sów późniejszych jest ułatwiona ze względu na liczne 
przedstawienia tejże zachowanej np. w postaci glinia-
nych modeli, jak te odnalezione w znajdującym się na 
południowym Asasifi e grobowcu Meketre (XII dynastia, 
ok. 1981–1975 p.n.e.), o tyle dla Okresu Predynastycz-
nego proces ten jest znacznie utrudniony ze względu na 
niewielką liczbę przedstawień tego typu i znaczny stop-
nień ich schematyzacji. By odpowiedzieć na pytanie jak 
wyglądała architektura osadnicza z okresu formowania 
się państwa egipskiego (ok. 3200–3000 p.n.e.) należy od-

Predynastyczna architektura osadnicza w starożytnym Egipcie
Jacek Karmowski

 il. 1. Współczesny dom z  suszonej cegły mułowej 

z miejscowości Ghazala,znajdującej się we wschodniej 

delcie Nilu (fot. J. Karmowski)

 il. 2. Gliniany model domu z  el-Amra. Późny 

Okres Predynastyczny (ok. 3200 p.n.e.). Na mode-

lu widoczne są przedstawione w  sposób schema-

tyczny detale wczesnej architektury osadniczej. 

Na prezentowanym rysunku widzimy drzwi z elementa-

mi odrzwi oraz zwiniętą matą drzwiową, znajdującą się 

w górnej części otworu drzwiowego (Capart 1905, il. 159)
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nieść się do różnych rodzajów źródeł i analogii takich 
jak: dokumentacja archeologiczna odkrywanych pozo-
stałości architektonicznych; analizy elementów architek-
tury kamiennej, przedstawiających materiały nietrwałe, 
stosowane przed wprowadzeniem kamienia; gliniane 
modele domostw oraz analogie etnografi czne do współ-
czesnej zabudowy z suszonej cegły mułowej.

Proces rekonstrukcji należy jednak rozpocząć od 
rozpoznania materiałów jakimi dysponowali Egipcja-
nie w Okresie Predynastycznym. Głównym budulcem 
domostw i obiektów o charakterze gospodarczym była 
suszona cegła mułowa. Najpopularniejszymi kompo-
nentami służącymi do stworzenia cegły w starożytnym 
Egipcie były nilowy muł, sieczka oraz piasek. Składni-
ki te, zmieszane w rożnych proporcjach z wodą, two-
rzyły budulec o odpowiednio różnych właściwościach. 
Oprócz powyższych składników, w pewnych rodzajach 
cegieł, mogły się znajdować także małe kamienie, frag-
menty wcześniejszych pokruszonych cegieł, a nawet, 
jak to miało miejsce później w rejonach pustynnych, 
fragmenty marglowej skały. Sam proces tworzenia cegły 
mułowej, jak się wydaje, jest dobrze poznany i w prosty 
sposób możliwy do odtworzenia. Ponadto, cegły tego 
typu są w Egipcie produkowane także współcześnie, 
w niemalże identyczny sposób.

Kolejnymi komponentami budowlanymi, wspoma-
gającymi cegły mułowe i mającymi wiele z nimi wspól-

nego, są wszelkiego rodzaju tynki i zaprawy. W architek-
turze z cegły mułowej zaprawa była używana niezwykle 
rzadko i zazwyczaj niestarannie. Zaprawę marglową lub 
wapienną stosowano na większą skalę dopiero w czasach 
późniejszych, w konstrukcjach kamiennych. Jednak-
że najpopularniejszą i stosowaną także w czasach naj-
wcześniejszych była zaprawa stworzona, podobnie jak 
cegły, z mułu nilowego. W architekturze ceglanej, jeżeli 
już stosowano zaprawę mułową, to raczej w łączeniach 
pionowych a nie, jak we współczesnych budynkach 
z cegły wypalanej, w łączeniach horyzontalnych. Jedy-
nie w ścianach zewnętrznych ważnych budowli z cegły 
mułowej spotykane są horyzontalne łączenia kolejnych 
rzędów cegieł przy pomocy zaprawy. Znacznie częściej 
wykorzystywano tynk, który towarzyszył właściwie 
każdej budowli z cegły mułowej. I podobnie jak cegły 
najpowszechniejszy typ tynku sporządzony był z mułu 
rzecznego zmieszanego w odpowiednich proporcjach 
z piaskiem i sieczką, zabezpieczającą przed pęknięciami 
podczas wysychania. Kolor tynku uzależniony był od 
ilości piasku oraz mułu użytego do jego sporządzenia. 
Spotykamy różne odcienie szarego, brązowego i żółte-
go. Tynk, oprócz pokrywania ścian, stosowany był także 
niekiedy do pokrywania podłóg oraz dachów w celach 
zwiększenia ochrony przed wodą.

Kolejnym bardzo ważnym materiałem budowlanym 
było drewno. Najistotniejszym przykładem zastosowa-

il. 3. Trójwymiarowa rekonstrukcja architektury osadniczej ze stanowiska Tell el-Farcha. Na foto-realistycznym 

zobrazowaniu możemy dostrzec charakterystyczne elementy architektury osadniczej takie jak wysoko umiejscowione 

niewielkie okna oraz gęsty układ zabudowy (J. Karmowski)
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nia drewna w budownictwie egipskim są z pewnością 
wszelkiego rodzaju zadaszenia, które najczęściej tworzo-
ne były z kłód lub belek. Znane nam przykłady zadasze-
nia tego typu pojawiają się po raz pierwszy w późnym 
Okresie Predynastycznym, jako zwieńczenia niektórych 
komór grobowych (np. grobowiec nr 2119 z Sakka-
ry lub grób nr 500 z Hierakonpolis, gdzie zadaszenie 
mogło być wsparte również podporami pionowymi). 
W architekturze wszystkich okresów dachy budynków 
mieszkalnych najczęściej były płaskie i większość z nich 
opiera swoją konstrukcję na ściśle przylegających do sie-
bie pniach palmowych lub belkach. Belki spoczywające 
na krawędziach ścian tworzyły coś w rodzaju ramy dla 
pni palmowych bądź innych belek, które na nich spo-
czywały, pokrywając w ten sposób pustą przestrzeń nad 
pomieszczeniem. Belki mogły zostać ułożone w sposób 
ściśle do siebie przylegający, bądź w określonych odstę-
pach. Następnie na taką podstawę mogły zostać ułożone 
maty lub liście palmowe. Na to nakładano tynk mułowy 
składający się z dużej ilości materiału roślinnego i mułu 
rzecznego. Gatunkami drzew, których drewno mogło 
być wykorzystywane w celach konstrukcyjnych są aka-
cja (Leguminosae–mimosoideae), sykomora (Ficus sycomorus), 
tamaryszek (Tamarix aphylla), palma daktylowa (Phoenix 
dactylifera), cedr (Cedrus libani) oraz cyprys (Cypressus sem-
pervirens).

Z wyżej opisanych materiałów budowlanych powsta-
wały domy o dość zróżnicowanych układach wewnętrz-
nych. Częstokroć domy składały się z pomieszczeń 
większych oraz kilku mniejszych (być może o charakte-
rze magazynowym). Podobny układ możemy dostrzec 
w grobowcach na nekropolii Umm el-Qaab. Analogia 
do architektury grobowej jest bardzo istotna ze względu 
na charakter wierzeń starożytnych Egipcjan, dla których 
grobowiec stawał się pośmiertnym domem i w związku 
z tym znacząco mógł odzwierciedlać architekturę miesz-
kalną. Domostwa miały kształt prostokątny i zwieńczo-
ne były, jak już wcześniej wspomnieliśmy, płaskim da-
chem. Ponieważ dziś odkrywamy jedynie przyziemne 
części dawnych budynków, nie jesteśmy w stanie dokład-
nie odtworzyć części najwyższych. Możliwe, że dachy 
były wykorzystywane również w celach gospodarczych 
lub mieszkalnych, na co wskazują analogie do współ-
czesnej zabudowy z cegły mułowej, gdzie dach często 
wykorzystywany jest jako przestrzeń magazynowa (il. 1).

Okna oraz drzwi najstarszych domostw w Egipcie 
posiadały najprawdopodobniej drewniane elementy 
wspierające konstrukcję w miejscach otworu okienne-
go lub drzwiowego. Rozwiązanie to miało za zadanie 
wzmocnić konstrukcję ściany odciążając pustą prze-
strzeń otworu pozostawionego na drzwi lub okna. 
Zabieg ten możemy dostrzec na glinianym modelu 

il. 4. Trójwymiarowa rekonstrukcja architektury osadniczej ze stanowiska Tell el-Farcha. Na zobrazowanym fragmencie 

możemy dostrzec ogrodzenie z mat wsparte na trzech słupach, rekonstruowanych na podstawie układu dołków 

posłupowych oraz dymniki znajdujące się w dachach nad pomieszczeniami, w których odkryte zostały paleniska lub 

piece (J. Karmowski)



14

archeologia

AD REM 3-4/2012

domu, odkrytym w jednym z grobów w el-Amra (il. 2.), 
który obecnie przechowywany jest w British Museum 
w Londynie. Na modelu wyraźnie widoczne są belki 
znajdujące się nad i pod otworami okiennymi. Podob-
ną belkę możemy dostrzec nad otworem drzwiowym. 
W tym wypadku widoczne są również elementy obra-
mowania otworu (odrzwia), wysoki próg oraz pozioma 
żerdź przewieszona nad wejściem. Element ten, w litera-
turze nazywany jest drum i najprawdopodobniej służył 
do umocowania zwisającej maty trzcinowej.

Podobny element możemy zauważyć w późniejszej 
architekturze kamiennej. Dobrym przykładem może 
być tu Zespół Piramidy Schodkowej w Sakkarze (III 
dynastia). W podziemiach tego założenia znajdujemy 
przykład tego typu żerdzi odzwierciedlonej w kamie-
niu i pokrytej fajansowymi płytkami mającymi imitować 
zwiniętą nad wejściem matę trzcinową. Przewieszona 
w wejściu mata stanowi rozwiązanie pozwalające utrzy-
mać w upalnym klimacie z jednej strony odpowiednie 
zacienienie wnętrza, a z drugiej strony dobrą wentyla-
cję. Trafność tego rozwiązania doceniana jest również 
współcześnie, na co wskazują przykłady dywanów i mat 
zawieszonych nad drzwiami budynków z cegły muło-
wej spotykanych w dzisiejszym Egipcie. Także niewielki 
rozmiar okien umieszczonych w górnej partii ścian miał 
za zadanie utrzymać odpowiednią temperaturę wnętrza. 

Dodatkowo ich wysokie po-
łożenie, podobnie jak wysoki 
próg wejściowy, miały na celu 
utrudnienie dostępu niepro-
szonym intruzom, takim jak 
skorpiony czy węże. Charak-
terystyczną cechą najwcze-
śniejszej zabudowy osadniczej 
z cegły mułowej jest także ści-

sły układ zabudowy. Przylega-
jące do siebie budynki tworzyły 
struktury z niewielkimi tylko 

przestrzeniami znajdującymi się pomiędzy zabudową, 
które wykorzystywane były jako przejścia komunikacyj-
ne oraz do celów gospodarczych.

Zależność ta jest dobrze widoczna w układzie osad-
niczym na stanowisku Tell el-Farcha znajdującym się we 
wschodniej delcie Nilu. Stanowisko to położone jest 
ok. 120 km na północny-wschód od Kairu i od 1998 r. 
badane jest przez polskich naukowców z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego oraz  Muzeum Archeologicznego w Po-
znaniu. W ostatnich latach dzięki projektowi realizowa-
nemu w ramach Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej “The 
Nile Delta as a centre of  cultural interactions between 
the Upper Egypt and the Southern Levant in the 4th 
millennium BC” prowadzonemu przez dr Agnieszkę 
Mączyńską, powstały trójwymiarowe foto-realistyczne 
rekonstrukcje tamtejszej architektury osadniczej (il. 3-5). 
Rekonstrukcje te sporządzono na bazie danych pozyska-
nych za pomocą tachimetru elektronicznego, dzięki cze-
mu proporcje i układ zabudowy odpowiadają odkrytym 
i zadokumentowanym pozostałościom architektonicz-
nym. Na foto-realistycznych obrazach możemy zauwa-
żyć wzmiankowane wyżej elementy architektoniczne 
predynastycznych domostw, a także gęsty układ zabudo-
wy, któremu towarzyszą mury z cegły mułowej.

Do sporządzenia tego typu rekonstrukcji wykorzy-
stano pozyskiwane podczas badań wykopaliskowych 

il. 5. Rzut z  góry na całość zrekonstruowanego układu osadniczego. 

Budynki z nadanymi teksturami (kolorem i fakturą) zostały odtworzone na podsta-

wie danych pozyskanych podczas badań wykopaliskowych i  pomiarów geodezyj-

nych. Budynki w kolorze szarym to hipotetyczny układ zabudowy w miejscach nie-

przebadanych wykopaliskowo (J. Karmowski)
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koordynaty w układzie współrzędnych x, y, z odpowia-
dającym osnowie stanowiska Tell el-Farcha. Dzięki nim 
stworzono następnie rysunki tradycyjne oraz rysunki 
w oprogramowaniu typu CAD. Obiekty archeologicz-
ne na każdej z eksplorowanych warstw zostały opisane 
w dokumentacji tradycyjnej oraz w rysunku komputero-
wym poprzez nadanie im odpowiednich charakterystyk 
oznaczanych różnymi kolorami. Podczas tego procesu 
rysunek komputerowy, powstały dzięki współrzędnym 
zaimportowanym z tachimetru elektronicznego, był 
każdorazowo porównywany z dokumentacją rysunko-
wą oraz fotografi czną, tak by efekt końcowy jak najle-
piej obrazował sytuację odnotowaną na każdym z za-
dokumentowanych poziomów. Wszystkie narysowane 
w ten sposób warstwy zostały następnie umieszczone 
na jednym rysunku komputerowym, dającym możli-
wość dowolnego wyświetlania i ukrywania poszczegól-
nych obiektów archeologicznych. Dzięki tej metodzie 
możliwe było nałożenie na siebie rysunków pozosta-
łości architektonicznych z poszczególnych warstw eks-
ploracyjnych, co znacznie ułatwiło interpretację układu 
zabudowy. Następnym krokiem było stworzenie trój-
wymiarowego modelu, który został stworzony na pod-
stawie analizy układu pozostałości architektonicznych 
oraz różnych analogii pozwalających wnioskować na 
temat wyglądu predynastycznej architektury, o których 
wspomniano powyżej. Podczas tego etapu istotne było 
przeanalizowanie obiektów archeologicznych towarzy-
szących pozostałościom budynków z cegły mułowej, 
takim jak dołki posłupowe czy paleniska. W miejscach 
gdzie te pierwsze odnotowane zostały w charaktery-
stycznym układzie rekonstruowano w zależności od ich 
wielkości i rozlokowania konstrukcje wspierające dachy 
lub ogrodzenia. W miejscach gdzie paleniska lub piece 
ulokowane były wewnątrz budynków zrekonstruowano 
w częściach dachu znajdujących się ponad nimi otwory 
(rodzaje dymników), wspomagające wentylację i zapo-
biegające zadymianiu pomieszczeń.

Jednakże nawet przy wnikliwej analizie dokumentacji 
archeologicznej i wykorzystaniu precyzyjnego sprzętu 
geodezyjnego, należy mieć świadomość, że rekonstruk-
cje pozyskane w ten sposób są jedynie propozycją i osta-
teczny obraz powstaje w dużej mierze pod wpływem 
inwencji osoby, która go stworzyła. Wyeliminowanie 
z tego procesu „czynnika ludzkiego” wydaje się nie-
możliwe, jednak by rekonstrukcje tego typu były bliskie 
prawdy należy dołożyć wszelkich starań by dokładnie 
przeanalizować cały dostępny materiał oraz postarać 
się odnieść do innych źródeł. W tym konkretnym przy-
padku takie szersze spojrzenie zapewniły analogie do 
współczesnej architektury z cegły mułowej, architektury 
z okresów późniejszych oraz zabytków pozwalających 
pośrednio odtworzyć wygląd predynastycznych budyn-
ków mieszkalnych.

Literatura: J. Capart, Primitive art in Egypt, London 
1905; M. Chłodnicki, Lower Egyptian, Protodynastic and 
Early Dynastic settlements on the northern part of  the Eastern 
Kom [w:] Tell el-Farkha I. Excavations 1998-2011, red. 
M. Chłodnicki, K.M. Ciałowicz, A. Mączyńska, Po-
znań–Kraków 2012, s. 12-34; M. Chłodnicki, K.M. Cia-
łowicz i in., Polish excavations at Tell el-Farkha (Ghazala) in 
the Nile Delta. Preliminary Report 2002-2003 [w:] Archeolo-
gia LV, 2005, s. 63-66; K.M. Ciałowicz, Początki cywiliza-
cji egipskiej, Kraków-Warszawa 1999; M. Forte, A Digital 
“Cyber” Protocol for the Reconstruction of  the Archaeological 
Landscape: Virtual Reality and Mindscapes [w:] Recording 
Modeling and Visualization of  Cultural Heritage, Pro-
ceedings of  the International Workshop, Centro Stefa-
no Franscini, Monte Verita, Ascona, Switzerland, May 
22-27, 2005, red. E. Baltsavias, A. Gruen, L. Van Gool, 
M. Pateraki, Leiden 2006, s. 339-351; J. Lipińska, W. Ko-
ziński, Cywilizacja miedzi i kamienia. Technika starożytnego 
Egiptu, Warszawa 1977; G. Porta, L’archittetura egizia delle 
origini in legno e materiali leggeri, Milano 1989; A.J. Spencer, 
Brick Architecture in Ancient Egypt, Warminster 1979.
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„Bohater bez ojca i matki” jak w jednym z przedwo-
jennych wydań Kuriera Literacko-Naukowego, określił 
Józefa Sułkowskiego (il. 1) poznański prof. Adam Skał-
kowski. W ten sposób zaakcentowany został zagadko-
wy rodowód Sułkowskiego, którego w opiekę, w 1777 
r., otrzymał jego prawdopodobny krewny August 
książę Sułkowski. Być może przypuszczenie o nieary-
stokratycznym pochodzeniu wpłynęło na późniejszy 
„republikański” charakter Sułkowskiego i jego jako-
bińską niechęć do krwi błękitnej. Mimo to, Sułkowski 
już w swych najmłodszych latach dał poznać się jako 
cudowne dziecko, a wedle słów gen. Michała Sokolnic-
kiego, uchodzić miał za „małego uczonego”. Tak i póź-
niej, jako młody ofi cer w czasie insurekcji kościuszkow-
skiej, jak i w kampaniach napoleońskich, ów absolwent 
warszawskiej Szkoły Rycerskiej dawał niejednokrotnie 
przykład wybitnej znajomości sztuki wojennej oraz mę-
stwa na polu bitwy.

W czasach wyprawy wschodniej Sułkowski był już 
postrzegany jako druga osoba w armii, zaraz po Bona-

Egipski epilog żywota Józefa Sułkowskiego
Jakub Ordutowski

partem. Jego przedwczesna śmierć odbiła się szerokim 
echem we Francji, a także znalazła żywe zainteresowa-
nie, wśród francuskich literatów, czego przykładem jest 
powstała w początkach XIX w., pierwsza biografi a Suł-
kowskiego, pióra Hortenzjusza de Saint-Albain. Poza 
obszernym zarysem historii naszego bohatera, znaleźć 
w niej możemy listy oraz drobne teksty Sułkowskiego, 
także i te pisane w Egipcie. W Polsce pojawiały się pró-
by literackiego ujęcia dziejów owego „ofi cera najwięk-
szych nadziei”, jak określił go sam Bonaparte. Dramaty 
ku chwale jego imienia pisali Stefan Żeromski i Roman 
Brandstaetter, powstał poemat Karola Koźmińskiego, 
zbeletryzowane biografi e Jana Reychmana oraz znacz-
nie lepsza Mariana Brandysa.

W tym krótkim eseju jednakże, pragnę zwrócić uwa-

gę na fi nalny epizod z życia Józefa Sułkowskiego, który 
na stałe związał jego historię z Egiptem, a którego ma-
terialne świadectwo, w pewien sposób, możemy do dziś 
oglądać w Kairze.

il. 2. Rekonstrukcja meczetu Bajbarsa w Kairze 

(Bloom 1982)

il. 1. Sułkowski pod murami Kairu (Chodźko 1836)
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Zdobycie Egiptu

W maju 1798 r. fl ota francuska wyruszyła z Tulonu 
na podbój Egiptu, a wśród ofi cerów armii wschodniej 
znajdowało się kilku wybitnych Polaków, gdzie obok in-
tersującego nas Sułkowskiego fi gurowali również gen. 
Józef  Zajączek oraz major Józef  Feliks Łazowski. Po 
wylądowaniu w okolicach Aleksandrii, którą bez pro-
blemu zdobyto, rozpoczął się morderczy marsz przez 
pustynię do Kairu, który w notatach swoich wspomina 
Sułkowski: „Słońce ciążyło nad strudzonymi żołnierza-
mi jak ołów, gwałtowny wiatr tamował oddech, strasz-
liwy pot, lejący się nieprzerwanym strumieniem, wyci-
skał wszystkie siły z ciał, doprowadzając je do stanu 
ostatecznego wycieńczenia. Około drugiej po południu 
odkryto trochę błotnistej wody, którą tubylcy uznali za 
zdatną do picia. Trzeba było widzieć te tłumy spragnio-
nych ludzi, cisnących się do błotnistego dołu, błagają-
cych o swój łyk wody, oblizujących wilgotną ziemię”.

W dniu 21 lipca 1798 r. armia Napoleona odniosła 
walne zwycięstwo nad głównymi siłami Mameluków 
dowodzonych przez Ibrahma Paszę i Murada Beja. 
W tej słynnej bitwie „pod piramidami”, która w istocie 
odbyła się pod wsią Imbaba, oddaloną ok. 30 km na 
północny zachód od piramid, Sułkowski zapisał wspa-
niałą kartę swej historii, a jego harce z mameluckimi 
pancernymi jeźdźcami wspominane są we wszystkich 
monografi ach wyprawy egipskiej. W dzień po wspo-
mnianej bitwie Kair poddał się, ale pasmo sukcesów 
armii wschodniej przerwane zostało informacją, że nie-
liczne siły admirała Nelsona, niemal doszczętnie znisz-
czyły fl otę francuską stacjonującą pod Abu Kir. Kilka 
dni później, wciąż osłabiony Sułkowski stanął na czele 
dwóch szwadronów huzarów w bitwie pod wsią Sal-
heyeh, gdzie po wielokrotnych szaleńczych szarżach na 
konne oddziały Ibrahima Paszy, odniósł poważne rany, 
których omal nie przypłacił życiem. Od tego momen-
tu, rozpoczął się ostatni, zaledwie dwuipółmiesięczny, 
heroiczny okres jego życia, kiedy to po mianowaniu na 

pułkownika, ku polepszeniu stanu zdrowia, ale głównie 
dzięki przymiotom swego intelektu, został powołany 
do sekcji Ekonomii Politycznej w Institut d’Égypte .

Sułkowski wszedł w skład komisji, której celem 
było zgromadzenie informacji o egipskim prawodaw-
stwie, organizacji sądów karnych i cywilnych oraz przy-
gotowanie wszelkich nowelizacji jakie byłyby możliwe 
do przeprowadzenie w tych dziedzinach. Brał również 
udział w przygotowaniu słownika francusko-arabskie-
go, który miał usprawnić komunikację z miejscową 
ludnością. Warto odnotować, że w jednym z odczytów 
w Institut d’Égypte, Sułkowski przedstawić miał wy-
niki swoich niewielkich prac archeologicznych we wsi 
Feraneh nad Nilem, gdzie odnalazł starożytny biust 
bogini Izydy i dwa kamienie pokryte pismem hierogli-
fi cznym, które wg Hortenzujsza de Saint-Albain, miał 
sam przetłumaczyć. Wreszcie, przydzielony został do 
ekipy mającej na celu odtworzenie starożytnego kanału, 
umożliwiającego żeglugę między Morzem Czerwonym 
a Śródziemnym i wraz z Bonapartem wyjechać miał do 
Suezu, w czym jednak przeszkodziła jego przedwcze-
sna śmierć.

Fort i pomnik Sułkowskiego

W dniu 21 października 1798 r. wybuchło pierwsze 
z antyfrancuskich powstań, wkrótce po tym jak Turcja 
wypowiedziała wojnę Francji. W dzień po wybuchu 
powstania, 22 października, Józef  Sułkowski (wciąż 
w opatrunkach z poprzedniej bitwy) wyjechał na czele 
piętnastu konnych na rekonesans przedmieścia Kairu. 
W drodze powrotnej do kwatery głównej, w pobliżu 
średniowiecznych murów miejskich, oddział napadnię-
ty został przez tłum i ze wszechstron otoczony. Koń 
Sułkowskiego, straciwszy równowagę i przewróciwszy 
się pozostawił jeźdźca wobec rozwścieczonej tłuszczy.

W świetle ówczesnych relacji francuskich, ciało 
Sułkowskiego zostało przez motłoch poćwiartowane, 
a jego szczątki rozpoznano dzięki wydatnym wąsom, 
które podówczas nosił. Ta resztka dzielnego adiutan-
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ta miała zostać pochowana w pobliżu bramy do fortu, 
który później zyskał jego imię (il. 2 s. 16). I w tym miej-
scu na chwilę zatrzymamy nasze wspomnienie ostatnich 
chwil życia Sułkowskiego, a zwrócimy się ku zabytkowi, 
który do dziś dnia oglądać możemy w Kairze. Otóż, 
z woli Napoleona na fort Sułkowskiego zaadaptowany 
został meczet As-Zahira Bajbarsa, mameluckiego suł-
tana Egiptu, słynnego, wielkiego bojownika o usunięcie 
krzyżowców z wybrzeża lewantyńskiego. Późnośre-
dniowieczny arabski historyk Ibn Maqrizi, powołując 
się na Sirat as-Zahiriya (czyli „żywot Bajbarsa”) opisuje 
szczegółowo etapy powstawania meczetu, wspominając 
również o użyciu materiałów rozbiórkowych z obwaro-
wań chrześcijańskiej Jaffy, zdobytej przez mameluków 
w 1268 r. Meczet zbudowany został na północ od mu-
rów miejskich, co w tym czasie wciąż było rzadkością, 
a co upodobniało jego historię do wzniesionego ponad 
dwa stulecia wcześniej, meczetu fatymidzkiego kalifa 
al-Hakima, do którego meczet Bajbarsa jest również 
zbliżony formalnie (il. 3). Nie miejsce tutaj, na szcze-
gółowe rozważania poświęcone meczetowi, choć war-
to wspomnieć, że jego obronny charakter dostrzeżony 
został przez R.S. Humphreys’a, który zwrócił uwagę na 
narożne wieże z ambrazurami, czyli oknami strzelni-
czymi, oraz ogólnie obronne mury obwodowe. Pamię-
tać wszak należy, że do konstrukcji meczetu częściowo 
użyto budulca z silnie obwarowanego miasta portowe-
go, należącego przedtem do krzyżowców. Podobnego 
zdania musieli być napoleońscy inżynierowie, którzy 
uczynili z meczetu stały punkt oporu.

W Muzeum Map i Makiet, znajdującym się w pary-
skim Pałacu Inwalidów, przechowywany jest unikalny 
plan przedstawiający meczet Bajbarsa przemianowany 
na samodzielny punkt obrony, opatrzony działobitnie 
na najwyższej kondygnacji. Choć funkcja owej budow-
li, tak przed, jak i po pełnieniu przez nią zadań forty-
fi kacyjnych, była odmienna, to na pewien sposób do 
dziś stanowi ona pomnik tragicznej polskiej walki na 

obczyźnie o niepodległą ojczyznę. Od najmłodszych 
lat przejawiał Sułkowski silne zainteresowanie sztuką 
wojenną, a w tym przede wszystkim inżynierią i sztuką 
fortyfi kacyjną. Tym bardziej godnym jego imienia stał 
się jeden z kluczowych fortów ulokowany na przedmie-
ściach Kairu, który razem z innymi, szczelnym łańcu-
chem obronnym okalał poddane francuzom miasto.

Latem 1833 r. do Egiptu przyjechał gen. Henryk 
Dembiński, który rozpoczął wojskową służbę w armii 
ówczesnego wicekróla Egiptu, Muhammada Alego. 
Podjęte przez niego kroki, zmierzające do zatrudnienia 
w tworzącej się armii egipskiej tułających się po świecie 
ofi cerów polskiej emigracji nie powiodły się i po pew-
nym czasie, gen. Dembiński zmuszony został przez 
okoliczności do opuszczenia Egiptu. Ostatnim jego ge-
stem, było ufundowanie pomnika Józefa Sułkowskiego 
w bezpośrednim sąsiedztwie Fortu Sułkowskiego, któ-
ry w tym czasie, utracił już funkcję obronną. Obowią-
zek realizacji pomnika powierzony został Ferdynando-
wi Lessepsowi, konsulowi francuskiemu, który później 
zasłynął jako twórca Kanału Sueskiego. Miała to być 
niewielka marmurowa kolumna na cokole, z napisem 
memoratywnym w trzech językach: polskim, arabskim 
i francuskim. Po przezwyciężeniu wielu przeciwności, 
dzięki energicznemu Lessepsowi, pomnik odsłonięto 
w 1834 r., lecz zaledwie parę miesięcy później, został 
on przez rozwścieczoną jego obecnością okoliczną 
ludność zniszczony. Fragment tego pomnika, stojący 
w pierwotnym jego miejscu, widział jeszcze pod koniec 
lat 30. XIX w., ówczesny polski podróżnik i literat, Wła-
dysław Wężyk, co opisał w swoich, opublikowanych 
później, notatach.

Postać Sułkowskiego wymyka się jednoznacznej 
ocenie. Z jednej strony obdarzony wyjątkowymi cecha-
mi intelektu i talentu wojskowego, ofi arnie poświęcił 
je w walce o odzyskanie niepodległości Rzeczypospo-
litej, z drugiej nieprzejednany jakobin, który osobistą 
swoją broń podarował dla krwawego tłumienia katolic-
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kich powstańców w Wandei, co zasłynęło później jako 
pierwsze ludobójstwo nowożytnej Europy. Józef  Suł-
kowski poniósł śmierć w bezpośrednim pobliżu bramy 
zwycięstwa, zwanej po arabsku Bab-el Nasr. Brama ta, 
która przez wieki była świadkiem triumfalnych pocho-
dów zwycięskich armii, przyniosła śmierć polskiemu 
patriocie, który razem z innymi rodakami, na sposób 
polski tego czasu, o wolną ojczyznę walczył na obcej 
ziemi i pod obcymi generałami. Niewiele potem Bona-
parte, w części wywiązując się ze swych wobec Polaków 
zobowiązań, staraniem swoim na czas krótki przywró-
cił polską samorządność.

Literatura: J. Bloom, The Mosque of  Baybars al Bun-
duqdari in Cairo, Annales Islamologiques 18, 1982, s. 
45-78; M. Brandys, Ofi cer największych nadziei, Warszawa 
1964; L. Chodźko, La Pologne historique, littéraire, monume-
tale et pittoresque, ou scènes historiques, monumens, monnaires, 
médeilles, costumes, armes; portraits, esquisses biographiques…, 
Paris 1836; K. Koźmiński, Józef  Sułkowski, Warszawa 
1935; P. de Meulenaere, Bibliographie raisonnée des témoigna-
ges oculaires imprimés de l’expédition d’Égypte (1798-1801), 
Paris 1993; J. Reychman, Józef  Sułkowski: 1770-1798, 
Warszawa 1952; Staint-Albin Hortensius de, Jenerała 
Józefa Sułkowskiego życie i pamiętniki historyczne, polityczne 
i wojskowe, Poznań 1864.

il. 3. Plan fortu im. Józefa Sułkowskiego  (Musée des Plans-Reliefs, Paris)
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Początki mennictwa w Egipcie faraońskim
Krzysztof Pakuła

Egipcjanie nie mogą pochwalić się nazbyt długą tra-
dycją samodzielnego mennictwa. Jego początki dato-
wać możemy bowiem dopiero na czas XXX dynastii. 
Głównym celem bicia własnej waluty była najprawdo-
podobniej potrzeba opłacania greckich najemników 
wobec nieuchronnie zbliżającego się starcia z Imperium 
Perskim, dążącym do odzyskania ,,Czarnego Kraju’’, po 
jego utracie w 405 r. p.n.e. Tutaj samo nasuwa się py-
tanie, dlaczego, pomimo znajomości wynalazku bliżej 
znanego jako moneta (panowanie Perskie, kontakty z 
grekami), Egipcjanie wprowadzili do obiegu własny 
pieniądz tak późno?

Przedmonetarny barter w Egipcie

Handel barterowy na terenach Egiptu rozwinięty był 
tak dalece, że poszczególne produkty miały przypisaną 
określoną wartość, do złudzenia przypominającą war-
tość monetarną. Najlepszym przykładem będzie tutaj 
tekst transakcji zawarty na jednym z ostraków z Deir 
el-Medina (il. 1), z czasów XX dynastii, który przedsta-
wia wartość sarkofagu w debenach (1 deben odpowia-
da mniej więcej 91 g metalu). Sarkofag kosztował 25,5 
debena miedzi, czyli ok. 2,3 kg. Zapłacono za niego 10 
debenów w zwierzynie hodowlanej, 2 debeny w drew-
nie z sykomory i 13,5 debena w miedzianych sztabkach. 
Sytuacja ta do złudzenia przypomina zakupy w sklepie, 
pominąwszy oczywiście fakt, iż obecnie płacimy walutą, 
a nie towarem wymiennym.

Przytoczmy dla jasności sprawy jeszcze jeden, inny 
tekst zapisany na ostraku pochodzącym także z Deir   
el-Medina, datowany na czasy Ramzesa III (również 
XX dynastia): „Rok 4, miesiąc 3, dzień 7 pory Peret. 
Oto robotnik Hor–em-Wia dał strażnikowi […] w za-
mian, za jego osła – w kosztownych szatach 16 debe-
nów miedzi, w tkaninie 10 debenów miedzi, co czyni 
26 debenów miedzi. On (strażnik) odpowiedział w 
zgodzie z prawem pana (faraona) – «Jak Amon utrwala 

swoją władzę, niech tak się stanie, nie dyskutujmy wię-
cej nad tym. Jeżeli skłamałem nieuczciwością, odpłacę 
dwukrotnie»”. Tekst ten pokazuje jeszcze jedną ważną 
sprawę, mianowicie usystematyzowanie cen w wymia-
nie barterowej, co do złudzenia przypomina transakcję 
zawartą przy pomocy monet.

Pierwsze monety egipskie

Pierwsze monety stricte egipskie przywodzą na myśl 
mennictwo ateńskie. Pierwszą monetę wybitą jako ofi -
cjalnie egipską należy przypisać Nektanebo I. Można 
jednak podejrzewać, że monety bili w Egipcie Grecy 
zamieszkujący w Naukratis za czasów faraona XXIX 
dynastii, Hakorisa. Władca ten wydał bowiem Grekom 
zamieszkującym Egipt pozwolenie na bicie monet typu 
tetradrachmy ateńskiej (Atena/sowa) (il. 2.1). Pierwszą 
egipską monetą, wybitą przez Nektanebo, był niewielki 
„obol” mający 10 mm średnicy, ważący 0,56 g. Na awer-
sie monety widnieje głowa kobieca (zapewne wzorowa-
na na greckiej Atenie), na rewersie natomiast wyraźnie 
widać zapis hieroglifi czny neb m nefer, co można tłuma-
czyć jako ,,dobry pod każdym względem” (il. 2.2). Nie 
można jednak powiedzieć jak nazywał się ów nominał 
po egipsku, monetę nazwałem więc według greckiego 
systemu wagowego monet.

Następca Nektanebo I, Tachos, wybił co najmniej 
dwa typy monet, a raczej my znamy tyle typów jego 
monet. Pierwszy nominał w srebrze, a drugi w złocie. 
Na awersie złotej monety, nazwijmy ją staterem (tak 
jak wcześniej używając greckich nazw), będącej naśla-
downictwem ateńskiej tetradrachmy, widnieje głowa 
Ateny w hełmie attyckim. Na rewersie, sowa ukazana 
w trzech-czwartych (głową frontalnie); w prawym polu 
legenda: ↓TAΞ, w lewym polu łodyga papirusu (il. 2.4). 
Na awersie monety srebrnej Tachosa (il. 2.3) znów, jak 
w przypadku obola Nektanebo I, mającego 11 mm 
średnicy i ważącego 0,57 g, widnieje głowa Anubisa 
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(wg interpretacji G.K. Jenkinsa) zwrócona w prawo, 
na rewersie natomiast sowa z głową ukazaną w trzech-
-czwartych, w lewym polu gałązka oliwna, a w prawym 
kartusz z zapisanym wewnątrz hieroglifem maat, który 
należy rozumieć jako czysty, prawdziwy. Hieroglif  jest 
więc zapisem osoby, która jest gwarantem jakości meta-
lu i wagi monety (w tym przypadku Tachosa).

Monety Nektanebo II

Następca Tachosa, Nektanebo II, wprowadził zu-
pełnie inny typ monet niż jego poprzednicy. Bił on mo-
nety złote i brązowe, brak jest emisji srebrnych. Istnieją 
dwa typy złotych staterów (il. 2.5 i 2.6), początkowo 
przypisywanych przez Ioannisa Nicolausa Svoronosa 
– Filipowi III Aridajosowi. Pierwszy typ został znale-
ziony przez W.M.F. Petrie’go w Naukratis. Na awersie 
statera widnieje koń w pozycji galopującej w prawo, nad 
nim znajduje się hieroglif  nwb oznaczający złoto, na re-
wersie zaś, niezależnie, rebus hieroglifi czny, łączący w 
całość dwa hieroglify. Należy go odczytać nefer nebw, co 
oznacza „dobre (czyste) złoto”.

Na awersie drugiego typu jest jedynie koń w pozy-
cji galopującej, zwrócony w prawo, rewers pozostaje 
bez zmian w porównaniu z pierwszym typem. Drugi 
typ występuje dużo częściej niż pierwszy. Warto rów-
nież zwrócić uwagę na strukturę wybicia w obydwu 
przypadkach, pierwszy typ przypomina bardziej póź-
noklasyczny styl menniczy, drugi natomiast wczesno-
hellenistyczny. Sugerować by to mogło, że typ pierwszy 
mógł być wybity wcześniej niż panowanie Nektanebo 
II. Nie ulega jednak wątpliwości, że typ pierwszy jest 
chronologicznie wcześniejszy od typu drugiego. Waga i 
średnica staterów Nektanebo II jest zbliżona do realiów 
greckich, czyli ok. 23 mm średnicy i ok. 8,4 g wagi. Mo-
nety brązowe Nektanebo wyglądają dosyć podobnie na 
awersie, na którym zawsze znajduje się baran w pozycji 
skaczącej, skierowany w prawo lub lewo. Ze względu na 
rewers należy wydzielić, co najmniej, pięć typów i jeden 
podtyp (il. 2.7-2.12).

Najwcześniejszą emisją jest typ z zapisem hierogli-
fi cznym mer hem medzed, co należy tłumaczyć jako „znak 
jego wysokości” (il. 2.7). Emisja ta wyjaśnia w pełni nie-
co do tej pory dyskusyjne pochodzenie monet brązo-
wych, ponieważ większość znajdowana jest na terenie 
Syrii. Wytłumaczyć to należy przeznaczeniem monet, 
były one bite dla Greków zamieszkujących Egipt, o 
czym świadczą liczne kontrmarki greckie (il. 2.13) wbi-
jane w brązy, o których mowa, można więc stwierdzić, 
że monety były przyjmowane i wpuszczane z powro-
tem do obiegu (z kontrmarką) w świecie greckim.

Następne typy będą charakteryzowały się zanikiem 
hieroglifu mer, z pozostawioną jedynie wagą (skrócony 
zapis) oraz pojawiającymi się tzw. punktami (w termi-
nologii numizmatycznej znak wyglądający jak kropka) 
pod wagą. Średnica brązów to ok. 15 mm, a waga waha 
się między 2,64 a 4,83 g.

Monety władców drugiego panowania perskiego

W 343 r. p.n.e. staje się rzecz nieunikniona – Artak-
serkses III, król królów, podbija Egipt. Jego moneta 
egipska jest niemal idealnym naśladownictwem ateń-
skiej tetradrachmy. Na awersie monety widnieje Atena 
w hełmie attyckim, na rewersie sowa, w lewym polu 
gałązka oliwna, a w prawym inskrypcja demotyczna 
„Artakserkses Faraon” (il. 2.14). Swoje naśladownictwa 
ateńskich tetradrachm bili również satrapowie perscy 
czasów II panowania perskiego, Sabaces (il. 2.15) oraz 
Mazaces (il. 2.16). Wyglądają tak samo, różni je jedynie 
inskrypcja na rewersie, zapisana w piśmie aramejskim, 
używanym na terenie Imperium Achemenidów, będąca 
zapisem imienia danego satrapy.

Mennictwo Aleksandra Wielkiego w Egipcie

W 332 r. p.n.e. do Egiptu wkracza Aleksander Wiel-
ki, Egipt staje się częścią jego imperium. Jak w przy-
padku innych podbitych wcześniej terenów, nakazuje 
bić w Egipcie swoje tetradrachmy, typu Herakles/Zeus. 
Oznaczeniami monet egipskich Aleksandra są: pro-
toma barana w koronie Amona (baran był symbolem 
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Amona) (il. 2.18) oraz kwiat lotosu – symbol Dolnego 
Egiptu (il. 2.17). Ten drugi symbol może stanowić wska-
zówkę, gdzie znajdowała się egipska mennica. Wiedząc, 
że Aleksander bił swoje typy monet w istniejących już 
ośrodkach, kwiat lotosu naprowadza nas na trop, iż od-
bywało się to gdzieś w Dolnym Egipcie. Najbardziej 
prawdopodobnym miejscem byłoby miasto Memfi s, 
dawna stolica Egiptu. To właśnie tam przypuszczalnie 
znajdowała się pierwsza Egipska mennica, z której wy-
szły najpewniej wszystkie pierwsze egipskie emisje.

Kiedy właściwie w Egipcie wprowadzono ostatecz-
nie monetarny system płatniczy? Kwestią dyskusyjną 
pozostaje, czy pierwsze monety w Egipcie, jeszcze wte-
dy faraońskim, trafi ły do obiegu wśród zwykłych Egip-
cjan. Zapewne tak, ale nie na taką skalę jak u Greków. 

Jakie fakty w późniejszej historii Egiptu po Aleksan-
drze, czyli w czasach ptolemejskich, mogą o tym świad-
czyć? Chociażby bunt przeciwko Ptolemeuszowi I, któ-
ry nakazał płacenie podatków w monecie. Egipcjanie, 
nie przyzwyczajeni do takiego rodzaju form płatności, 
zbuntowali się, ponieważ przyzwyczajeni do wymiany 
barterowej, nie znali dobrze systemu monetarnego. 
Fakt ten wskazuje, że dopiero za czasów ptolemejskich 
Egipcjanie nauczyli się operować monetami na skalę 
masową.

Literatura: J.W. Curtis, Coinage of  Pharaonic Egypt, The 
Journal of  Egyptian Archaeology 43, 1957, s. 71-76; B.J. 
Kemp, Starożytny Egipt. Anatomia Cywilizacji, Warszawa 
2009; M.J. Price, The Coinage in the of  Alexander the Great 
and Philip Arrhidaeus, Londyn 1991; I.N. Svoronos, Ta 
Nomismata tou Kratous ton Ptolemaion, Ateny 1904.

il. 1. Schemat obrazujący cenę sarkofagu w innych przedmiotach w przeliczeniu na debeny miedzi (Kemp 2009, il. 113)
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Egipt oczami podróżników dokumentalistów
Łukasz Przewłocki, Ewa Biskupek

W 1798 r. armia Napoleona Bonapartego wyru-
szyła do Egiptu. Towarzyszyła jej bardzo duża grupa 
badaczy, których zadaniem było opisanie kraju wów-
czas zastanego, wraz z jego ludnością oraz starożytny-
mi pozostałościami. Pracę wykonywali przez dwa lata. 
Następnie opublikowali ją w 9 tomach tekstu i 11 
tomach z ilustracjami pod wspólnym tytułem Opis 
Egiptu lub kompendium obserwacji i badań, które zostały 
wykonane w Egipcie w czasie wyprawy armii francu-
skiej (1809-1822). Jednym z najważniejszych badaczy 
biorących udział w wyprawie był Dominique Vivant 
Denon, który zrelacjonował ją we własnym dziele pt. 
Podróż po Dolnym i Górnym Egipcie, w czasie kampanii gene-
rała Bonapartego (1802). Prócz barwnych opisów zawarł 
w niej własne ilustracje, które uzupełniały narrację. 
Właśnie te dwa dzieła posłużyły jako podstawowe 
źródła projektu „Śladami pierwszych egiptologów...”, 
którego celem było prześledzenie zmian w wyglądzie 
i otoczeniu wybranych zabytków z czasów faraońskich 
i muzułmańskich.

Po pierwszych wydaniach dzieł wymienionych po-
wyżej, Europejczycy byli tak bardzo zafascynowani 
Egiptem, że zaczęli tam coraz częściej podróżować. 
Rozpoczynali również pierwsze poszukiwania do-
kumentując napotkane zabytki. Ich misja była jasna 
i godna uwagi. Zdarzało się bowiem, że niektóre napo-
tkane obiekty rozbierano lub niszczono po jakimś cza-
sie, albo (co miało miejsce częściej) popadały w ruinę. 
By dokładniej przekonać się, jakie zmiany zaszły od 
czasów napoleońskich do dziś wyruszyliśmy do Egip-
tu, by odnaleźć i sfotografować te same miejsca do-
kładnie z tej samej perspektywy, z której zostały przed-
stawione ponad dwieście lat temu. Na przestrzeni 
wieków zaszło sporo zmian pomiędzy tym co widzieli 
rysownicy w XIX w., a tym co możemy obserwować 
obecnie. Podczas analiz braliśmy pod uwagę wyraźne 
różnice w stanie zachowania zabytków i ich otoczenia. 
Ostrożność podczas interpretacji jest bardzo istotna, 
ponieważ często rysownicy retuszowali i upiększali swe 
dzieła w sposób, który mijał się z rzeczywistością.

il. 1. Aleksandria. Kolumna Pompejusza (fot. E. Biskupek / ryc. D. Roberts, 1838)
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Od Napoleona do dziś

Większość odwiedzonych przez nas zabytków znaj-
duje się obecnie w mocno przekształconym otocze-
niu. Zmiany krajobrazu, które spowodowane zostały 
budową tam wodnych na Nilu, mają wpływ nie tylko 
na środowisko, ale także na same zabytki. Najbardziej 
znanym przykładem jest świątynia w Abu Simbel, prze-
niesiona na wyżej położone tereny, ponieważ groziło 
jej całkowite zalanie. Z drugiej jednak strony, zły stan 
zachowania kolosów Memnona w Tebach Zachodnich 
jest spowodowany wylewami, które podchodziły pod 

te zabytki (por. il. I na s. 32). Obecnie sytuacja jest opa-
nowana, lecz z powodu aktywności sejsmicznej w tym 
rejonie, kolosy nie są całkowicie bezpieczne. Flankowa-
ły one wejście do świątyni grobowej Amenhotepa III, 
która została doszczętnie zniszczona podczas jednego 
trzęsienia ziemi. Obecnie jest rekonstruowana przez 
dr Hourig Sourouzian. Rozwój współczesnego Egip-
tu wpłynął negatywnie na relikty antycznego świata. 
Bardzo duży wzrost populacji powoduje budowę coraz 
to nowych domów, poszerzanie się terenów miejskich 
i pól uprawnych. Taka sytuacja ma miejsce np. w Alek-

il. 2. Kair. Chan al- Chalili (fot. E. Biskupek / Aegypten in Bild…, s. 69)
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sandrii. W tle kolumny Pompejusza (il. 1) w czasach 
Napoleona widoczne były jedynie minarety meczetów. 
Obecnie w tym miejscu znajdują się wielopiętrowe bu-
dynki. Kolumna ta jest dobrym przykładem wykorzy-
stania dawnych rycin dla lepszego poznania zabytku. 
Prawdopodobnie kapitel kolumny został „podretuszo-
wany” przez rysownika, albo czynniki atmosfereyczne 
w ciągu ostatnich 200 lat doprowadziły do zniszczenia 
wielu jego detali. Elementy ozdobne, przedstawione 
na rycinie jako bardzo wyraźne i szczegółowe, obec-
nie wydają się zatarte. Może to być jednak negatywny 
efekt działania wiatru, kolumna znajduje się bowiem 
na niewielkim wzgórzu i żadne budynki nie osłania-
ją jej od strony morza. W połowie kapitelu widoczne 
jest pęknięcie pionowe. Na rycinie nie jest ono zauwa-
żalne. W dolnej części trzonu kolumny znajdują się 
uszkodzenia. ,,Łuszczenie się” granitu zostało także 
ukazane na rycinie. Plinta współcześnie ma o wiele 

bardziej zredukowane narożniki niż na rycinie. Może 
to być efekt wielowiekowych odwiedzin przez tury-
stów, którzy z pewnością starali się wejść jak najwyżej. 
Może to być także efekt działania wiatru. Podstawa 
w chwili obecnej, tak jak kapitel, jest mniej wyrazi-
sta, w stosunku do tego co przedstawiono na ryci-
nie. Całość znajduje się na kamiennej podstawie, któ-
ra współcześnie została wzmocniona i uzupełniona 
w taki sposób, by zabezpieczyć całość kolumny przed 
ewentualnym przechyleniem.

Budowanie coraz to nowszych domów na ruinach 
wcześniejszych budynków powodowało podnosze-
nie się poziomu miast. Taka sytuacja ma miejsce m.in. 
w Kairze, przy bramie Chan al-Chalili (il. 2). Pomiędzy 
nią a kolejną bramą w tle dodano schodki z bloków 
kamiennych. Dzięki nim możemy zauważyć jak bardzo 
podniósł się poziom ulicy i nawarstwień przez 200 lat 
(ok. 100 cm). Natomiast w sali hypostylowej w świą-

il. 3. Teby Wschodnie. Wielka sala hipostylowa (fot. E. Biskupek / ryc. D. Roberts, 1838)
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il. 4. Giza. Piramidy Cheopsa, Chefrena, Mykerinosa - widok od wschodu (fot. E. Biskupek / Description… 2002, s. 471)

tyni w Karnaku, otoczeniu Wielkiego Sfi nksa w Gizie 
i wielu innych miejscach sytuacja jest odwrotna (il. 3-4). 
Tam piaski pustyni, zalegające przez setki lat, zosta-
ły usunięte dopiero na początku XX w. Dzięki temu 
przetrwały w całości reliefy i częściowo oryginalna po-
lichromia. Nie wszystkie zabytki miały takie szczęście, 
niektóre nie przetrwały do dziś.

Z wielu prowincjonalnych miast nie został kamień 
na kamieniu, ponieważ miejscowa ludność wykorzy-
stywała ten budulec do wznoszenia nowych domostw. 
Zmiana systemów religijnych na terenie Egiptu tak-
że przyczyniła się do rozbierania antycznych świą-
tyń. Zwykle stara religia zotaje zacierana przez nową, 
która ją zastępuje. Niszczono więc pogańskie miejsca 
kultu, ścierając je z powierzchni ziemi lub wykorzy-
stując budulec do postawienia „właściwej” świątyni. 
W najlepszym wypadku stare miejsce kultu adaptowa-
no na potrzeby nowej wiary, odpowiednio aranżując 
i zmieniając budynki.

Sami rysownicy także mogli wprowadzać zmia-
ny w swe dzieła intencjonalnie lub nieświadomie. 
Często tworzyli pod presją czasu, ponieważ kraj by-
wał niebezpieczny dla gości z północy, których gra-
biono, a nawet zabijano. Niejednokrotnie czytamy 

opisy podróżników, którzy szkicowali pod ostrza-
łem wojskowym, siedząc na koniu. W taki sposób 
nie było możliwe stworzenie wiernej kopii tego na 
co patrzono. Z pewnością więc, już w bardziej bez-
piecznym miejscu (czy to bezpośrednio po powrocie 
do baz, czy dopiero w Europie) dokańczano rysunki. 
Wiadomym jest, że wiele szczegółów uległo zapomnie-
niu, a autor mógł pragnąć dodać kilka szczegółów, by 
uatrakcyjnić dzieło (por. il. II na s. 32). Nie mniej jed-
nak, stare ryciny są cennym źródłem, które pokazuje 
także jak upiększano zabytki czasów islamskich, doda-
jąc lub usuwając niektóre dekoracje, co często nie było 
nigdzie odnotowywane.

Literatura: J. Antoniou, Historic Cairo. A Walk 
through the Islamic city, Cairo 2002; D. Behrens-
-Abouseif, Islamic Architecture in Cairo, Cairo 1998; 
F. Bourbon, Egipt wczoraj i dziś, Warszawa 1998; 
Description de l’Egypte, red. Gilles Néret, Köln 2002; 
G. Ebers, Aegypten in Bild und Wort dargestellt von 
unseren ersten Künstlern, Stuttgart–Lipsk 1886, t. II; 
Egipt. Świat faraonów, red. R. Schultz, Berlin 2001; 
A. Zawadzińska, Bramy miejskie z okresu fatymidzkiego 
(archeologiawschodu.wordpress.com).
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Mumie zwierząt były długo ignorowane jako przed-
miot badań. Jest to jednak fascynujące zagadnienie, po-
zwalające odkrywać nieznane dotąd aspekty religii egip-
skiej. Zastosowanie nowoczesnych technik umożliwia 
pozyskanie nowych informacji bez potrzeby odwijania, 
czy jakiejkolwiek innej ingerencji w zabytki. Szacuje się, 
że liczba mumii zwierząt przewyższa znacznie liczbę 
zmumifi kowanych ludzi. W kolekcji Muzeum Narodo-
wego w Warszawie znajduje się kilka mumii zwierząt, 
są to: ibis, sokół, krokodyl, baran w kartonażu, a tak-
że pięć mumii kotów. W kwietniu 2011 r. wykonałem 
na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zdjęcia rentge-
nowskie pięciu mumii kotów z kolekcji Muzeum Naro-
dowego (il. 1).

Pierwszym przedmiotem badań było zawiniątko
(il. 2). Podczas wyciągania zabytku z pudełka, które za-
bezpieczało je podczas transportu, wypadł spomiędzy 
częściowo uszkodzonych tkanin… ząb (il. 3). Być może 
nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że jak się 
okazało ze zdjęcia RTG, była to uszkodzona mumia 
kota, ząb natomiast jest ludzki. Konsultacja z antropolo-
giem, doktorantką Wydziału Historycznego UW – Ma-
rzeną Ożarek, pozwoliła ustalić, że jest to ząb dorosłej 
osoby. Nie ma pewności, czy ząb należał do człowieka 
nam współczesnego, czy też starożytnego Egipcjanina 
(kapłana opiekującego się świętymi kotami, balsamisty, 
który zwierzę mumifi kował, czy sprzedawcy, który han-
dlował wotami). Nie wiemy również, czy ząb dostał się 
do mumii przypadkowo czy celowo. Starożytni Egipcja-
nie dali nam się już poznać jako ludzie z poczuciem hu-
moru, więc i w tym przypadku mogło być podobnie…

W porównaniu zęba z innymi zębami starożytnych 
Egipcjan, nieoceniona była pomoc Halszki Przycho-
dzeń z Wydziału Fizyki UW. Wszystko wskazuje na 

Mumie kotów z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie
Łukasz Przewłocki

il. 1. Wykonywanie zdjęcia rentgenowskiego mumii nr inw. 139009 

urządzeniem Baltospot 100 KV fi rmy Balteau na materiałach fi rmy 

Fuji Medical X- Ray Super RX (fot. W. Ejsmond)

il. 2. Mumia nr inw. Vr. St. 253 i jej zdjęcie rentgenowskie 

(fot. Ł. Przewłocki i R. Stasiuk)

il. 3. Ząb ludzki z mumii nr inw. Vr. St. 253 (fot. Ł. Przewłocki)
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ich zewnętrzne podobieństwo. Stopień starcia po-
wierzchni zęba jest taki sam jak u starożytnych Egip-
cjan. Jego korzenie są w dobrym stanie. Ząb nie ma 
śladów próchnicy, jest jedynie pokryty warstwą kamie-
nia nazębnego. H. Przychodzeń wskazuje na, daleką co 
prawda, ale jednak analogię. Ząb królowej Hatszepsut 
znaleziono w zawiniątku, które zawierało jej zmumifi -
kowaną wątrobę. Prof. Helena Hryszko (Katedra Kon-
serwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie) stwierdziła, że widoczne 
czarne przebarwienia na tkaninach omawianej mumii 
mogą być zaschniętą żywicą, użytą podczas wcześniej-

szej mumifi kacji. Fakt 
ten wskazywałby na 
wtórne użycie tkanin 
do balsamowania. Być 
może użyto banda-
ży z mumii ludzkiej 
i przez przypadek do 
tkaniny przyczepił się 
ząb, mógł np. przykleić 
się dzięki żywicy, która 
do dziś pokrywa jego 
powierzchnię.

Równie złożona 
sytuacja dotyczy kolej-
nej mumii o nr inw. Vr. 
St. 252 (il. 4). Dopiero 

badanie promieniami RTG wykazało, że z pewnością jest 
to mumia kota. Jej wygląd zewnętrzny wcale tego nie su-
geruje. Podejrzewano nawet, że jest to przedramię mumii 
ludzkiej – muzeum posiada w swych zbiorach bowiem 
tego typu zabytki, m.in. ludzkie stopy, które mogłyby na-
leżeć do tej samej osoby.

Kolejnym zaskoczeniem było zaobserwowanie na 
zdjęciu RTG drutu łączącego dwie części mumii (nr 
inw. Vr. St. 181), od czaszki do kręgów piersiowych 

z przerwaniem kręgów 
szyjnych (il. 5). Nie wia-
domo jeszcze, czy ele-
ment ten dodany został 
współcześnie, czy w sta-
rożytności.
Dlaczego i jak wykony-

wano mumie zwierząt?

Zabieg mumifi kacji 
miał na celu wysuszenie 
ciał, co powstrzymywało 
procesy gnilne. Chciano 
w ten sposób zachować 
wygląd ludzi i zwierząt na 
wieczność. Wierzono, że człowiek, by żyć po śmier-
ci, musi posiadać swój fi zyczny wizerunek. W przy-
padku zwierząt istniały różne powody, Salima Ikram 
wyróżniła cztery. Pierwszy z nich może wydawać się 
dość prozaiczny. Mumifi kowano bowiem mięso, tj. 
już pofragmentowane i przygotowane do spożycia dla 
zmarłego. Przykładowo Tutanchamon był zaopatrzo-
ny w całą masę takich wiktuałów. Kolejny powód może 
być nam bliski. Mianowicie przywiązanie się właściciela 
do swego pupila – tak samo jak ma to miejsce współ-
cześnie. Człowiek wychowujący psa, czy kota, tworzył 
z nim emocjonalną więź. Chcąc po śmierci także prze-
bywać ze swoim zwierzęciem, musiał to odpowiednio 
zaaranżować. W przypadku, gdy pupil umierał przed 
właścicielem, mumifi kowano go i składano do grobu 
właściciela. Czekał na swego pana do jego ostatnich 
dni. Czasem umieszczano go z wyposażeniem w po-
bliżu grobu pana, który w niektórych sytuacjach kazał 
pogrzebać się razem z nimi. Trzecim powodem było 
uznanie danego zwierzęcia za „święte”. Nie powinni-
śmy tu posądzać Egipcjan o kult zwierząt w dosłow-
nym sensie tego słowa. Dane zwierze po przez swoje 
niezwykłe zachowanie i cechy fi zyczne, np. znamiona, 

il. 4. Mumia nr inw. Vr. St. 252 

i jej zdjęcie rentgenowskie

(fot. Ł. Przewłocki i R. Stasiuk)

il. 5. Zdjęcie rentgenowskie górnej 

części mumii nr inw. Vr. St. 181

(fot. Ł. Przewłocki i R. Stasiuk)
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mogło być uznane za „wciele-
nie” boga i stawało się „żywym 
przedstawieniem kultowym”, 
tak jak posąg bądź symbol. Nie 
było bogiem, ale funkcjono-
wało jako jego ziemska mani-
festacja. Po śmierci mumifi ko-
wano je i grzebano z pompą, 
być może nawet nie ustępującą 
królewskim pogrzebom! Naj-
popularniejszą jednak grupą 
tego typu zabytków są mumie 
wotywne, które umieszczano 
w m.in. specjalnych zbioro-
wych grobowcach jako wota 
przyniesione lub kupione przez 
pielgrzymów, którzy chcieli 
w ten sposób pozostawić na 
obszarze sakralnym dowód 
swojej podróży religijnej (il. 6). 

Nie wszystkie jednak mumie można zakwalifi kować 
w wyżej wymieniony sposób. Na przykład niektóre 
mumie zwierząt znalezione w Dolinie Królów mogły 
być „strażnikami” nekropoli, lub poświęcano je jakie-
muś lokalnemu bogowi.

Proces balsamowania zwierząt wyglądał bardzo po-
dobnie jak u ludzi. Usuwano wnętrzności nacinając ciało 
(u ludzi zawsze po lewej stronie, u zwierząt nie było to 
regułą) na brzuchu lub w okolicy odbytu. Następnie wy-
suszano natronem, nacierano pachnącymi olejkami, po-
krywano żywicą i owijano tkaninami, umieszczając mię-
dzy nimi magiczne amulety. Dodatkowo stosowano kilka 
czynności pozwalających na zachowanie się naturalnego 
kształtu ciała, np. wypychano wnętrze korpusu zwojami 
płótna, traw, patyków. Znamy również inny sposób usu-
wania wnętrzności. Stosowany był on w Okresie Późnym 
i Grecko-Rzymskim. Wykonywano lewatywę – przez 
kiszkę stolcową wprowadzano olej jałowcowy i zatyka-

no otwór. Brzuch zwierzęcia ściskano w taki sposób, że 
zmiękczone wnętrzności wychodziły przez odbyt.

Po co wykonywano wotywne mumie?

Mumie z Muzeum Narodowego w Warszawie zalicza 
się do grupy mumii wotywnych, ze względu na skrom-
ność ich wykonania i nienaturalną przyczynę śmier-
ci. Ta najliczniejsza grupa nie reprezentuje świętych 
zwierząt, będących siedzibą boskiej duszy. Być może 
zwierzęta zostały uświęcone, ponieważ żyły w obrębie 
świętych okręgów, bądź reprezentowały święte zwierzę, 
chociaż same nie były uważane za obiekt kultu. Inni 
sądzą, że były to zwierzęta wotywne. Kupowali je wier-
ni od kapłanów, a następnie uśmiercano zwierzę i jego 
mumię składano w ofi erze bogu. Były to dary składane 
w intencji, prosząc o wsparcie lub w podzięce za np. 
wyleczenie z ciężkiej choroby lub boską pomoc w in-
nej sprawie. Badania wykazują, że zwierzęta wotywne 
były zabijane najczęściej jako jeszcze młode osobniki. 
Wydzielono dwie główne grupy wiekowe mumii kotów. 
Zabijano je najczęściej w wieku między drugim a czwar-

tym lub pomiędzy dziewiątym a dwunastym miesiącem 
życia. Omawiane mumie kotów mają skręcone kar-
ki, a jedna z mumii posiada również pękniętą potylicę.
 Jeżeli nie pękła ona w trakcie np. mumifi kacji, czy trans-
portu z Egiptu, to może być dowodem na zastosowanie 
obydwu sposobów uśmiercania naraz (il. 7).

il. 7. Mumia nr inw. Vr. St. 181 i jej zdjęcie rentgenowskie

(fot. W. Ejsmond i R. Stasiuk)

il. 6. Mumia nr inw. 143329 

(fot. Ł. Przewłocki)
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Rytualne pochówki zwierząt zaczęły się pojawiać 
w Egipcie na długo przez czasami faraonów, w okresie 
neolitu. Pochówki bydła odkryto w Oazie Nabta Playa 
i datowane są na V i IV tys. p.n.e. Z czasów predynastycz-
nych znane są nawet pochówki słoni, małp i hipopota-
mów, które towarzyszyły zmarłym władcom Hierakon-
polis. Niektórym grobom królom I Dynastii towarzyszyły 
nawet pochówki lwów. Z czasów późniejszych znana jest 
mumia kotki Totmesa III, która dostała od króla piękny 
kamienny sarkofag. Zwyczaj mumifi kowania zwierząt 
był szczególnie popularny w Okresie Późnym i Grecko-
-Rzymskim. Temu procesowi poddawano różne zwie-
rzęta, w zależności od tego pod jaką postacią zwierzęcą 
czczono lokalnego boga, np. świętym zwierzęciem Thota 
był pawian, więc mumie pawianów składano w katakum-
bach w Tuna el-Gebel, niedaleko Hermopolis Magna, 
gdzie znajdowało się ważne sanktuarium tego boga. He-
rodot, który odwiedził Egipt w V w. p.n.e. opisał udział 
w uroczystościach na cześć Bastet, którą czczono pod 
postacią kotki. Bastet była patronką macierzyństwa i opie-
kunką kobiet w ciąży, a jej kult był popularny w całym 
Egipcie. Jak podaje grecki historyk, po śmierci kota jego 
właściciele golili brwi jako wyraz żałoby, oddawali jego 
ciało do mumifi kacji i udawali się do Bubastis lub inne-
go ważnego miejsca kultu Bastet, żeby tam złożyć mumię 
na cmentarzysku świętych zwierząt. Nie wspomina on 
o uśmiercaniu zwierząt przeznaczonych do mumifi kacji, 
ani o wielu innych aspektach ich kultu. Dlatego bada-
nia mumii zwierząt są niezbędne dla lepszego poznania 
wierzeń w późnym okresie egipskiej historii, a zwłaszcza 
dla zrozumienia ludowych wierzeń i praktyk religijnych, 
o których źródła pisane prawie nie wspominają.

Badania tego typu zabytków często owocują niespo-
dziewanymi odkryciami, np. w zbiorach Muzeum Naro-
dowego w Pradze znajduje się mumia o wyglądzie mumii 
dziecka. Zdjęcia RTG ujawniły jednak, że jest to zmumifi -
kowany bocian. Często się też okazuje, że wiele mumii jest 

starożytnymi podróbkami i nie zawierają szczątków zwie-
rzęcia. Inne natomiast składają się, z nieznanych powo-
dów, z kości przedstawicieli kilku gatunków, a nawet czło-
wieka! Są znane też przypadki, gdzie w jednym zawiniątku 
znajdowało się kilka kompletnych ciał zwierząt i fragmen-
ty jeszcze innych. Natomiast w trakcie niedawnych badań 
tomografem komputerowym mumii ibisów okazało się, 
że były one przed śmiercią „nakarmione”, tj. po śmier-
ci, być może pod koniec balsamowania, włożono do ich 
żołądków ostatni posiłek w formie skorupiaków, którymi 
się żywiły. Jak pokazuje to krótkie wyliczenie „dziwnych 
przypadków”, zagadnienie mumii zwierząt zaczynamy 
dopiero poznawać. Istnieje jeszcze wiele niewyjaśnionych 
kwestii, na które odpowiedzi poszukujemy.

***
Projekt naukowy polegający na przebadaniu promienia-

mi RTG mumii kotów udało się zrealizować dzięki pomo-
cy kustosz kolekcji egipskiej w Zbiorach Sztuki Starożytnej 
Muzeum Narodowego w Warszawie dr Moniki Dolińskiej, 
opiekunowi Koła Naukowego Starożytnego Egiptu „Ke-
MeT” prof. Andrzeja Niwińskiego, a także pracowników 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wsparcia fi nansowe-
go udzieliła Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu 
Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowy 
raport z badań znajduje się w Materiałach z III Konferen-
cji Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu pod red. P. 
Chudzika i W. Ejsmonda. Publikacja dostępna jest na stro-
nie www.kemetkn.wordpress.com/publikacje/.

Literatura: A. Akajewski, Anatomia zwierząt domo-
wych, t. 2, Warszawa 1994; B. Brier, Mumie egipskie, War-
szawa 2000; Egipt. Świat faraonów, red. Regine Schultz 
i Matthias Seidel, Köln 2004; S. Ikram, Divine creatures: 
animal mummies in ancient Egypt, Cairo 2005; K. Krysiak, 
Anatomia zwierząt, t. 1: Aparat ruchowy, Warszawa 
1983; J. Málek, The cat in Ancient Egypt, Oxford 1999; 
J. Molenda, Mumie. Fenomen kultur, Kraków 2006.



il. II. Teby Zachodnie. Wejście do sali hypostylowej i kolumna Taharki (fot. E. Biskupek / Description… 2002, s. 298)

il. I. Teby. Kolosy Memnona (fot. E. Biskupek / Description… 2002, s. 182)


