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Od redaktorów 

 

W dniach 19-20 maja 2011 roku w Instytucie Archeologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się III Konferencja Studentów 

Archeologii Starożytnego Egiptu (KSASE), zorganizowana przez Sekcję 

Archeologii Śródziemnomorskiej Studenckiego Koła Naukowego 

Archeologów Uniwersytetu Wrocławskiego i Koło Naukowe 

Starożytnego Egiptu „Kemet” z Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy 

dzień obrad rozpoczynał wykład zaproszonych Gości, którymi byli  

dr Agnieszka Wojciechowska (Instytut Studiów Klasycznych, 

Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz 

dr Andrzej Ćwiek (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, 

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). 

Chcielibyśmy bardzo podziękować naszym Gościom za wygłoszenie 

wykładów oraz sprawowanie pieczy nad merytoryczną stroną obrad. 

Pierwsza z tego cyklu konferencji, zorganizowana przez Koło 

Naukowe „Kemet”, odbyła się w maju 2009 roku w Instytucie 

Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorami drugiej edycji 

KSASE były Sekcja Kultury Starożytnej Koła Naukowego „Sfera 

Inicjatyw Interdyscyplinarnych” i Koło Naukowe „Kemet”. Jej obrady 

odbyły się w kwietniu 2010 roku w Państwowym Muzeum 

Archeologicznym w Poznaniu. 

W niniejszej publikacji zawarte zostały artykuły nawiązujące do 

referatów wygłoszonych w trakcie obrad we Wrocławiu. Publikacje 

związane z wystąpieniami na poprzednich konferencjach z tego cyklu 

znajdują się kolejno w pierwszym tomie AR – Rocznik Archeologiczny  

i w numerze 1 (5) 2012 Interdyscyplinarnego Czasopisma Internetowego 

„Interlinie”, które wydawane jest przez Pracownię Humanistycznych 

Studiów Interdyscyplinarynych działającej w ramach Wydziału Filologii 

Polskiej i Klasycznej  UAM. 

Chcielibyśmy podziękować władzom Instytutów Archeologii 

Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

Państwowemu Muzeum Archeologicznemu w Poznaniu, a także Radzie 

Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu 



6 

 

Warszawskiego za pomoc i wsparcie przy organizacji spotkań młodych 

egiptologów. 

 Jesteśmy również wdzięczni wszystkim uczestnikom konferencji 

za trud, jaki włożyli w przygotowanie swoich wystąpień, a następnie 

stworzenie tekstu, który jest wynikiem ich prac badawczych oraz 

zainteresowań naukowych. 

 Ponadto, chcielibyśmy podziękować recenzentom niniejszego 

tomu, którymi są prof. dr hab. Krzysztof M. Ciałowicz, prof. dr hab. 

Andrzej Niwiński i dr Andrzej Ćwiek. 

 

 

 

 

Patryk Chudzik, Wojciech Ejsmond 
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Karolina Rosińska-Balik 

k.rosinska.balik@gmail.com  

Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński 

 

Trójwymiarowa rekonstrukcja w archeologii na podstawie 

grobów z cmentarzyska w Tell el-Farcha 

 

Archeologia jest dziedziną, która podążając za zdobyczami nauki  

i technologii nieustannie wzbogacana jest o nowe techniki badań oraz 

przedstawianie ich wyników. W dzisiejszych czasach niewystarczającym 

wydaje się przedstawienie obszernych raportów okraszonych skąpymi 

rysunkami czytelnymi właściwie tylko dla wtajemniczonych. 

Wszechobecna dzisiaj chęć wizualizowania przekazów zmusza niejako 

archeologów do uatrakcyjnienia swych wyników o warstwę jak 

najbardziej realistycznych i możliwie najbardziej przystępnych, 

tłumaczących często więcej niż wiele słów, rysunków, fotografii i w 

końcu fotorealistycznych rekonstrukcji komputerowych. Rekonstrukcje 

takie mogą stać się narzędziem dydaktycznym ułatwiającym np. 

przyswajanie wiedzy o architekturze. Mowa tu nie tylko o 

publikacjach książkowych, ale również różnego rodzaju 

prezentacjach multimedialnych. Szczególnie widoczna jest tu 

możliwość wykorzystania nowego nośnika przekazu, jakim od 

wielu lat jest Internet. Tego typu wizualizację stanowią właśnie temat 

niniejszego artykułu dotyczącego grobów z wczesno dynastycznego 

stanowiska w Tell el-Farcha. 

 

Stanowisko Tell el-Farcha  

Stanowisko Tell el-Farcha położone jest na obrzeżach wsi Ghazala 

we wschodniej części delty Nilu, około 120 km od Kairu. Składa się  

z trzech niewysokich pagórków wznoszących się maksymalnie na 

wysokość 5 m ponad otaczające je pola uprawne. Pagórki te zwane dalej 

komami lub tellami kryją pozostałości najwcześniejszych kultur egipskich 

(fig.1 i 2). 
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Fig. 1. Delta Nilu (Google Earth). 

 

 
Fig. 2. Stanowisko Tell el-Farcha (Google Earth). 
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Odkrycie stanowiska jak i kilkudziesięciu innych w roku 1987 

zawdzięcza się włoskiej misji archeologicznej z Centro Studi e Ricerche 

Ligabue w Wenecji pod kierownictwem prof. Rodolfo Fattovicha 

(Chłodnicki, Fattovich, Salvatori 1991). Włoska misja miała na celu 

zbadanie rozwoju wschodniej delty Nilu od ludności plemiennej do 

pierwszych państwowości (Ciałowicz 2007: 15). W 1995 roku, na 

Siódmym Międzynarodowym Kongresie Egiptologicznym w Cambridge, 

dr Marek Chłodnicki - członek włoskiej ekspedycji – przedstawił 

dotychczasowe wyniki badań. Wyniki te wywołały spore zainteresowanie 

naukowców, co zaowocowało pomysłem wznowienia badań na tym 

ciekawym ze względów naukowych i jednocześnie zagrożonym postępem 

cywilizacyjnym stanowisku. Powołano do życia Polską Ekspedycję do 

Wschodniej Delty Nilu, która od 1998 roku, pod kierownictwem  

dr Marka Chłodnickiego z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu oraz 

prof. Krzysztofa M. Ciałowicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie, prowadzi badania na stanowisku przyczyniając się tym 

samym do coraz bliższego poznania zjawisk zachodzących w początkach 

państwa Egipskiego (Ciałowicz 2007: 15). 

Stanowisko Tell el-Farcha swoim zasięgiem chronologicznym 

sięga jeszcze Kultury Dolnoegipskiej, zwanej niegdyś Kulturą Maadi lub 

Maadi-Buto. Kultura ta była pierwszą obejmująca swym wpływem całą 

deltę Nilu, czyli Dolny Egipt (Ciałowicz 1999: 116). Pewną trudność 

nastręcza podanie dokładnych ram chronologicznych tego kompleksu, 

choć pewnym wydaje się podział na trzy kolejne fazy rozwoju. 

Poszczególne fazy udało się dzięki licznym importom oraz analizie 

znalezisk porównać i dopasować pod względem chronologii do lepiej 

poznanych dat Kultury Nagada z Górnego Egiptu czy też kultur 

palestyńskich. Ostatecznie przyjęto za datę początkową Kultury 

Dolnoegipskiej ok. 3800 p.n.e., a za jej schyłek ok. 3300/3200 p.n.e. 

(Ciałowicz 1999: 46). Kolejnym etapem w dziejach osady był stopniowy 

napływ ludności z południa oraz powolna i sukcesywna akulturacja 

ludności dolnoegipskiej i przejęcie wzorców nagadyjskich (ok. 3200 – 3100 

p.n.e.). Apogeum rozwoju kulturalnego i gospodarczego Tell el-Farcha 

przeżywał w okresie predynastycznym oraz w czasach panowania 

pierwszych dynastii zunifikowanego państwa egipskiego (ok. 3200 – 

2950 p.n.e.). Schyłek pierwszej dynastii to okres początku stagnacji  
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i stopniowego ubożenia osady, która przetrwała w takim stanie do 

początku IV dynastii (ok. 2950 – 2600 p.n.e.) To właśnie z tego okresu 

pochodzą ostatnie zachowane ślady zamieszkiwania i użytkowania osady 

i cmentarzyska w Tell el-Farcha (Ciałowicz 2007: 15). 

 

Cmentarzysko 

Badania prowadzone na cmentarzysku w Tell el-Farcha, wliczając 

tegoroczne, od 11 sezonów doprowadziły do odkrycia 126 grobów. Coraz 

to nowe odkrycia, a wraz z nimi rosnąca liczba materiału poddawanego 

szczegółowym analizom, czy to dotyczącym naczyń ceramicznych, 

kamiennych, czy też pozostałego wyposażenia, a także samego pochówku 

wraz z jego formą, zmusiły do zrewidowania wcześniejszych poglądów, 

co w rezultacie dało ogólny podział wszystkich pochówków na 3 główne 

grupy. Podział ten oparty jest o chronologię i zamyka się w ramach od 

dynastii 0 do około III-IV dynastii, a więc do Starego Państwa 

(Chłodnicki i Ciałowicz 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008). 

Grupa 1 

Groby przypisane do tej grupy datuje się na podstawie materiału 

ceramicznego na okres od dynastii 0 (Nagada IIIb) do połowy dynastii I 

(Jucha 2006, 2008, 2009). Typowe pochówki mierzyły 2-3 x 1,8-1,2 m  

i zorientowane były wg osi północ-południe z lekkim odchyleniem na 

wschód. Zdecydowanie przeważającą formą była jama o regularnym, 

prostokątnym zarysie, której ściany obłożone były cegłą ułożoną  

w przeważnie pojedynczym rzędzie. Znakomita większość składała się  

z pojedynczej komory zawierającej zarówno szczątki zmarłego jak  

i elementy należące do jego wyposażenia. Zwykle dary gromadzone były 

przy jednym z krótszych boków, ale mogły równie dobrze otaczać 

zamarłego a nawet znajdować się pod nim. W przypadku, gdy zespół 

darów grobowych składał się z dużej liczby przedmiotów, wnętrze grobu 

dzielone było na większą tzw. komorę grobową oraz małą pełniącą 

funkcję magazynową, oddzieloną ścianą ceglaną. Wnętrze komory 

grobowej wyściełane było matami, po których pozostają białe ślady 

włókien o czytelnych nadal splotach. Całość pochówku również 

nakrywana była takimi matami i dopiero wtedy następowało wypełnianie 

grobu ziemią. Wydaje się, że oprócz powyżej opisanej części podziemnej, 
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budowano również część nadziemną. Przyjmowała ona w tym przypadku 

solidną formę pokrywy ceglanej, nierzadko o podobnej wysokości co 

część podziemna. Na stanowisku nie zachowała się chyba żadna taka 

pokrywa w całości. Odnajdowane współcześnie nadbudowy są 

przeważnie dość mocno zniszczone przez późniejszą działalność ludności 

związaną z pochówkami, ale również i z epizodami zamieszkiwania 

opuszczonej nekropoli. Innym typem zarejestrowanym na cmentarzysku 

w Tell el-Farcha jest konstrukcja w formie mastaby. Część podziemną tej 

struktury stanowiła, podobnie jak poprzednio, jednokomorowa jama  

w obstawie ceglanej. Różnicę natomiast widać w znacząco większym 

rozmiarze części nadziemnej, która choć nadal stanowiła ceglaną 

pokrywę to w niektórych przypadkach dekorowana była szeregiem nisz  

o rzucie schodkowym. Do grupy pierwszej należą, bardziej ze względów 

stratygraficznych niż dzięki przesłankom opartym na datowaniu 

wyposażenia, najprostsze pochówki jamowe. Oprócz wymienionych 

głównych grup, prawdopodobnie z powodu wczesnego etapu ustalania się 

dopiero zwyczajów pogrzebowych, do grupy tej należą pochówki będące 

swego rodzaju eksperymentami konstrukcyjnymi. Mowa tu między 

innymi o grobie z unikatowym systemem bocznych aneksów, 

wolnostojącej, nadziemnej masywnej konstrukcji innego grobu, czy 

zwykłej jamie, ale ze starannie wyłożoną cegłami podłogą. 

Przeważają pochówki pojedyncze z niewielkim odsetkiem 

pochówków podwójnych. Ciała składane były w bardziej lub mniej 

skurczonej pozycji na lewym boku, z głową skierowaną na północ. Jak 

zawsze istnieją wyjątki potwierdzające regułę. Niektóre przypadki 

pozwalają sądzić, że ciało przed złożeniem do niewielkiego grobu 

musiało być ściśle skrępowane, gdyż odnajdowane kości stanowią układ 

mocno nienaturalny, niepozwalający na takie swobodne ułożenie. 

Głównym wyznacznikiem przynależności do danej grupy była 

ceramika oraz jej datowanie. Wśród repertuaru najczęściej ofiarowanych 

dóbr znalazł się wachlarz form naczyń glinianych od dzbanów średnich 

rozmiarów po duże dzbany, naczynia cylindryczne a nawet wyroby 

importowane z Lewantu. Inną, dość liczną grupę darów stanowią 

naczynia kamienne, głównie misy oraz dzbanki i naczynia cylindryczne. 

Do bardziej cennych, i zwykle zdeponowanych w pobliżu zmarłego 

przedmiotów należy biżuteria w postaci paciorków 
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z karneolu czy agatu, bransolety, ale również przybory kosmetyczne jak 

palety o kształtach geometrycznych znajdowane wraz z rozcieraczami 

służącymi do sporządzania barwników, kościane szpile i łyżeczki. Dużą 

część stanowią również przedmioty krzemienne. Jak już wspomniano im 

więcej jest darów grobowych, co niewątpliwie świadczy o zamożności 

danego zmarłego, tym więcej miejsca potrzeba na ich składowanie. Wiele 

pochówków posiada zatem wspomniane dodatkowe komory, często ściśle 

wypełnione darami. Całe wyposażenie wydaje się być starannie dobrane  

i przemyślane. Również jeśli chodzi o ułożenie darów w grobie. 

Grupa 2 

Druga grupa pochówków datowana jest na okres od środkowej I 

dynastii do jej końca lub wręcz początku dynastii II. Następuje w tym 

czasie ustalenie reguł oraz raczej ścisłe ich przestrzeganie. Brak jest form 

grobowych świadczących o poszukiwaniu nowych rozwiązań. 

Równocześnie ustalony został schemat wyposażenia w dary. Nie są to jak 

się wydaje przemyślane komplety, ale raczej zestawy o powtarzalnych, 

mało wyszukanych kształtach. 

Konstrukcje zaliczane do tej grupy to podobnie jak poprzednio 

ubogie, prawie bez wyposażenia groby jamowe reprezentujące najuboższą 

grupę społeczną, jamy w obstawie ceglanej o średniej wielkości  

i przeciętnym wyposażeniu należące do klasy średniej oraz większe 

założenia o bogatym wyposażeniu. Do tych ostatnich zaliczane są groby  

o kilku nawet komorach i masywnych nadbudowach, w których pojawiają 

się nisze a nawet dodatkowe mury okalające miejsce pochówku.  

W komorach dodatkowych składane są nawet znaczne ilości darów, ale  

o powtarzalnych kształtach, często tak mocno upakowane, że już  

w trakcie pogrzebu musiały ulec zniszczeniu i popękaniu. 

Zdecydowana większość pochówków jest pojedynczych, 

oczywiście z wyjątkami. Zmarli składani byli, jak poprzednio, na lewym 

boku, w pozycji lekko lub bardziej skurczonej, z głową na północ. Oś 

nadal przebiega z północy na południe, lecz jeśli w tej grupie występują 

odchylenia od niej, to raczej na zachód, w odróżnieniu od grupy 1,  

w której przebieg skłaniał się raczej na wschód. 

Jak w całym Okresie Pre- i Wczesnodynastycznym 

najliczniejszymi darami grobowymi były naczynia ceramiczne, tym 

razem o zestandaryzowanej formie. Podobnie mniej wyszukane formy  
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i raczej powtarzalne formy przyjmowały naczynia kamienne 

wykonywane w tym czasie głównie z trawertynu (Pryc 2006). Popularna 

nadal jest biżuteria z paciorków, palety i inne przedmioty codziennego 

użytku. Nietypowym zestawem jest natomiast depozyt modeli spichlerzy 

odkryty nieopodal w nadbudowie jednego z większych grobów 

(Kołodziejczyk 2009). 

Omawiana grupa grobów wykazuje kontynuację poprzedniej 

jednak pomiędzy czasem składania zmarłych w tym przedziale 

chronologicznym a poprzednim musiała nastąpić jakaś przerwa. Pomimo, 

że była to ta sama ludność i wybrała to samo miejsce na spoczynek dla 

swych zmarłych, to widoczny jest tu brak znajomości planu poprzedniej 

nekropoli, o czym świadczą niejednokrotnie naruszenia starszych grobów 

poprzez wkopywanie nowych lub zakładanie młodszych ponad starszymi, 

co choć zabezpieczało zawartość tych drugich to jednak naruszało 

przynajmniej górne warstwy struktur nadziemnych. 

Grupa 3 

Do trzeciej grupy należą najmłodsze pochówki z Tell el-Farchy. 

Dokładne datowanie tych grobów nie jest możliwe ze względu na brak 

darów umożliwiających umiejscowienie na osi czasu z większą 

dokładnością niż ogólnie na czasy Starego Państwa. Stratygraficznie ta 

grupa leży na samej górze tellu, tuż pod powierzchnią dzisiejszego 

poziomu terenu. 

Struktury należące do tej grupy to bardzo proste i płytkie jamy  

o wydłużonym, owalnym kształcie umożliwiające ułożenie zmarłego  

w pozycji wyprostowanej. Ciała układane były na prawym boku  

z głowami na zachód, przeważnie bez wyposażenia. 

Zupełnie odmienny rytuał pogrzebowy objawiający się  

w niespotykanym dotąd kształcie pochówku, sposobie układania 

zmarłego, kompletnie innej orientacji grobów świadczy dobitnie, że 

nastąpić musiała diametralna zmiana zwyczajów, a być może i można 

będzie mówić o napływie jakiejś innej ludności, jednak to potwierdzić 

mogą tylko przyszłe badania. Wiadomo jednak, że zmarli chowani w tej 

grupie należą do ostatniej fazy zasiedlania osady w Tell el-Farcha. 

 

  

 Rekonstrukcja 
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Dla zobrazowania zagadnienia trójwymiarowej komputerowej 

rekonstrukcji wybrany został bardzo interesujący pochówek 

reprezentujący grupę pierwszą grobów z Tell el-Farcha o numerze 100 

(fig. 3 i 4). 

 
Fig. 3. Dokumentacja rysunkowa grobu nr 100 (rys. M. Czarnowicz,  

K. Błaszczyk). 
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Fig. 4. Dokumentacja fotograficzna grobu nr 100 (fot. R. Słaboński). 

 

 Grób ten charakteryzuje się przeciętnymi dla tej grupy wymiarami 

pojedynczej komory (2,7 x 1,6 m) oraz raczej monstrualnej wielkości 

nadbudową dochodzącą nawet do 6 m długości wzniesioną w formie 

mastaby. Nadbudowa ta sięgająca prawdopodobnie ponad 1,5 metra 

ozdobiona została z trzech stron szeregiem nisz dających w rzucie 

sinusoidalną krawędź. Jest to prawdopodobnie jeden z najstarszych 

przykładów mastaby w Dolnym Egipcie. W grobie złożono szczątki około 

30-35 letniego mężczyzny ułożonego na lewym boku z głową skierowaną 

na N. Zmarłego wyposażono w dość bogaty zespół darów grobowych, na 

który składa się między innymi: 35 naczyń ceramicznych, 6 naczyń 

kamiennych, ceramiczny czerpak, żarno, kości zwierzęce. Dla 

zabezpieczenia zmarłego oraz jego darów oprócz nadbudowy 

zastosowano również wypełnienie jamy grobowej grubą warstwą mułu 

rzecznego szczelnie wypełniającą wnętrze. 

Do największych osobliwości tego pochówku należą występujące 

przy nim 4 pochówki towarzyszące. Zmarli należeli do przedziału 
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wiekowego od 5-10 lat, przy czym stan zachowania szczątków jednego  

z nich uniemożliwił zbadanie jego wieku. Wszystkie 4 pochówki złożone 

zostały we wnętrzu nadbudowy a odkryty układ cegieł wskazuje na 

dokonanie tych pochówków w trakcie jej powstawania. Pochowani nie 

zostali wyposażeni w żadne dary grobowe natomiast ułożono ich  

w pozycji skurczonej na boku z głowami na N lub S (Dębowska-Ludwin  

i in. 2010: 23-42). 

Przystępując do pracy nad wizualizacją niezbędnym było 

zgromadzenie wszelkich planów i rysunków powstałych w trakcie 

eksploracji obiektu oraz fotografii pokazujących kolejne etapy badań. 

Sporządzone rysunki polowe posłużyły do nakreślenia ogólnego planu 

grobu w formie komputerowego rysunku, który poddany został kolejnym 

przekształceniom (fig. 5.). 

  

 
Fig. 5. Komputerowy plan grobu nr 100. 

 

Osobno powstały plany poszczególnych elementów grobu jak 

komora podziemna i nadziemna oraz wyposażenia np. naczyń 

ceramicznych. Kolejnym etapem było nadanie każdemu elementowi 

składającemu się na cały pochówek formy trójwymiarowej. Takiemu 
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działaniu podległy wszystkie przedmioty składające się na dary grobowe, 

szczątki pochowanych osób w formie trójwymiarowych szkieletów  

i wreszcie każdy z elementów architektonicznych. Tak przygotowane 

bryły zostały następnie zestawione w możliwie jak najwierniejszym 

układzie w trójwymiarową, wirtualną kopię grobu 100 (fig. 6.). 

Niezbędne w tym celu było posiłkowanie się zdjęciami, gdyż nie 

wszystko możliwe jest do zarejestrowania przy pomocy płaskiego (2D) 

rysunku.  

 

 
Fig. 6. Trójwymiarowa kopia grobu nr 100. 

 

Dla uzyskania efektu końcowego, jakim jest fotorealistyczna 

wizualizacja koniecznym jest przypisanie danym przedmiotom 

odpowiednich dla nich tekstur. Tekstury te, czyli fotografie materiałów  

z jakich dane przedmioty zostały wykonane nadają powstałym do tej pory 

bryłom charakterystyczny dla nich wygląd oraz fakturę, co zbliża je 

możliwie blisko do wyglądu rzeczywistego (fig. 7.). 

 Po uprzednim przypisaniu każdemu elementowi odpowiedniej 

tekstury można przystąpić do ustawienia obrazu. Wygląda to podobnie do 

ustawienia się przez fotografa do wykonania zdjęcia, z tą różnicą, że 

istnieje możliwość samodzielnego ustawienia kierunku i natężenia 

padania światła słonecznego, ustawienie niewykonalnych lub trudno 
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wykonalnych ujęć z ponad obiektu, czy też zlikwidowanie cienia, co  

w naturze jest niemożliwe (fig. 8.). 

 

 
Fig. 7. Tekstury materiałów wykorzystanych do rekonstrukcji. 

 

Fig. 8. Przygotowanie sceny do utworzenia fotorealistycznego ujęcia 

ortogonalnego. 

 

  Dalej pracę wykonuje już sam komputer. Polega ona na 

wykonywaniu obliczeń w celu uzyskania pożądanej wizualizacji 

rekonstrukcji. Seria tak wykonanych obrazów daje pełen wgląd  

w strukturę i układ przestrzenny danego obiektu (fig. 9, 10, 11 i 12). 
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Fig. 9. Grób nr 100 - część nadziemna. 

 
Fig. 10. Grób nr 100 - pochówki towarzyszące. 

 



20 

 

 

 
Fig. 11. Grób nr 100 - warstwa wypełniska mułowego. 
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Fig. 12. Grób nr 100 - komora grobowa z wyposażeniem. 

 

Krokiem następnym jest tworzenie animacji na podstawie tak 

wykonanej rekonstrukcji pozwalającej na oglądanie wirtualnego grobu 

niejako w ruchu. Istnieje możliwość dowolnego ustawienia kamery, aby 

pokazać w sposób najciekawszy dany obiekt. 
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Tak wykonane rekonstrukcje pozwalają na utrwalenie obiektów  

w ich pierwotnych formach nierzadko już dla nas niedostępnych lub 

utraconych w wyniku inwazyjnej metody badawczej jaką niewątpliwie 

jest prospekcja archeologiczna. Wybrany przykład pokazuje pojedynczy 

obiekt architektoniczny. Oczywiście możliwości są nieograniczone  

i zapewne kolejnym krokiem będzie pokazanie zespołu grobów w ich 

często powiązanych ze sobą konfiguracjach, przenikających się 

wzajemnie układach. Tego typu zestawienia mające na celu odtworzenie 

np. pierwotnego układu wszystkich współczesnych sobie pochówków 

mogą ujawnić szereg nowych faktów niedostrzegalnych dla badacza przy 

wykorzystaniu tradycyjnych metod. 
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Krzemieniarstwo komu wschodniego Tell el-Farcha w Okresie 

Protodynastycznym. 

 

Stanowisko Tell el-Farcha znajduje się we wschodniej Delcie 

Nilu, na terenie współczesnej wioski Ghazala, około 120 km na północny 

wschód od Kairu (14 km na wschód od El-Simbillawein). Badaniami od 

1998 roku do dnia dzisiejszego zajmuje się Polska Ekspedycja 

Archeologiczna Wschodniej Delty Nilu, na czele, której stoją prof. 

Krzysztof M. Ciałowicz (z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego) i dr 

Marek Chłodnicki (z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu). 

Stanowisko składa się z 3 komów (zachodniego – W, centralnego – C  

i wschodniego – E), a teren wokół tych wzniesień jest mocno zniszczony 

przez współczesne zabudowania i intensywne rolnictwo. Pod względem 

chronologicznym w obrębie stanowiska wyróżniono 7 faz osadniczych, 

które mieszczą się w okresie od Nagada IIc – IId1 (według chronologii 

Kaisera) / Nagada IIC – IID1 (według chronologii Hendrickxa) do 

najprawdopodobniej IV dynastii. 

Przedstawiony przeze mnie materiał krzemienny dotyczy jedynie 

komu wschodniego Tell el-Farcha
1
 z sezonów badawczych 2001 – 2010

2
. 

Ta część ma odrębny charakter w porównaniu do reszty stanowiska. Na 

przełomie ponad 1000 lat osadnictwa w tym miejscu dochodziło do 

licznych zmian charakteru użytkowania komu. W okresie 

protodynastycznym (Nagada IIIb1 - IIIb2 według Kaisera / Nagada III B 

(I połowa) według Hendrickxa (Ciałowicz 2001: 15, tab. 1.)) doszło do 

gwałtownych przemian. Na ten czas datowana jest monumentalna 

budowla sepulkralna – mastaba. Wcześniejszy osadniczy charakter komu 

                                                      
1
 Pozostała część stanowiska jest opracowywana przez dr Jacka Kabacińskiego. 

2
 Badania w tej części stanowiska rozpoczęto dopiero w sezonie 2001. Omawiany 

poniżej materiał nie obejmuje zabytków odnalezionych w obrębie grobów należących do 

grupy pierwszej (datowanych na okres protodynastyczny). 
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został zamieniony na funeralny (pierwsze groby pochodzą właśnie z tego 

okresu). Jednak pomimo tego w południowej części komu nadal istniała  

i funkcjonowała osada, z której pochodzi znaczna część materiału 

krzemiennego. Duże znaczenie miało również pomieszczenie numer 205, 

które jest datowane na okres późniejszy. W jego obrębie znajdował się 

wkop z umieszczonym wewnątrz skarbem (wtórny kontekst). 

Najprawdopodobniej został on intencjonalnie ukryty przed jakimś 

wrogiem lub został przywieziony z innego miejsca, a następnie ukryty 

(Chłodnicki i Ciałowicz 2008: 148)
3
.  

Sytuacja surowcowa stanowiska Tell el-Farcha (podobnie jak 

innych stanowisk znajdujących się w Delcie Nilu) jest skomplikowana. 

Ściśle wiąże się to z kwestią geologiczno-mineralogiczną, brakiem 

specjalistycznych badań Delty Nilu oraz rozpoznaniem wychodni na 

terenie Egiptu. Przystępując do klasyfikacji materiału z Tell el-Farcha 

oparłam swój podział surowcowy na stopniu przezroczystości – 

matowości surowców. Jednak nadal nie jest zbadana w pełni kwestia czy 

poszczególne typy są surowcami zbieranymi powierzchniowo czy 

wydobywane były w formie kopalnej (na stanowisku nie występują 

konkrecje)
4
. 

Cały materiał krzemienny z okresu protodynastycznego wynosi 

1286 okazów, co w sumie daje prawie 24% zabytków ze wszystkich 

okresów. Biorąc pod uwagę, że zbiór ten dotyczy relatywnie niedługiego 

czasu (około 3200 – 3100 BC), od razu ukazuje intensywne stosowanie 

krzemieniarstwa w tej części stanowiska. W skład wszystkich wytworów 

z tego okresu 415 dotyczy debitażu. 

Dominująca była technologia wiórowa. Jednak zachowały się 

tylko 4 rdzenie – wszystkie wiórowe jednopiętowe. Ich rozmiary oscylują  

w przedziale 35 – 50 mm długości. Wszystkie posiadają na powierzchni 

odłupni uszkodzenia, niepozwalające na dalszą pracę wytwórcy. Dwa 

rdzenie mają ślady po wiórach/odłupkach zawiasowych (fig. 1. 1 – 2.), 

                                                      
3
 W obrębie tego depozytu odkryte zostały dwie złote figurki (władcy i syna, wraz  

z naszyjnikiem) oraz dwa noże krzemienne – opisane w dalszej części artykułu. 
4
 Podczas omawiania materiału krzemiennego ominięta zostanie kwestia surowcowa, ze 

względu na konieczność rozszerzenia i wyjaśnienia tego tematu. Jedynie przy niektórych 

zabytkach wspomniana zostanie ta problematyka. 
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kolejne posiadają zmiażdżenia na powierzchni. Wytwórcy nie próbowali 

naprawić uszkodzonych okazów, co dowodzi mało oszczędnego sposobu 

eksploatacji. Wszystkie okazy przeznaczone były do produkcji 

nieregularnych wiórów; półsurowiec wiórowy oraz rdzenie wykazują 

ślady stosowania uderzenia miękkim tłukiem. Piętę rdzeni formowano 

jednym odbiciem. Zazwyczaj boki były niezaprawione lub wykonane  

w sposób mało staranny. 

Najliczniejszą grupą debitażu jest półsurowiec wiórowy, 

pochodzący z rdzeni jednopiętowych. Wszystkie okazy są smukłe, długie 

i regularne (uzyskiwane za pomocą uderzenia miękkim tłukiem lub 

pośrednikiem). Wióry wykazują dużą spójność technologiczną. Średnia 

ich wielkość wynosi 54,08 x 15,17 x 4,92 mm. Występują dwa przedziały 

długości wiórów: pierwsze pochodzą od większych rdzeni, ich długość 

oscyluje w przedziale 55 – 85 mm, drugie są znacznie mniejsze – 30 – 35 

mm. Wykonane są z takich samych surowców, więc ich wielkości nie są 

uwarunkowane rozmiarami brył surowca. Ich długość zależna była od 

etapu eksploatacji rdzenia (przeważają te większe, z wczesnego etapu 

obróbki). 

Pomimo dominacji technologii wiórowej występują również ślady 

innych technik obróbki, o mniejszej częstotliwości stosowania. Występuje 

kilka wiórów z rdzeni dwupiętowych, większość z nich pochodzi  

z dużych okazów. Jednocześnie dużą część zbioru stanowią odłupki  

z rdzeni jednopiętowych - małych rozmiarów i dość wąskie, dlatego 

mogły one pochodzić z różnych etapów eksploatacji rdzeni wiórowych 

(nieregularnych, z negatywami o charakterze wiórowo - odłupkowym). 

Część z nich mogła pochodzić z eksploatacji rdzeni odłupkowych (nie 

zachowały się takie okazy w zbiorze). Odłupki bardzo masywne mogły 

pochodzić z wstępnej fazy przygotowywania półsurowca przeznaczonego 

na formy narzędzi z retuszem powierzchniowym na obu stronach. 

 Równocześnie miejscowy charakter obróbki może wskazywać 

ilość odłupków i wiórów korowych (wstępna obróbka bryły rdzenia). 

Przeważająca ich część jest całkowicie przepalona, a stopień spękania 

termicznego i stan ich zachowania jest bardzo słaby.  

W okresie tym na komie wschodnim po raz pierwszy pojawiają się 

odnawiaki. Pochodzą one z rdzeni średniej wielkości, co wskazuje, że 

ulegały one naprawie nawet w końcowej fazie ich eksploatacji. Równie 
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licznie występują zatępce wtórne, które oddzielano z rdzeni w podobnej 

fazie pracy. 

 Nowym elementem w debitażu są odłupki z produkcji noży  

z retuszem powierzchniowym na obu stronach. Od początku tej fazy 

występują w dużej ilości, co oznacza, że idea wykonywania tego rodzaju 

noży oraz umiejętności wytwórcy w obrębie komu pojawiły się nagle.  

W tej grupie zabytków wyraźnie dominują dwa surowce, oba są formami 

kopalnymi. Przeważająca część noży również wykonana jest z tych typów 

surowców, dlatego można wnioskować, że na komie wschodnim istniała 

preferencja wykorzystywania określonych surowców do konkretnych 

narzędzi (podobnie jest w pozostałej części stanowiska).  

 Większość wytworów krzemiennych to narzędzia – 871 okazów,  

z czego przeważającą większość stanowią wkładki sierpowe – 697. 

Wyraźnie i gwałtownie wzrasta ich ilość, stając się narzędziami 

powszechnie używanymi (największy ilościowy ich rozwój przypada na 

początek okresu wczesnodynastycznego). Pomimo tak licznego zbioru, 

wkładki trójkątne występują tylko w 20 egzemplarzach. Do tego 

większość z nich nie ma śladów wyświeceń żniwnych. Pozostałe wkładki 

reprezentują typ prostokątny z różnymi rodzajami retuszu 

krawędziowego. Wykonane są one w identyczny sposób; do ich produkcji 

używano półsurowca wiórowego z bardzo równoległymi krawędziami 

bocznymi. Były one wykonywane przy pomocy techniki naciskowej. Po 

uzyskaniu tak długiego wióra, dzielono go na segmenty, które następnie 

miały prosto retuszowane oba końce. W ten sposób powstawał 

półfabrykat wkładki sierpowej. Ostatnim zabiegiem było retuszowanie  

w różny sposób krawędzi bocznych (chociaż na stanowisku występuje 

dość liczny zbiór wkładek w formie nieretuszowanej). Części 

proksymalne wiórów naciskowych były wyrzucane jako odpad 

produkcyjny, podczas gdy części dystalne były używane do produkcji 

wkładek trójkątnych. Odłamany koniec części dystalnej był retuszowany 

prosto, a następnie przeznaczony do dalszej obróbki krawędzi bocznych. 

Cały proces wytwarzania wkładek wymagał stosowania technik 

nieużywanych w tym czasie na komie wschodnim. Występują w zbiorze 

pojedyncze przykłady wiórów naciskowych i ich części proksymalnych, 

ale ich niewielka ilość w okresie protodynastycznym nie potwierdza 

masowej produkcji, z jaką mamy do czynienia na stanowisku. Wkładki 
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sierpowe z komu wschodniego są narzędziami przynoszonymi z zewnątrz 

(nie wiadomo czy wytwarzane były na terenie pozostałej części 

stanowiska czy z dalszych terenów)
5
. Na pewno wykonywane były  

z surowców lokalnych, dlatego ich miejsce powstawania musi być ściśle 

związane z zasięgiem dostępności do tego rodzaju krzemienia.  

Pomimo, że ilość wkładek nieobrabianych i z retuszem drobnym, 

nieregularnym w stosunku do tych z retuszem zębatym i piłkowym jest 

podobna, to przeważają okazy nieposiadające wyświeceń – 424. Prawie 

wszystkie wkładki nieretuszowane nie były używane (duża ich część 

przeznaczona była do dalszego retuszowania krawędzi bocznych). Okazy  

z retuszem drobnym w większości również nie wykazują śladów 

używania (tylko 33 okazów posiada drobne wyświecenie i głównie są to 

okazy zachowane fragmentarycznie, całkowicie przepalone). Wydaje się, 

że okazy z retuszem zębatym, w pełni przygotowane do oprawiania, 

powinny wykazywać ślady używania. Jednak prawie 30% jest 

nieużywanych, a spora ich część nie posiada drobnych wyświeceń na 

całej krawędzi. Równocześnie występują okazy o intensywnych śladach 

używania oraz posiadające retusz i wyświecenia na obu krawędziach (po 

zużyciu krawędzi wkładka była wyciągana z oprawy, retuszowano drugi 

jej bok i wtórnie była oprawiana w sierpie, z nową krawędzią pracującą). 

Zjawisko to pojawia się od okresu protodynastycznego, a najwyraźniej 

jest widoczne wśród wkładek tylcowych. Wkładki prostokątne z retuszem 

piłkowym są dość rzadkie (jedynie 15 sztuk), są starannie wykonane, 

retusz bardzo regularny i wszystkie okazy mają bardzo intensywne 

wyświecenia na krawędzi bocznej. Niektóre posiadają retusz piłkowy  

i ślady używania na obu krawędziach, a intensywność wyświeceń jest 

widoczna prawie na całej powierzchni wkładek. Wkładki tylcowe  

w większości nie posiadają śladów używania (głównie zachowane są 

fragmentarycznie, z retuszem znajdującym się na obu krawędziach). 

Okazy posiadające intensywne wyświecenia związane są z retuszem 

występującym na drugiej krawędzi – zębatym lub drobnym, nie zaś  

z retuszem tylcowym. 

                                                      
5
 Sytuacja ulega zmianie w okresie wczesnodynastycznym, gdy ilość wkładek 

sierpowych gwałtownie wzrasta, a równocześnie na terenie stanowiska widoczne są 

ślady ich produkcji. 



30 

 

 Pozostałe typy narzędzi występują już w mniejszych ilościach. 

Drapacze w tym okresie reprezentowane są jedynie przez 2 okazy. Są to 

narzędzia o charakterze uniwersalnym (fig. 1. 6.), nie zmienia się ich 

wygląd i sposób wykonania od okresu Nagada I / II do czasów VI 

dynastii (Hikade 2004: 65).  

 Skrobacze reprezentowane są przez 6 okazów i tylko jeden 

wykonany jest na półsurowcu odłupkowym. Ciekawy jest skrobacz 

wykonany z wióra zaprawiakowego, bardzo dużych rozmiarów (fig. 1. 

3.). Prawą krawędź, która jest półksiężycowato wygięta, zretuszowano, 

dzięki czemu narzędziem bardzo łatwo można było pracować. Kolejny 

okaz (fig. 1. 4.) jest wiórem retuszowanym powierzchniowo na stronie 

wierzchniej. Posiada krawędź zretuszowaną na całej długości, jego kształt 

też jest dość uniwersalny. Ostatni skrobacza prawdopodobnie może być 

lokalną imitacją „tabular scraper”. Przypomina on typ skrobaczy  

w kształcie lancetowatym/podłużnym porównując z wcześniejszymi 

chronologicznie materiałami z Maadi (Rizkana i Seeher 1988: 30). Jest on 

starannie wykonany, z materiału lokalnego (krzemienia kopalnego), co 

pozwoliło na osiągnięcie takiego rozmiaru półsurowca. Wiór posiada na 

stronie wierzchniej powierzchnię korową.  

 Kolejne grupy zabytków mogą być związane z działalnością  

i istnieniem różnego rodzaju warsztatów produkcyjnych w tej części 

stanowiska. Do tej grupy należą różne narzędzia przeznaczone do 

tworzenia otworów. Pierwszy rodzaj to przekłuwacze (5 okazów różnej 

odmiany), dość znacząco różniące się w sposobie wykonania. Nie ma 

standaryzacji wykonania tych wytworów, a ich kształt zależał od 

półsurowca. Część przekłuwaczy wykonana jest z drobnych wiórów (fig. 

2. 3.); w części proksymalnej (fig. 2. 2.) lub dystalnej wytworzono małe 

żądło. Są to narzędzia dość uniwersalne. Całkowicie odmienny jest 

przekłuwacz przedstawiony na fig. 2. 1., wykonany został ze złamanego 

noża wiórowego z retuszowanymi krawędziami. Pierwotnie był to 

półfabrykat noża z retuszem powierzchniowym na obu stronach. 

Prawdopodobnie uległ on pęknięciu w trakcie obróbki powierzchniowej, 

a następnie wtórnie wykorzystano istniejący półsurowiec. Wyrób, mimo 

że uległ uszkodzeniu, nie został porzucony. Wykonany przekłuwacz ma 

formę pazurowatą, jest to forma dość wyjątkowa, bo jego kształt jest 

uzależniony od półsurowca, z którego powstał. Kolejna grupa to 
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mikroprzekłuwacze, które są ściśle związane z pracowniami obróbki 

paciorków i ozdób na stanowisku. Mają one bardzo zestandaryzowane 

przeznaczenie i występują 3 okazy różnego typu (fig. 2. 5 – 6.). Grupa 

wiertników reprezentowana jest tylko przez 2 okazy. Nie posiadają one 

śladów intensywnego używania (brak starć na żądle lub krawędziach). 

Wykonane są w dwóch różnych typach: pierwszy z półsurowca 

wiórowego (fig. 2. 4.), drugi z retuszowanego powierzchniowo na obu 

stronach (fig. 2. 7.). Ich złamania przy podstawie żądła mogą jednak 

wskazywać, że zostały porzucone nim w pełni zostały wykorzystane. 

Kolejną liczną grupą zabytków są noże występujące w różnych 

typach (59 okazów). Pierwszym typem występującym w tym zbiorze są 

noże z retuszowanymi krawędziami (23 okazy). Jednak nie ma dominacji 

żadnego konkretnego typu oraz nie ma okazów charakterystycznych dla 

tego okresu. Najliczniejszymi nożami w tym zbiorze są okazy z retuszem 

powierzchniowym na obu stronach – 25 sztuk, występują one w różnych 

odmianach. 9 okazów reprezentuje noże cienkie o różnych przekrojach, 

większość z nich posiada bardzo intensywne wymiażdżenia krawędzi 

bocznych. Ze względu na to, że wszystkie zachowane są 

fragmentarycznie nie wiadomo dokładnie, jak były zakończone i jakie 

miały pierwotne rozmiary. Jednak ich średnie szerokości oscylują  

w granicach 25 – 28 mm, a grubość 8 – 10 mm. Są one dość 

zestandaryzowane. Kolejne noże reprezentują odmianę szeroką (7 

okazów), wszystkie zachowane fragmentarycznie (w postaci centralnych 

części). Duża ich cześć jest bardzo mocno przepalona, posiadają liczne 

spękania termiczne, przez co ich stan zachowania nie pozwala na 

interpretację tej grupy zabytków. 

Wśród pozostałych noży bardzo ważne znaczenie mają okazy  

z wyodrębnioną, hakowatą rękojeścią. Zachowany jest jeden nóż  

w całości, bardzo starannie wykonany (fig. 3. 1.) oraz dwa fragmenty 

(zachowane rękojeści). Nóż zachowany w całości ma zaokrąglony 

wierzchołek i hakowatą rękojeść, co jest najbardziej charakterystyczną 

cechą tych noży (Hikade 1997: 87). Jednak okaz z komu wschodniego 

jest o wiele mniejszych rozmiarów w porównaniu z analogicznymi 

wytworami.  

Ważną pozycję w inwentarzu mają noże z depozytu złotych 

figurek z pomieszczenia numer 205. Pierwszy z nich (fig. 4. 1.) 
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wykonany był z lokalnego krzemienia kopalnego, a bryła surowca 

pierwotnie musiała mieć ogromne rozmiary. Wykonany on został poza 

terenem stanowiska, w warsztacie o bardzo wysokim poziomie 

specjalizacji. Produkcję „dużych mieczy”
6
 tego rodzaju zajmowały się 

warsztaty o ściśle określonym profilu wytwarzanych narzędzi. W obrębie 

depozytu wystąpił również jedyny zachowany w całości nóż „ripple-

flake” (fig. 5. 1.)
7
. Wykonany został z lokalnego, kopalnego krzemienia 

w wyspecjalizowanym warsztacie, poza terenem stanowiska. Posiada on 

wymiary 305 x 83 x 9 mm, a na jednej stronie widoczne są ślady 

szlifowania powierzchni.  

Przedstawiony materiał krzemienny (szczególnie narzędzia) nie 

jest opisany całościowo. Część narzędzi reprezentowana jest przez 

pojedyncze typy wytworów, niezestandaryzowanych lub często  

o charakterze „przypadkowego” wykonania. Pozostałe, jak na przykład 

wióry retuszowane, są narzędziami licznymi, ale wykazują różne odmiany 

i charakter. Większość wykonana była na terenie komu, a ich sposób 

retuszowania często mógł być uzależniony od ówczesnych potrzeb. 

Opisane zostały zabytki najbardziej charakterystyczne i najliczniej 

występujące w danym okresie.  

 

                                                      
6
 Takiego określenia użył T. Hikade w stosunku do okazu odnalezionego w grobie 

Chasechemui (Hikade 1997: 88). Okaz z Abydos był o ponad 20 cm dłuższy. Jednak nóż  

z Tell el-Farcha (o wymiarach 515 x 75 x 14 mm), również wymagał wielkiej wiedzy  

i umiejętności wytwórcy. Równocześnie był to przedmiot bardzo cenny, 

prawdopodobnie zaznaczający status administracyjny, polityczny lub religijny 

właściciela lub samego ośrodka administracyjnego rozwijającego się na stanowisku.  
7
 Nóż „ripple-flake” wykonany był w określony sposób. Najpierw wytworzono bardzo 

regularny półprodukt o przekroju wypukłym (bez żadnych stopni i nawisów na 

powierzchni). Następnie szlifowano powierzchnię z obu stron (na jednej stronie nadal 

widoczne są ślady szlifowania). Kolejnym etapem było odbijanie na jednej powierzchni 

noża (za pomocą nacisku) serii odłupków opierając się na wcześniej przygotowanej, 

cienkiej krawędzi półproduktu (dzięki temu odbite odłupki posiadały bardzo małe piętki, 

a negatywy odłupków i ich piętki w bardzo małym stopniu nachodziły na siebie). 

Ostatnim etapem było zaprawienie krawędzi bocznych, ścieniając i zaostrzając je w ten 

sposób. Zaprawienie krawędzi bardzo drobnym łuskaniem doprowadzało do 

wytworzenia lekko sinusoidowego kształtu boków, co jest widoczne w profilu. 
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Krzemieniarstwo komu wschodniego Tell el-Farcha w okresie 

protodynastycznym nie odbiega wyraźnie w porównaniu do innych 

stanowisk Delty Nilu w tym czasie. Dominująca technologia wiórowa 

stosowana była na miejscu, pozwalała wytwórcom na tworzenie narzędzi 

potrzebnych w codziennym życiu i pracy. Równocześnie w tym okresie 

wytwórcy działali najintensywniej, wykazywali się pewnego rodzaju 

„elastycznością” w wykonywanych narzędziach (wykorzystując 

półsurowiec zepsuty technologicznie lub wykorzystując formy narzędzi 

złamanych lub uszkodzonych). Pojawiają się również pierwsze przykłady 

wytwarzania lub przekształcania noży z retuszem powierzchniowym na 

obu stronach. Jednak najważniejszą cechą krzemieniarstwa tego okresu 

jest pojawienie się na dużą skalę kilku rodzajów wytworów 

zestandaryzowanych, wykonanych w wyspecjalizowanych warsztatach 

produkcyjnych, znajdujących się poza stanowiskiem. Ważne znaczenie 

miało również pojawienie się noży z retuszem powierzchniowym na obu 

stronach z wyodrębnioną, hakowatą rękojeścią (oraz okazy z depozytu). 

Wytwory tego typu o charakterze rytualno-obrzędowym ukazują wysoką 

rangę stanowiska i ówczesnych ich mieszkańców lub mieszkańca. Noże  

z wyodrębnioną, hakowatą rękojeścią na innych stanowiskach najczęściej 

występowały w grobowcach dostojników lub członków rodu 

królewskiego oraz w okolicach świątyń. Miały one ściśle określoną 

funkcję – służyły do rytualnego zabijania bydła. W przypadku Tell el-

Farcha należy zastanowić się nad ich funkcją. Znajdowały się one  

w luźnym kontekście, a równocześnie do tej pory na terenie komu 

wschodniego nie odkryto obiektu, który mógłby wskazywać na 

stosowanie takich praktyk
8
. Noże z depozytu złotych figurek również 

podkreślają wysoką pozycję ich właściciela lub całego ówczesnego 

ośrodka. 

Okres Protodynastyczny ukazuje ogromny rozkwit 

krzemieniarstwa. Pojawiają się zabytki wytwarzane na terenie komu oraz 

wytwory tworzone w wyspecjalizowanych, zewnętrznych warsztatach 

produkcyjnych. Wytwórcy pracujący w Tell el-Farcha właśnie w tym 

                                                      
8
 Na przebadanym obszarze komu wschodniego nie odkryto obiektów wskazujących na 

stosowanie rytualnego zabijania bydła. Jednak na terenie komu zachodniego istnieją 

wskazówki potwierdzające wykonywanie tych praktyk w tej części stanowiska.  
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okresie osiągnęli szczyt swoich umiejętności i intensywności 

wytwórstwa. 

 
Fig. 1. Tell el-Farcha, kom wschodni, Okres Protodynastyczny, rdzenie 

(1, 2), skrobacze (3-5) i drapacz (6). 
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Fig. 2. Tell el-Farcha, kom wschodni, Okres Protodynastyczny, 

przekłuwacze (1-3), kikroprzekłuwacze (5-6) i wiertniki (4, 7). 
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Fig. 3. Tell el-Farcha, kom wschodni, Okres Protodynastyczny, nóż  

(1 – rys. J. Kabaciński). 
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Fig. 4. Tell el-Farcha, kom wschodni, Okres Protodynastyczny, nóż  

(1 – rys. J. Sawicka). 
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Fig. 5. Tell el-Farcha, kom wschodni, Okres Protodynastyczny, nóż  

(1 – rys. J. Sawicka). 
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Badania wykopaliskowe na stanowisku w Tell el-Retaba – sezon 2010 

 

 Stanowisko w Tell el-Retaba znajduje się ok. 110 km na 

północny-wschód od Kairu, w Wadi Toumilat. W starożytności było to 

miejsce strategiczne, gdyż tędy przebiegały szlaki komunikacyjne  

w kierunku Bliskiego Wschodu, którymi prawdopodobnie przemieszczały 

się wojska egipskie ku Syro-Palestynie. W okresie Ramessydzkim (19-20 

dynastia, XIII-XI w p.n.e.) funkcjonowały w tym miejscu potężne 

fortyfikacje (twierdza), mające na celu kontrolę owego szlaku, a także 

pełniące funkcje obronne przed atakami z terenów bliskowschodnich. 

 
Fig. 1. Plan stanowiska w Tell el-Retaba (il. z Petrie 1906: Pl. XXXV). 

 

Historia badań 

 Twierdza w Tell el-Retaba po raz pierwszy była obiektem badań 

pod koniec XIX wieku, ponad 100 lat temu, jednak dotychczasową ilość 

informacji o tym stanowisku należy uznać za raczej niezadowalającą. 
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Pierwsze badania wykopaliskowe przeprowadził Edouard Naville, w roku 

1885 (Naville 1887: 24-25). Odkrył on wówczas wiele przedmiotów 

datowanych na okres Nowego Państwa, co pozwoliło mu wysnuć 

przypuszczenia, iż: „The place seems to have been inhabited during  

a long period; the scanty remains discovered showing that it was 

occupied under the Nineteenth Dynasty” (Naville 1887: 24). Samą 

twierdzę jednak uznał on błędnie za fort z czasów rzymskich – „The 

whole place indicates a camp, probably of late Roman time” (Naville 

1887: 25). Kolejne badania miały miejsce w roku 1906, kierował nimi 

W.M.F. Petrie (Petrie i Duncan 1906: 28-34). Dokonał on 

najistotniejszych odkryć na terenie Tell el-Retaba, a mianowicie ustalił 

przebieg murów obronnych twierdzy. Plan stanowiska (fig. 1), który 

wówczas nakreślił, pokrywa się w znacznej mierze z odkryciami 

późniejszych misji archeologicznych, zaś publikacja wyników badań, 

przeprowadzonych przez Petrie’ego, stanowi obecnie podstawowe źródło 

wiedzy o tym miejscu. Później badania w Tell el-Retaba były prowadzone 

kilkakrotnie, m.in. przez misję amerykańską (działającą w latach 1977-

1984) oraz szereg misji egipskich (z ramienia Supreme Council of 

Antiquities), jednak żadne z tych badań nie doczekały się publikacji ich 

wyników. 

 Obecnie badania wykopaliskowe na stanowisku w Tell el-Retaba 

prowadzone są przez polsko-słowacką misję, pracującą z ramienia 

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza 

Michałowskiego UW w Kairze, pod kierownictwem dr Sławomira Rzepki 

(Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego) i dr Jozefa Hudeca 

(Aigyptos Foundation, Bratysława). Pierwsze prospekcje misji odbyły się 

w 2007 roku i wówczas miały one na celu zweryfikowanie 

dotychczasowych wiadomości o stanowisku oraz przeprowadzenie badań 

powierzchniowych oraz geofizycznych (Rzepka i in. 2009). Od 2008 roku 

obszar twierdzy poddawany jest systematycznej eksploracji, która 

dotychczas ma głównie charakter badań ratunkowych, gdyż na obszarze 

stanowiska realizowane są liczne inwestycje – m.in. modernizacja sieci 

wodociągowej oraz rozbudowa asfaltowej drogi. Sezon 2010, trwający od 

14 IX do 28 X, również miał charakter badań ratunkowych. Zaowocował 

on jednak kilkoma interesującymi odkryciami, które znacząco poszerzyły 

wiedzę o historii tego miejsca.  
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Sezon wykopaliskowy 2010 

 Podczas tego sezonu badania koncentrowały się wzdłuż asfaltowej 

drogi, przebiegającej przez zachodnią część twierdzy (fig. 2), która miała 

ulec poszerzeniu kosztem obszaru stanowiska. Głównym zadaniem była 

eksploracja obszaru wewnątrz twierdzy oraz rozpoznanie faz budowy jej 

murów obronnych. Odcinek muru obronnego został odsłonięty  

w południowej części stanowiska, na obszarze Area 9 (fig. 2). Miał on 

grubość ponad 5 m i okazał się być mocno zniszczony przez liczne, 

wcięte w jego powierzchnię, późniejsze wkopy (fig. 3). 

 

 
Fig. 2. Plan wykopów – sezon 2010 (wyk. S. Rzepka). 
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Fig. 3. Zdjęcie lotnicze Area 9. Widok na mur obronny twierdzy – Wall 1 

(wyk. M. Bogacki). 

 

             Analiza konstrukcji muru (Wall 1) oraz wątku ułożenia cegieł 

pozwalają stwierdzić, iż był on umacniany i poszerzany 

najprawdopodobniej za panowania Ramzesa II, natomiast jego rdzeń 

datowany jest, na podstawie badań ceramologicznych fragmentów naczyń 

pochodzących z warstwy popiołów poniżej rdzenia muru, na czasy Seti I 

(Rzepka i in., w druku). Po zewnętrznej stronie Wall 1, na obszarze Area 

9, odkryta została warstwa cegieł mułowych, które najprawdopodobniej 

stanowiły coś w rodzaju odsadzki lub utwardzonego podłoża. Na jej 

powierzchni odsłonięto warstwy zawierające liczne pozostałości kości 

zwierzęcych. Można przypuszczać, iż wszelkie śmieci, które wytwarzano 

w obrębie twierdzy, były wyrzucane poza jej mury. W warstwie tej 

odkryto również fragment kalcytowego krążka (fig. 4 a-b), który 

interpretowany jest jako element przynależący niegdyś do konstrukcji 

rydwanu (Rzepka i in., w druku). 
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Fig. 4 a-b. Fragment kalcytowego krążka (fot. C. Baka, rys. M. Piorun,  

Ł.  Jarmużek). 

 

 Po wewnętrznej stronie Wall 1, na obszarze Area 9, odsłonięte 

zostały dwa duże pomieszczenia – Room 1 i 2 (fig. 5), które datowane są 

na okres panowania Ramzesa II (Rzepka i in., w druku). Były one 

usytuowane prostopadle do powierzchni muru twierdzy (Wall 1) tak, że 

jego konstrukcja stanowiła jedną ze ścian tych pomieszczeń. Miały one 

wymiary 3,5 m szerokości na 13 m długości, jednak podczas sezonu 2010 

nie udało się odsłonić całej powierzchni tych budynków. Pomieszczenia 

te były stosunkowo wąskie i długie, co pozwala domniemywać,  

iż pierwotnie mogły one pełnić funkcję magazynową (Rzepka i in.,  

w druku). W późniejszej fazie osadnictwa w pomieszczeniach tych 

zostały zorganizowane najprawdopodobniej warsztaty, o czym świadczą 

odkryte liczne przykłady narzędzi ceramicznych (łącznie 45 sztuk), które 

wykonano z wtórnie użytych fragmentów naczyń (fig. 6, 7). 
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Fig. 5. Plan pomieszczeń magazynowych (wyk. K. Górka, Ł. Jarmużek). 

 

          
Fig. 6. Narzędzie ceramiczne S676            Fig. 7. Narzędzie ceramiczne 

S670         (fot. C. Baka).                              (fot. C. Baka). 

 Intencjonalna obróbka, wyrażająca się w nadaniu tym fragmentom 

wymaganych kształtów, a także wyraźne ślady używania, jak przetarcia, 
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odpryśnięcia i wyświecenia (fig. 7), pozwalają stwierdzić, iż bez 

wątpienia były one wykorzystywane jako narzędzia. Do ich produkcji 

użyto przede wszystkim fragmentów naczyń wykonanych z gliny 

marglowej, czyli materiału stosunkowo twardego po wypale, co sugeruje, 

iż przedmioty te nie były jednorazowego użytku, lecz ich wytwórcy 

zależało, by narzędzia te były względnie trwałe. Podobne przedmioty 

zostały poświadczone w Qantir, gdzie zinterpretowano je jako 

„skrobacze” mające zastosowanie podczas obróbki tkanek wewnętrznych 

skór zwierzęcych (Raedler 2007: 56). Z kolei w Tell el-Amarna tego 

rodzaju ceramiczne narzędzia zostały poświadczone w kontekście 

warsztatów garncarskich, co pozwoliło zidentyfikować je, jako 

przedmioty służące w trakcie formowania naczyń do wygładzania ich 

powierzchni lub zbierania nadmiaru gliny (Rose 1989: 91). W przypadku 

Tell el-Retaba żadna z powyższych interpretacji nie odnajduje 

potwierdzenia. Można przypuszczać, iż narzędzia wykonane z wtórnie 

użytych fragmentów naczyń mogły pełnić bardzo odmienne funkcje, co 

poniekąd uzasadnia bogaty repertuar ich kształtów.  

 W południowo-wschodnim narożniku Room 1 odkryta została 

konstrukcja ceglanego pieca (fig. 5), natomiast w Room 2, na poziomie 

podłogi pomieszczenia, zachowały się pozostałości trzcinowej maty. Do 

interesujących znalezisk z tego kontekstu zaliczyć należy dwie wtórnie 

użyte kamienne paletki (fig. 8), które noszą na swoich krawędziach 

podobne ślady używania, co wcześniej wspomniane narzędzia 

ceramiczne. Pierwotnie paletki te służyły najprawdopodobniej do 

rozcierania barwników, o czym może świadczyć wyraźne wygładzenie 

powierzchni jednej z paletek. Ponadto w Room 1 został odkryty fragment 

ostrakonu z napisem hieratycznym (fig. 9). Dostrzegalne są trzy linijki 

tekstu, które ze względu na stan i fragmentaryczność zachowania są 

trudne do odczytania. 

 Na obszarze Area 4 (fig. 2) przeprowadzono prace mające na celu 

odczyszczenie i zadokumentowanie monumentalnej, wschodniej bramy 

twierdzy, czyli tzw. migdolu, którego datowanie przypada 

prawdopodobnie na okres panowania Ramzesa III (Rzepka i in.,  

w druku). Był on skonstruowany z dwóch potężnych wież (północnej  

i południowej), flankujących wejście do twierdzy. Obie wieże w planie 

miały wymiary ok. 14 x 22 m. Budulcem wykorzystanym do ich 
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wzniesienia była cegła mułowa. Zachowały się jednak wyłącznie 

najniższe rzędy cegieł, w związku z czym nie jest możliwa rekonstrukcja 

wnętrza obu wież. Przejście między wieżami, prowadzące do wnętrza 

twierdzy, było znacząco szersze od strony zachodniej (zewnętrznej 

murów) i zwężało się ku wschodowi, czyli ku wejściu do twierdzy (fig. 

2). Taki system konstrukcji migdolu umożliwiał zniwelowanie siły 

ataku/szturmu na bramę. Podobny system został zastosowany przy 

wznoszeniu bramy wschodniej w świątyni Ramzesa III w Medinet Habu 

(Rzepka i in., w druku). 

 

 

 

 
 

Fig. 8. Kamienna paletka (fot. C. Baka). 
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Fig. 9. Ostrakon (rys. S. Gromadzka, Ł. Jarmużek). 

 

 Istotnym odkryciem podczas badań wykopaliskowych w sezonie 

2010 było odsłonięcie dwóch dużych pomieszczeń, na obszarze Area 6 

(fig. 2, 10), które interpretowane są jako budynki służące do chowu 

zwierząt (Jarmużek, w druku). Analizy ceramologiczne wykazały,  

iż moment użytkowania tych budynków, jako stajni/obór, przypadał na 

Trzeci Okres Przejściowy (XI-VIII w p.n.e.). Wewnątrz odkryte zostały 

duże bloki wapienia (16 sztuk), o wymiarach ok. 44 x 21 x 14 cm. Każdy 

z tych bloków posiadał wywiercony na wylot otwór (fig. 11 i 12), przez 

który przeplatana była lina, do której uwiązywano hodowane zwierzęta. 

Na powierzchniach niektórych otworów widoczne są wyraźne ślady 

przetarć po takiej linie (fig 12). 

 Bloki wapienia, wykorzystane do produkcji kamieni do 

uwiązywania zwierząt, pochodzą najprawdopodobniej ze świątyni Atuma, 

którą odkrył Petrie podczas swoich badań (Petrie i Duncan 1906: 29). 

Świadczą o tym, dostrzegalne na pojedynczych blokach, pozostałości 

dekoracji reliefowej, na których widoczny jest m.in. fragment 

przedstawienia ukazujący siedzące bóstwo – Ptaha (fig. 12), oraz 

fragment monumentalnej inskrypcji hieroglificznej (fig. 11). 
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Fig. 10. Plan dwóch budynków z obszaru Area 6. Zdjęcie lotnicze  

(wyk. M. Bogacki). 

        
Fig. 11 i 12. Wapienne bloki, z widocznymi pozostałościami dekoracji 

reliefowej, służące do uwiązywania zwierząt (fot. C. Baka). 
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 Podczas sezonu 2010 miała również miejsce prospekcja lotnicza 

oraz badania geofizyczne przeprowadzone przy użyciu magnetometru 

cezowego. Zdjęcie fotogrametryczne zostały wykonane z latawca, do 

którego umocowany był aparat fotograficzny. Sfotografowano plan 

stanowiska, prostopadle do jego powierzchni, dzięki czemu możliwa jest 

jego weryfikacja z „lotu ptaka”. Zdjęcia te ukazały ślady zarysu murów 

obronnych twierdzy oraz inne istotne elementy, które będą brane pod 

uwagę podczas organizacji kolejnych sezonów wykopaliskowych. 

Ponadto posłużyły one do wykonania trójwymiarowego modelu 

stanowiska. 

 
Fig. 13. Tell el-Retaba (wyk. M. Bogacki). 

 

            Podsumowanie   

 Podsumowując, sezon wykopaliskowy 2010 w Tell el-Retaba 

pozwolił nieco poszerzyć dotychczasową wiedzę o tym stanowisku. 

Głównym celem badań polsko-słowackiej misji w Tell el-Retaba jest 

rekonstrukcja historii tego miejsca, od czasów najwcześniejszych aż do 

całkowitego opuszczenia. Równie istotne jest poznanie modelu 

funkcjonowania i sposobu organizacji egipskiej twierdzy, usytuowanej 
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przy głównym szlaku komunikacyjnym łączącym Egipt z Syro-Palestyną, 

której okres świetności przypadł na czasy ciągłych konfliktów zbrojnych 

między tymi terenami. Dane zebrane podczas sezonu 2010 przybliżyły 

osiągnięcie postawionego celu. 
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Funkcja i znaczenie ozdób osobistych ze szczególnym 

uwzględnieniem grzebieni w dolinie Nilu w okresie neolitu 

 

 W V tysiącleciu p.n.e. w dolinie Nilu proces neolityzacji 

zapoczątkowany pod koniec VI tysiąclecia nabrał rozpędu (Hendrickx  

i Vermeersch 2000: 36-39). Na całym tym obszarze dominowało 

pasterstwo jako podstawowa forma gospodarki (Edwards 2004: 56; 

Wengrow 2006: 44-47, 63-65). Szczególnie wypas kóz, owiec i bydła 

odgrywał wielką rolę. Obecnie kwestionuje się, że udomowienie tego 

ostatniego gatunku nastąpiło już w VIII tysiącleciu p.n.e. (Wengrow 

2006: 47-49). Oprócz hodowli wprowadzono także rolnictwo. W kulturze 

badaryjskiej rozwijającej się na obszarze środkowego Egiptu uprawiano 

pszenicę i jęczmień. Prawdopodobnie oba gatunki zostały sprowadzone  

z południowo-wschodniej Azji. Wydaje się, że w Nubii i w środkowym 

Sudanie popularniejsze było sorgo o lokalnym pochodzeniu. Niestety 

brakuje ciągle jednoznacznych dowodów rozstrzygających ostatecznie tę 

kwestię (Krzyżaniak 1977: 69-70; Midant-Reynes 2000: 160; Edwards 

2004: 59; Wengrow 2006: 47). 

 Obszar doliny Nilu charakteryzuje się pewnymi wspólnymi 

cechami. Dla całego tego regionu typowy jest brak stałego osadnictwa.  

W czasie wykopalisk natrafiano najczęściej na dołki po konstrukcjach 

naziemnych, jamy, sporadycznie zawierające naczynia, oraz paleniska. 

Oprócz tego w odkopywanych warstwach znajdowały się spore ilości 

popiołu, węgli oraz artefaktów. Czasami, w innych nawarstwieniach, 

odnajdywano także ogrodzenia dla zwierząt, interpretację tą uzasadniają 

znalezione wewnątrz pozostałości po odchodach (Wengrow 2003: 126-

127; Wengrow 2006: 49-50). Natomiast w porównaniu do 

przedstawionego powyżej obrazu zadziwia bogactwo obrządku 

pogrzebowego. Typowe cmentarzyska składały się z od 50 do 300 

pochówków, wyjątek stanowi jedynie nekropola w Kadruka licząca około 

1000 grobów (Reinold 2001: 2-10; Edwards 2004: 53-56; Wengrow 

2006: 50-51). Z grubsza można powiedzieć, że obrządek pogrzebowy na 
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całym obszarze doliny Nilu był podobny. Zmarły był grzebany w pozycji 

embrionalnej, najczęściej owinięty w skóry lub maty. Poza tym często na 

kończynach lub na głowie można było znaleźć ozdoby, takie jak paciorki 

tworzące naszyjniki, bransolety oraz pierścienie. Do grobu, obok 

zmarłego składano liczne dary znajdujące się blisko ciała zmarłego lub 

przy krawędzi jamy grobowej. Prawie wszystkie znane zabytki  

z omawianych regionów pochodzą właśnie z pochówków. Na niektórych 

cmentarzyskach znaleziono także groby bydła lub innych ssaków. 

Zwierzęta były traktowane podobnie jak ludzie, o czym świadczą 

pozostałości po matach. Na terenie centralnego Sudanu popularniejsze od 

pochówków całych ciał zwierząt było umieszczanie bydlęcych czaszek 

lub rogów (Krzyżaniak 1977: 83-85; Wengrow 2003: 127-128; Edwards 

2004: 53-56; Wengrow 2006: 56-59). 

 Fig. 1. Grzebienie badaryjskie z cmentarzysk w Badari (a i c)  

i w Mostagedda (b) (il. z Ciałowicz 1999: 200). 

 

W porównaniu do wcześniejszych okresów i do współczesnych 

kultur rozwijających się w Dolnym Egipcie w V tysiącleciu, w dolinie 

Nilu znacznie wzrosła liczba darów grobowych (Krzyżaniak 1977: 57-68; 

87-101; Midant-Reynes 2000: 100-126). Oprócz naczyń glinianych  

i narzędzi krzemiennych (szczególnie te ostatnie pochodzące z grobów 

kultury badaryjskiej, charakteryzowały się starannym wykonaniem) 

natrafiano na następujące artefakty: igły, szpile, łyżki, pojemniki na 
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kosmetyki, bransolety i wisiorki wykonane z kości słoniowej lub kości 

innych zwierząt, palety łupkowe, kamienne głowice maczug, otoczaki, 

skórzane torby i ubrania oraz inne organiczne przedmioty. Niektóre  

z ozdób osobistych, jak na przykład igły, łyżki i wisiorki były zdobione 

rytymi liniami czy wyobrażeniami zwierząt lub motywami trudnymi do 

identyfikacji. Niezwykłym zabytkiem jest pojemnik kosmetyczny 

przypominający kształtem hipopotama. Palety kosmetyczne najczęściej 

występowały razem z otoczakami służącymi do rozcierania pigmentu, po 

którym zachowały się ślady. W tym okresie pojawiają się także w dolinie 

Nilu najstarsze przykłady miniaturowej rzeźby. Trzy figurki kobiece 

pochodzą z grobów kultury badaryjskiej. Niestety nieznana jest dokładna 

liczba tych przedmiotów wywodzących się z Sudanu. Warto dodać, że  

w kulturze badaryjskiej znana już była miedź (Ciałowicz 1999: 193-212, 

273-274, 277-278; Midant-Reynes 2000: 155-159; Edwards 2004: 49-53; 

Wengrow 2006: 50-54). Wydaje się, że w tak zarysowanym obrazie 

kulturowym swoiste miejsce zajmowały ozdoby osobiste. Celem 

niniejszej pracy jest próba wyjaśnienia na przykładzie grzebieni ich 

znaczenia dla społeczeństw neolitycznych doliny Nilu.  

W czasie badań archeologicznych natrafiono na niewielką liczbę 

grzebieni. Z okresu badaryjskiego znane są tylko cztery egzemplarze,  

z których trzy pochodzą z eponimicznego stanowiska tej kultury (Brunton  

i Caton-Thompson 1929: 8, 11, pl. XXIV, 4, 18; a i c na fig. 1), a jeden  

z Mostagedda (Brunton 1937: 54, pl. XXIV, 21; b na fig. 1). Te pierwsze 

przechowywane są obecnie w The Petrie Museum of Egyptian 

Archaeology w Londynie. Podobna liczba zabytków pochodzi z Sudanu. 

Przynajmniej cztery towarzyszyły zmarłym na cmentarzysku w Kadruka 

(Reinold 2001: 8-9, pl. I; Reinold 2004: 45-46; fig. 2), a jeden grzebień 

został zdeponowany na cmentarzysku w el-Kadada, w centralnym 

Sudanie (Reinold 2007: 78-80, fig. 154, b; fig. 3). 

 Dwa z trzech grzebieni (c na fig. 1) z cmentarzyska w Badari 

zostały znalezione w nienaruszonym grobie numer 5390. Kontekst 

artefaktów nie został zaburzony przez późniejsze ingerencje. Oba zostały 

zdeponowane w pobliżu twarzy zmarłego razem z wazami z kości 

słoniowej, kościaną igłą, niezidentyfikowanym kawałkiem kości 

słoniowej, ostrzami krzemiennymi oraz otoczakiem. Oprócz nich  

w grobie za głową szkieletu zostało znalezione jeszcze jedno naczynie.  
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A na nadgarstkach znajdowały się cztery paciorki, wykonane z alabastru  

i kości słoniowej oraz jedna muszla. Natomiast kontekst trzeciego 

grzebienia (a na fig. 1) z tej nekropoli z powodu złego zachowania 

pochówku był trudny do ustalenia. Poświadczona jest tylko obecność 

biżuterii w postaci paciorków oraz występowanie innych przedmiotów 

takich, jak łyżka z kości słoniowej zakończona wyobrażeniem antylopy, 

misa, otoczak i muszle. Kolejny badaryjski grzebień pochodzi z grobu 

428 z cmentarzyska w Mostagedda (b na fig. 1). Został zdeponowany 

przy stopach zmarłego pod matą razem z artefaktami podobnymi do 

wyżej wymienionych. Między innymi znaleziono łyżkę wykonaną z kości 

słoniowej odbarwioną na zielono pozostałościami malachitu, fragment 

kości słoniowej z proszkiem z malachitu, wazę z kości słoniowej, żywicę 

i bryłkę szarego niezidentyfikowanego materiału. Wydaje się, że 

grzebienie razem z innymi artefaktami tworzyły zestawy kosmetyczne, 

choć trudno generalizować na podstawie tak małej ilości zabytków.  

  

Fig. 2. Grzebień z cmentarzyska w Kadruka                   Fig. 3. Grzebień z 

w   (Reinold 2004: 45, fig. 21).                                 el-Kadada (Reinold    

                                                            2007: 188, fig. 154, b). 

 

Dwa grzebienie z Kadruka pochodzą z cmentarzyska KDK 1  

z najbogatszego grobu numer 131, który został umieszczony  

w najbardziej wyeksponowanym miejscu, w pobliżu wierzchołka 
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wzgórza. Pochówek był tak bogato wyposażony, że można było wyróżnić 

kilka wyraźnych skupisk przedmiotów. Znaleziono między innymi: 

antropomorficzną figurkę, miniaturowe toporki, wiele głowic maczug, 

muszle, skrzynkę na kosmetyki, palety kosmetyczne oraz ceramikę. 

Dodatkowo na szkielecie położono dwie bydlęce czaszki z rogami.  

W pobliżu nóg zostały znalezione dwa grzebienie razem z kamiennym 

rozcieraczem. Przynajmniej dwa inne grzebienie pochodzą z tej samej 

nekropoli. Jeden z naruszonego grobu numer 104 (fig. 2) stanowi jedyny 

znaleziony w nim przedmiot. Natomiast drugi został zdeponowany  

w grobie numer 120, ale jego kontekst nie jest znany. Ostatni grzebień 

(fig. 3) pochodzący z obszaru dzisiejszego Sudanu wchodził w skład dość 

bogatego wyposażenia pochówka z el-Kadada. Został znaleziony na 

krawędzi jamy razem z oszlifowanym kamieniem i tłuczkiem. Taka 

bliskość tych artefaktów może wskazywać na to, że tworzyły one zestaw 

toaletowy. Oprócz tego, w grobie znaleziono sporą ilość ceramiki oraz 

kobiecą figurkę i otoczak.  

Grzebienie były deponowane na terenie Sudanu zarówno  

w męskich, jak i kobiecych grobach. Natomiast istnieje taka możliwość, 

że w kulturze badaryjskiej stanowiły one wyposażenie tylko kobiecych 

pochówków. Dwa z trzech grzebieni zostały złożone w kobiecym grobie, 

a w jednym przypadku nie udało się zidentyfikować płci. Jednakże  

z powodu ubóstwa dowodów nie można stawiać pewniejszych hipotez, 

jak to miało miejsce w przypadku cmentarzyska N7000 w Naga-ed-Deir 

(kultura nagadyjska). Udało się tam między innymi ustalić, że młodym 

kobietom były najczęściej wkładane do grobu właśnie grzebienie oraz 

szpile (Lords 2008: 6-7). 

 Wszystkie omawiane grzebienie, z dwoma wyjątkami, to 

nieskomplikowane w budowie przedmioty. Z tego powodu, oraz ze 

względu na niewielką ich liczbę, bezcelowe jest tworzenie dla nich 

odrębnej typologii. W.M.F. Petrie (Petrie 1920: 29) wyróżnił dwa 

podstawowe typy dla grzebieni z okresu nagadyjskiego. Do pierwszego 

zaliczył artefakty o długich zębach, a do drugiego te o krótkich. 

Wcześniejsze egzemplarze można włączyć do obu klas z tym, że tylko 

jeden grzebień pochodzący z Badari posiada krótkie zęby (c na fig. 1).  

W większości przypadków górna krawędź przedmiotu jest prosta lub 

lekko zaokrąglona i pozbawiona dodatkowej dekoracji. Tylko jeden 
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egzemplarz wyróżnia się od pozostałych mocno zaokrągloną górną partią 

(c na fig. 1). Cecha ta jest również niespotykana u późniejszych 

predynastycznych grzebieni z Egiptu i Sudanu. Tylko jeden grzebień  

z cmentarzyska w Mostagedda zwieńczony został wyobrażeniem ptaka  

(b na fig. 1). W późniejszym okresie liczba artefaktów w ten sposób 

dekorowanych wyraźnie wzrosła (Petrie 1920: 29-30; Baumgartel 1960: 

49-54). Jednocześnie pojawiły się grzebienie dekorowane różnymi 

ptasimi motywami, wyobrażeniami czworonożnych (przedstawiciele 

takich gatunków, jak antylopy, żyrafy, hipopotamy czy nawet psy), 

wizerunkami ludzkich twarzy czy niezidentyfikowanymi symbolami 

(Petrie 1920: 29-30; Baumgartel 1960: 49-54). W tym miejscy warto 

zaznaczyć, że dwie odstające części grzebienia pochodzącego z grobu 

numer 5130 z Badari (a na fig.1) nie powinny być interpretowane jako 

stylizowane przedstawienia ptaków (Baumgartel 1960: 47-48). Z el-

Kadada znany jest inny przykład grzebienia (Fig. 3) przypominający 

nagadyjskie egzemplarze (Petrie 1920: 30). Posiada on tylko cztery zęby 

z szerokimi przestrzeniami pomiędzy nimi. A z górnej krawędzi odstaje 

element przypominający szpilę, który zachował się tylko częściowo do 

naszych czasów. 

 Według W.M.F. Petrie’go (Petrie 1920: 29) nagadyjskie 

grzebienie o długich zębach stanowiły element fryzury, podczas gdy 

przedmioty z krótkimi zębami używane były do czesania. Hipotezę tę 

mogą potwierdzić w pewnym stopniu znaleziska z datowanego na okres 

nagadyjski grobu 378 z cmentarzyska B w Diospolis Parva (Petrie 1901: 

21, 34, pl. VI, B378). W zachowanych włosach utkwione były szpile, 

grzebień i łyżka. Jednakże żaden neolityczny przedmiot nie został 

znaleziony we włosach czy nawet pobliżu głowy. Większość z nich leżała 

blisko kolan lub stóp. O wyżej wspomnianych sposobach wykorzystania 

grzebieni świadczyć mogą tylko mniej bezpośrednie dowody. Z Sudanu 

pochodzi wiele kobiecych figurek, które czasami są przedstawiane  

z unikatowymi fryzurami. Większość z nich pochodzi z el-Kadada  

w centralnej części kraju. Szczególnie jeden artefakt znaleziony na tym 

stanowisku może świadczyć o popularności bujnych fryzur i jednocześnie 

potwierdzać, że grzebienie służyły do pielęgnacji i higieny (Reinold 2004: 

45-46). Niestety badaryjskie figurki pozbawione są głów albo włosy nie 

zostały wcale przedstawione (Ucko 1968: 69-72, fig. 1-4). Nawet  
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w przykładach pochodzących z okresu nagadyjskiego włosy są ledwie 

widoczne (Ucko 1968: 72, 79-80, 99, fig. 5, 17, 18, 64, 66). Mimo 

wszystko dekoracyjna funkcja grzebieni nawet w okresie badaryjskim 

wydaje się być raczej oczywista. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod 

uwagę, że jeden z wymienionych już grzebieni badaryjskich i znaczna 

ilość nagadyjskich zdobiona jest przedstawieniami zwierząt i głów 

ludzkich. Niektórzy prahistorycy liczą się z tym, że w nielicznych 

przypadkach dekoracja jest zbyt duża i za mocno odstaje od reszty 

przedmiotu. Może to skutkować utratą proporcji artefaktu, a przez to 

sprawiać, że źle wyważone grzebienie mogły nie stanowić elementu 

fryzury (Baumgartel 1960: 53). Na zakończenie warto podkreślić, że 

neolityczne grzebienie wykonane zostały w większości przypadków  

z kości słoniowej, która raczej była uznawana za cenny materiał  

i niezależnie od występowania dodatkowych dekoracji była sama w sobie 

ozdobna.  

 Większość neolitycznych grzebieni występowała z płaskimi 

górnymi krawędziami, co może wskazywać na bardziej praktyczne 

zastosowanie. Niekoniecznie odnosi się to do egzemplarzy zrobionych  

z kości słoniowej, lecz raczej do drewnianych ekwiwalentów  

(z późniejszego okresu znanych jest kilka zachowanych przykładów 

zrobionych z tego materiału, ale wszystkie są dekorowane), które mogły 

służyć do zdobienia ceramiki. Jeden z grzebieni badaryjskich z grobu 

5390 (c na fig. 1) wyróżnia się niecodziennym kształtem, który jakby 

został zaprojektowany w celu ułatwienia posługiwania się nim. Nie 

można wykluczyć jednak, że ta forma wynika ze struktury rogu, z którego 

został wykonany. Pewny chwyt mógłby być szczególnie użyteczny  

w czasie wykonywania praktycznych czynności takich, jak dekorowanie 

ceramiki. Wśród pozostałości materialnych po kulturze badaryjskiej 

znajduje się ceramika zdobiona charakterystycznym marszczeniem. Na 

stanowisku el-Kadada tego typu naczynia stanowią aż 70 procent całej 

ceramiki. Natomiast na cmentarzysku w Kadruka nie występują wcale 

(Edwards 2004: 61). Podobnie jak na terenie Dolnego Egiptu, gdzie nie 

znaleziono z okresu neolitu ani naczyń dekorowanych za pomocą 

grzebienia lub narzędzia dającego efekt przypominający czesanie, ani 

samych grzebieni. Oprócz tego grzebienie mogły być używane w czasie 

wykonywania wielu innych prac, jak na przykład w czasie produkcji 
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tekstyliów lub do rozczesywania skór zwierzęcych. Jednakże ten rodzaj 

zastosowania nie może być potwierdzony ze względu na brak 

wystarczających dowodów w postaci źródeł archeologicznych. Pewne jest 

tylko, że len był uprawiany przez społeczeństwo kultury badaryjskiej i że 

narzędzie przypominające grzebień było wykorzystywane później  

w dolinie Nilu do usuwania nasion z wysuszonych roślin po to, żeby 

przygotować je w odpowiedni sposób do przędzenia (Vogelsang-

Eastwood 2000: 269-271). Te przykłady zostały wyłącznie przywołane po 

to, żeby pokazać czym charakteryzuje się funkcjonalne podejście do 

grzebieni. Skupia się ono tylko na ich ekonomicznym aspekcie i nie 

bierze pod uwagę innych. Tymczasem obecność tych przedmiotów może 

zostać zinterpretowane jeszcze w inny sposób.  

 Grzebienie czy inne predynastyczne przedmioty badano nie tylko 

zwracając uwagę na ich praktyczne zastosowanie czy formę dekoracji, ale 

także na rytualne i symboliczne znaczenie (Hendrickx 2002; Martin del 

Rio Alvarez i Amenarsa Rosales 2004). To podejście wynikało z faktu, że  

z okresu nagadyjskiego wywodzi się wiele osobistych ozdób, które 

zdobione były przeróżnymi przedstawieniami. Dobry przykład stanowią 

nie tylko omawiane w tej pracy grzebienie, ale także szpile, łyżki, palety, 

wisiorki dekorowane bardzo podobnym motywami (Petrie 1921: 29-34, 

36-40; Baumgartel 1960: 48-57, 84-87). Nie każdy motyw był tak samo 

popularny i umieszczany na każdym typie przedmiotu. Szczególnie 

rozpowszechnione były wizerunki zwierząt rogatych i ptaków, ale na 

przykład na paletach występowały również wizerunki ryb i żółwi 

(Wengrow 2001: 97-98). Ozdobne i osobiste przedmioty mogą wspierać 

niektóre hipotezy jak tę dotyczącą kultu byków (Hendrickx 2002). 

Jednakże nastawienie skupione tylko na symboliczny aspekt może 

prowadzić do pewnych ograniczeń. Przedmioty mogą być przykładowo 

traktowane z późniejszej perspektywy i  wybiórczo wyjaśniane tylko 

pewne zjawiska, nie uwzględniając, jak w tym wypadku, innych 

motywów (Wengrow 2001: 94-95). Poza tym podobne studia dotyczące 

neolitycznego materiału są w mniejszym stopniu możliwe. Spowodowane 

jest to brakiem odpowiednich źródeł archeologicznych. Neolityczne 

grzebienie, jak to zostało powyżej pokazane oraz inne zabytki nie są  

w takim samym stopniu dekorowane, jak ich późniejsze odpowiedniki. 
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 Oba podejścia funkcjonalne i symboliczne rozumiane w sposób, 

jak to zostało pokazane powyżej nie dotykają wszystkich wymiarów 

obecności grzebieni w społeczeństwach neolitycznych doliny Nilu. 

Dlatego też lepiej jest spojrzeć na zagadnienie związane z nimi z szerszej 

perspektywy i bardziej kontekstualnie (Wengrow 2001: 95-98). Nie 

powinno się wyjaśniać znaczenia grzebieni nie biorąc pod uwagę 

występowania innych artefaktów, szczególnie ozdób osobistych. Co 

więcej należy spojrzeć na nie uwzględniając całe tło kulturowe. Na 

początku tego eseju zostało podkreślone, że grzebienie nie są jedynymi 

zabytkami, które zaczęły się pojawiać w okresie neolitu w materiale 

sepulkralnym. Inne ozdoby osobiste występowały razem z nimi tworząc 

prawdopodobnie zestawy toaletowe w dobrze wyposażonych grobach  

i stanowiły dekorację zmarłego owiniętego dodatkowo w skóry lub maty. 

Dary grobowe były niedużych rozmiarów i znajdowały się z reguły blisko 

ciała zmarłego, przez co wydawały się być przenośne oraz związane  

z właścicielem. Należy zgodzić się z spostrzeżeniami niektórych badaczy, 

że sprawiają one wrażenie jakby zmarły z łatwością mógłby je 

natychmiast chwycić, wziąć i ruszyć w drogę. Odzwierciedla to dobrze 

pasterski tryb życia ich twórców (Wengrow 2003: 132-134; Wengrow 

2006: 69-71). Ponadto możliwe, że ciała zmarłych były tatuowane,  

o czym świadczą dekoracje na niektórych figurkach (Petrie 1920: pl. VI). 

Traktowanie ciała w taki sposób pokazuje, że obrządek pogrzebowy był 

niezwykle rozwinięty i istotny. Natomiast osady miały raczej charakter 

czasowy, co współgrało również z mobilnością ich mieszkańców. Ogólnie 

można powiedzieć, że nastawienie neolitycznych populacji zorientowane 

było wokół ciała. Odróżniało to ich od współczesnych mieszkańców 

południowo-zachodniej Azji, dla których dom stanowił centralne  

i symboliczne miejsce (Wengrow 2003: 132-134; Wengrow 2006: 69-71). 

Wydaje się, że w okresie nagadyjskim, kiedy nastąpiła eksplozja 

ikonografii dekorowane grzebienie razem z innymi ozdobami osobistymi 

jako przenośne i bliskie ciału, a także jako depozyty grobowe zapewniały 

nieustannie w codziennym życiu jednostki oraz w pamięci zbiorowej 

obecność elementów otaczającego krajobrazu. Ciało wyposażone  

w artefakty, które najpierw jako przedmioty codziennego użytku, a potem 

dary grobowe stawało się ogniwem między życiem a śmiercią (Wengrow 

2006: 107-108). 
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 Grzebienie po raz pierwszy pojawiły się w kulturze badaryjskiej  

i w okresie neolitu występowały tylko w dolinie Nilu. W Dolnym Egipcie 

pojawiły się później prawdopodobnie jako importy nagadyjskie  

w materiale kultury dolonegipskiej. Ich występowanie powiązane jest  

z obecnością innych ozdób osobistych takich, jak igły, szpile, łyżki, 

bransolety, ozdobne pojemniki na kosmetyki, łupkowe palety i paciorki. 

Być może z niektórymi z nich tworzyły zestawy toaletowe. Stanowiły one 

wyposażenie zarówno grobów męskich, jak i kobiecych. Ewentualnie  

w kulturze badaryjskiej mogły być składane tylko w pochówkach 

należących do tych ostatnich, ale nie ma na to niezbity dowodów. 

Najstarsze grzebienie na ternie Górnego Egiptu i Sudanu były 

dekorowane, ale nie w takim stopniu jak późniejsze egzemplarze z okresu 

nagadyjskiego. Na przykładzie grzebieni zostało pokazane, że omawiane 

przedmioty mogły być wykorzystywane do różnych, praktycznych 

czynności. Choć niekoniecznie dotyczy to zabytków z grobów, które 

przecież mogły być wykonane specjalnie w tym celu. Faktyczna funkcja 

grzebieni (być może z wyjątkiem ozdobnej) z powodu kilku ograniczeń 

takich, jak opieranie się tylko na materiale sepulkralnym czy skąpej ilości 

źródeł jest niezwykle trudna do zrekonstruowania. Na pewno traktowanie 

przedmiotów tylko z funkcjonalnego punktu widzenia jest niekompletne. 

Podejście symboliczne również niesie ze sobą pewne zagrożenia,  

o których należy pamiętać. Dlatego warto podkreślić, że można łącząc 

oba nastawienia rozpatrywać pozostałości kultury materialnej bardziej 

kontekstualnie i z szerszej perspektywy. W niniejszej pracy w ten właśnie 

sposób próbowano zmierzyć się z problematyką związaną ze znaczeniem 

grzebieni. Wydaje się, że przedmioty te wraz z innymi wspomnianymi 

powyżej służyły jako ozdoby osobiste czyniące ze zmarłego bardziej 

indywidualnej i atrakcyjniejszej osoby. Co więcej ich obecność razem  

z występowaniem innych cech charakterystycznych takich, jak obrządek 

pogrzebowy, pojawienie się bogato wyposażonych grobów ludzi  

i zwierząt, brak stałego osadnictwa mogą popierać tezę o niezwykle 

istotnym znaczeniu ciała ludzkiego dla kultury omawianych 

społeczeństw. 
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Przedstawienia sanktuariów per-nu i per-ur: ich znaczenie w Okresie 

Predynastycznym oraz Archaicznym w kontekście religijnym  

i propagandowym 

 
W powstaniu cywilizacji egipskiej znaczenie miały nie tylko 

warunki środowiskowe, zasoby naturalne, kontakty z ościennymi 

kulturami, ale także wierzenia organizujące społeczeństwo i 

sankcjonujące porządek społeczny, jaki wtedy powstawał. Jak się wydaje 

duże znaczenie w ekspansji ośrodków z Górnego Egiptu na tereny Delty 

miała ideologia, która organizowała system władzy i wiary, umieszczając 

go w kontekście społecznym i politycznym. Splecenie w jedno władzy z 

religią, jakie wtedy powstało, przetrwało do końca cywilizacji egipskiej. 

Z Okresu Predynastycznego (3900-3100 p.n.e.) i Archaicznego (3100-

2686 p.n.e.) nie dysponujemy żadnymi tekstami, które mogłyby 

umożliwić nam poznanie wierzeń, jakie panowały w owym czasie nad 

Nilem. Pierwszym narracyjnym źródłem wierzeń są Teksty Piramid, 

których najstarszy znany obecnie zapis pochodzi z piramidy Unisa (2375-

2345 p.n.e.). Jak się jednak wydaje ich powstanie mogło nastąpić 

znacznie wcześniej, być może jeszcze w Okresie Archaicznym (Baines 

2004: 41). Jedyną możliwością poznania wierzeń z tak wczesnego a 

zarazem ważnego okresu, jakim było formowanie się cywilizacji 

egipskiej, jest analiza stosunkowo nielicznych zabytków będących 

nośnikami treści religijnych i politycznych. Należy w tym miejscu 

zaznaczyć, że w starożytnym Egipcie polityka była silnie powiązana z 

religią, która sankcjonowała istniejący system władzy i własności. 

Każdorazowo wojna stawała się walką z chaosem, a wstąpienie na tron 

nowego władcy było odrodzeniem kosmicznego porządku. Wydaje się, że 

w religii egipskiej treści nie ginęły, lecz zmieniała się ich forma wyrazu. 

Można prześledzić ten proces odwołując się do różnego rodzaju źródeł, 

które na wiele sposobów wyrażały takie same treści związane z 

pośmiertną egzystencją władcy, statusem bogów i świątyń w ideologii 

władzy. 

mailto:wojtek.ejsmond@wp.pl
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 Omawiane tu zabytki i zjawiska dotyczą przede wszystkim 

Kultury Nagada (około 3900 – 2686 p.n.e.), która dzieli się na trzy 

okresy: Nagada I (zwana również Kulturą Amrańską), Nagada II (Kultura 

Gerzeńska) i Nagada III. Pod koniec okresu Nagada II nastąpiła jej 

ekspansja na teren Delty. W Okresie Archaicznym, który pokrywa się 

chronologicznie z fazą Nagada III C i D, Egipt był już zjednoczony pod 

władzą I Dynastii. Formował się wtedy kanon egipskiej sztuki i związana 

z nim symbolika, która funkcjonowała przez kolejne wieki, aż po kres 

istnienia cywilizacji egipskiej. Jak przypuszcza E. Ch. Köhler (2011: 123) 

powstanie Egiptu rozumiane jako „zjednoczenie Obydwu Krajów”  

w jedną monarchię mogło być jedynie zabiegiem propagandowym, 

powstałym w czasach I Dynastii. Do wyrażenia tego użyto 

wcześniejszych symboli i tradycji, które zyskały nowe znaczenie  

w oficjalnej propagandzie. Przykładowo czerwona korona, która 

symbolizowała Dolny Egipt, pojawia się po raz pierwszy na naczyniu  

pochodzącym z Górnego Egiptu i charakterystycznym dla Nagada I 

(Wilkinson 2003: 192), można więc przypuszczać, że pierwotnie nie była 

wiązana z Dolnym Egiptem
9
. Podobnie rzecz się ma z omawianymi tu 

sanktuariami Dolnego i Górnego Egiptu, których najstarsze 

przedstawienia pojawiają się od czasów Nagada I w Górnym Egipcie, a 

dopiero potem zostały włączone w ikonografię związaną ze 

zjednoczeniem „obydwu krajów” i przyporządkowano je do 

odpowiednich części kraju. Przyjmuje się, że sanktuarium per-nu było 

państwowym sanktuarium Dolnego Egiptu natomiast per-ur było jego 

górnoegipskim odpowiednikiem, wiążącym się z osobą władcy (Arnold 

2003: 173-174). Zapewne przed zjednoczeniem Egiptu znaczenie 

przedstawień obydwu sanktuariów było inne niż w czasach późniejszych.   

Przedstawienia świątyń pochodzące z tamtych czasów można 

interpretować na dwa sposoby, w zależności od kontekstu ich 

występowania. Sanktuaria przedstawiane na łodziach znajdowano przede 

wszystkim na zabytkach pochodzących z grobowców, były więc wyrazem 

wierzeń związanych ze śmiercią. Na zabytkach przedstawiających władcę 

                                                      
9
 Warto też zwrócić uwagę na prawdopodobną zmianę znaczenia serechu, który w 

Okresie Predynastycznym mógł być symbolem wysokiego statusu społecznego, a 

dopiero potem oznaczał władcę (Jiménez-Serrano A. 2001).  
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świątynie ukazywano na lądzie, w kontekście scen propagandowych.  

W obydwu grupach sposób ukazania świątyni jest odmienny, można więc 

przypuszczać, że i jej znaczenie jest różne w obydwu grupach. Wyniki 

analizy obydwu grup zabytków można porównać ze zwyczajami 

pogrzebowymi władców i późniejszymi Tekstami Piramid. Opisane  

w niniejszym artykule zabytki są związane z elitą społeczeństwa w tym 

okresie. Informacje uzyskiwane z ich analizy należy więc odnieść przede 

wszystkim do ludzi decydujących o losach ówczesnego Egiptu. Z terenów 

Delty, gdzie rozwijała się wtedy Kultura Dolnoegipska, brakuje tego typu 

źródeł, co dodatkowo utrudnia badania. 

Sanktuaria per-nu i per-ur 

Per-nu (fig. 1.) przedstawiano na ceramice Nagada II  

w uschematyzowany sposób, jako ścianę budynku z palami po bokach, 

które wystawały ponad fasadę, mogły się również uginać do wnętrza lub 

na zewnątrz konstrukcji (A i B na fig. 1.). Od Okresu Archaicznego 

przyjęło się przedstawiać per-nu jako zadaszony kopułą budynek  

z pionowymi palami w narożnikach wystającymi ponad kopułę (C i D na 

fig. 1.). W Tell Ibrahim Awad w warstwach datowanych na czasy 

późnego Starego Państwa odkryto kilka ceramicznych modeli 

sanktuarium dolnoegipskiego, które są datowane na Okres Archaiczny 

(van Haarlem 1998: 182, pl. 1-3). Ich wygląd pokrywa się z ikonografią 

per-nu, ponad to zaznaczono wejście do sanktuarium, które umieszczano 

zawsze przy jednym z narożników. Flankowały je przedstawienia  

w kształcie hieroglifu neczer, którego powiewające chorągwie zwrócone 

były ku wejściu. Warto w tym miejscu zauważyć, że znak neczer sam  

w sobie nie oznacza jeszcze boga a jedynie wyznacza wejście  

w przestrzeń sakralną. 

A B       C  D 

Fig. 1. Zmiany wyglądu per-nu od czasów Nagada II do panowania Dena 

(A – naczynie Kultury Nagada II (Petrie 1920, pl. XIX:41N), B – 

Naczynie Kultury Nagada II (el-Yahky 1985, pl. XXXIV:18), C – 



67 

 

rękojeść noża z Metropolitan Museum (Williams, Logan 1987. fig. 2), D 

– Tabliczka z grobowca Dena (Petrie, F. Ll. Griffith 1901, pl. VII:9)). 

 

 Per-ur to budynek o wydłużonym kształcie (fig. 2.), od frontu jest 

zakończony pionową ścianą, z której często wystają rogi, ciosy słonia lub 

nosorożca (Kuhlmann 1996: 20), czasami jest on ukazany 

aspektywicznie, czyli w taki sposób, że widoczna jest wówczas frontowa 

ściana oraz wejście zwieńczone łukiem i bok sanktuarium. Tylna ściana 

budynku opada łagodnie ku podstawie. W tym miejscu często 

umieszczano równoległą do niej linię, którą interpretuje się jako ogon 

(Emery 1939: 87). Z tyłu pojawia się również prostokąt, który uważany 

jest za drugie wejście do budynku (loc. cit.). W Okresie Archaicznym od 

frontu per-ur pojawia się ogrodzenie (fig. 3.B). Nie można jednoznacznie 

stwierdzić, czy odkryte prze W.M.F. Petriego w Abydos w świątyni 

Chentiamentiu ceramiczne modele są przedstawieniami per-ur (Petrie 

1903: 34). Z profilu posiadają one kształt i dekoracje przypominające 

sanktuarium Górnego Egiptu, ale nie mają bocznego wejścia i rogów,  

a w jednym przypadku w wejściu frontowym umieszczono 

wymodelowaną ludzką postać (A na fig. 3.). Na innym tego typu modelu 

z Sakkary, który datuje się na Okres Archaiczny, wewnątrz konstrukcji  

w miejscu gdzie powinna się znajdować wymodelowana postać 

umieszczono symbol bogini Neit  (Yoshimura, Kawai, Kashwagi 2005: 

372). Przypuszcza się, że są to modele lektyk, w których transportowano 

rzeźby i symbole kultowe (Wilkinson 2003: 268). Jest to więc konstrukcja  

o kształcie podobnym do per-ur, prawdopodobnie mniejsza od 

sanktuarium i przeznaczona do transportu. Niewykluczone, że tego typu 

lektyki należałoby utożsamiać z per-ur, ponieważ na przedstawieniach 

sanktuarium górno egipskiego zaznaczano czasami płozy (E na fig. 2.), 

które mogły ułatwiać jego transport. Przypuszczalnie kształt tego 

sanktuarium wykorzystywano w obydwu przypadkach i wiązał się  

z władcą i bogami. Analogiczne konstrukcje pojawiają się czasami na 

łodziach (np. tkanina z Gebelein, malowidło z Hierakonpolis). 

Prawdopodobnie per-ur to konstrukcja związana przede wszystkim ze 

zmarłym władcą, która mogła służyć do transportowania jego ciała, i być 

może wiązała się z pośmiertnym kultem ubóstwionego faraona.  
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         A          B        C        D     E               F 

Fig. 2. Zmiany wyglądu per-ur od Okresu Predynastycznego do końca 

Okresu Archaicznego (A – Scamuzzi 1965, pl. IV; B – Whitehouse 2002, 

fig. 1; C - F – Kuhlmann 1996, fig. 5). 

 

  Według A. Badawyego zmiany w kształcie per-ur można 

zaobserwować w ewolucji paleografii tego hieroglifu. Długość budynku 

uległa skróceniu, jego dach, który pierwotnie miał naśladować grzbiet 

zwierzęcia został charakterystycznie wykrzywiony, zachowano zwisający  

z tyłu ogon, wydłużono pale od frontu i zrezygnowano z przedstawiania 

detali konstrukcji, takich jak faktura ścian (B na fig. 3.) (Badawy 1954: 

63). Inną konstrukcją, która miała powstać z pierwotnego kształtu per-ur, 

to pawilon Heb sed (C na fig. 3.). Pawilon ten składał się z platformy, na 

którą prowadziły schody, na jej szczycie znajdowała się markiza, która 

chroniła władcę przed słońcem. Pofalowany kształt pawilonu Heb sed 

miał, zdaniem Badawyego, nawiązywać do „grzbietu” per-ur (op. cit.,  

s. 35 – 36). W.B. Emery zwrócił uwagę na pojawianie się przedstawień 

tego sanktuarium razem z wyobrażeniami hipopotamów, szakali oraz 

innych zwierząt. Co ciekawe kształt per-ur często naśladuje kształt 

hipopotama lub szakala (Emery 1939: 87). Dało to powody do spekulacji. 

H. Ricke uważał, że sanktuarium miało imitować swoim kształtem 

zwierzę (Ricke 1944: 30), natomiast K.P. Kuhlmann tłumaczy ten kształt 

formą konstrukcji, która odkształcała się w sposób przypominający 

grzbiet zwierzęcia a rzekomy ogon miał być częścią systemu 

wentylacyjnego (Kuhlmann 1996: 126 i 128). 

 Pogląd Rickego wydaje się być słuszny, gdyż ceramiczne modele 

ciosów nosorożca znaleziono na nekropolach w Abydos, nad grobowcem 

faraona Aha (Emery 1939: 57), a także w Hierakonpolis na terenie 

konstrukcji, która mogła być kaplicą kultową zmarłego władcy lub 
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dostojnika (McNamara 2006: 9-10)
10

. Podobne modele ciosów słonia 

miały się znajdować na frontowych ścianach kaplic w kompleksie 

kultowym Dżosera w Sakkarze (Lauer 1948: 3-5). Oznacza to, że per-ur 

naśladowało swoją formą kształt zwierzęcia i być może było sanktuarium 

związanym z kultem zmarłego władcy. Nie wykluczone, że w Okresie 

Predynastycznym i Archaicznym była to kaplica znajdująca się nad 

grobowcem zmarłego władcy i poświęcona jego kultowi.  

 

A B C 

Fig. 3. A – Model lektyki/sanktuarium z Sakkary (Petrie 1903, pl. VII), B 

– przedstawienie per-ur (Lauer 1948: 3, fig. 2), C – pawilonu Heb-sed 

(Badawy 1954: 64, fig. 46). 

 

 Można przyjąć, że modele jak i dwuwymiarowe wyobrażenia 

przedstawiające per-nu i per-ur umożliwiają ich wiarygodną 

rekonstrukcje, a także zmiany, jakim ulegał ich wygląd w Okresie 

Predynastycznym i Archaicznym. Warto przy tym zauważyć, że per-nu  

i per-ur znamy z zabytków pochodzących głównie z Górnego Egiptu,  

a pojawienie się modeli per-nu w Delcie wiąże się z ekspansją kultury 

Gerzeńskiej na północ. Jak na razie znaleziska z Tell Ibrahim Awad są 

jedynymi przedstawieniami świątyń z terenów Dolnego Egiptu z czasów 

formowania się państwa faraonów. Prowadzi to do konkluzji, że nie 

znamy rodzimych przedstawień dolnoegipskich świątyń z terenu Delty. 

Co za tym idzie, można przypuszczać, że per-nu i per-ur to wyobrażenia 

                                                      
10

 Konstrukcja znajdująca się nad pochówkiem była wykonana z nietrwałych 

materiałów, składała się z kilku pali ustawionych parami. Możliwe, że przypomniała 

formą per-ur.    
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dwóch typów sanktuariów, które funkcjonowały w Kulturze Nagadyjskiej 

I – III i nie muszą one odzwierciedlać architektury Kultury 

Dolnoegipskiej. Dotyczy to zwłaszcza per-nu, który miał symbolizować 

sanktuarium Dolnego Egiptu. Możliwe więc, że per-nu początkowo nie 

miało nic wspólnego z terenami Delty, a jedynie w późniejszych czasach 

zostało związane z Dolnym Egiptem, już po zajęciu tego terenu przez 

Kulturę Nagada II. 

 Wyróżnić można dwie grupy źródeł o odmiennym charakterze, na 

których ukazywano per-nu i per-ur. Zabytki pochodzące z grobów, które 

wyrażają wierzenia związane z pośmiertną egzystencją oraz przedmioty 

zawierające sceny propagandowe związane z władcą. Na podstawie 

analizy przedstawień z obydwu grup można ustalić znaczenie tych scen 

jak i znajdujących się tam symboli i osób. Ich wzajemne relacje 

umożliwiają poznanie znaczenia, funkcji i hierarchii bogów, władcy oraz 

świątyń.  

 

Zabytki grobowe 

 Na ceramice Kultury Nagada I po raz pierwszy pojawiają się 

przedstawienia łodzi z charakterystycznymi konstrukcjami na pokładzie 

(Petrie 1920: 15). W Kulturze Nagada II analogiczne wyobrażenia 

znajdują się na naczyniach z tzw. klasy Decorated, która jest 

charakterystyczna dla tej kultury (op. cit.: 16 i następne) (A na fig. 4.).  

O ile przedstawienia tego typu są rzadkością dla Nagada I, to od czasów 

Kultury Gerzeńskiej występują regularnie i to tylko na tej jednej grupie 

naczyń, które produkowano jako element wyposażenia grobów elit. 

Podobne naczynia nie są znane z kontekstu osadniczego (Graff 2009: 

121). Motyw ten interpretuje się jako przedstawienie kaplic
11

 na łodziach 

(Graff 2009: 43 i 121). Klasa Dcorated znika wraz z końcem Nagada II 

(Ciałowicz 1999: 130-131). Analogiczny motyw pojawia się w Kulturze 

Gerzeńskiej również na innego typu nośnikach, które pochodzą  

z kontekstu sepulkralnego, np.: tkaninie z Gebelein
12

, malowidle  

                                                      
11

 Termin “kaplica”, “sanktuarium” i “świątynia” będzie tu stosowany wymiennie, 

ponieważ omawiane przedstawienia odzwierciedlają wygląd architektury sakralnej, ale 

nie można dokładnie określić, która z wymienionych konstrukcji była przedstawiana.  
12

 Tkanina (Museo di Torino, N. Suppl. 17.138.) datowana jest na końcową fazę Nagada 

I (Scamuzzi 1965, pl. I – IV), lub Ic-IIa (Williams, Logan 1987: 255). 
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z grobowca nr 100 w Hierakonpolis
13

 (Quibell, Green 1902, p. 20-21)  

(B na fig. 4.) i petroglifach
14

 (Berger 1982: 63-65). 

Motyw ten dominuje swoją wielkością w całej scenie. 

Towarzyszące mu przedstawienia dobierane są ze skromnego repertuaru 

wyobrażeń ludzi, zwierząt, elementów krajobrazu i artefaktów (Ciałowicz 

1999: 305). Zdarza się, że łodzi z kaplicą nie towarzyszą żadne 

dodatkowe wyobrażenia. Działania przedstawionych ludzi zdają się 

skupiać na tym elemencie. Kaplice na łodziach pełnią więc funkcję 

podmiotu całej sceny i nadają jej znaczenie.  

Przedstawieniom kaplic per-nu z tego kontekstu często towarzyszą 

desygnaty, które jak się wydaje określają znajdujące się wewnątrz bóstwo 

(Monnet Saleh 1983: 286). Niektóre z tych desygnatów występują  

w okresach późniejszych jako symbole określonych bogów, lub nomów 

(Wilkinson 2003: 197 i nast.). Przedstawienia ludzi są rzadkie, często 

pokazuje się ich ponad kaplicami, lub w konstrukcjach przypominających 

pawilon, w którym zasiadał faraon podczas święta sed. Trzymają  

w dłoniach berło heqa, lub noszą inne atrybuty władcy jak korona lub 

spowici są w strój charakterystyczny dla Heb sed. Czasami dzierżą 

zakrzywiony przedmiot w kształcie bumerangu lub sztyletu. Zdarza im się 

również przybierać ityfalliczną pozę, lub trzymają ręce uniesione ku 

górze z dłońmi zwróconymi ku głowie. Wydaje się, że przedstawienie 

postaci ponad kaplicami, lub tuż przed nią, oznacza, że znajdują się one  

w jej wnętrzu. 

 

                                                      
13

 Datowanie malowidła oparte jest na  podstawie jego cech stylistycznych, badacze 

proponowali różne datowania, przyjmuje się, że powstało w czasach Nagada IIc 

(Ciałowicz 1999: 302).  
14

 W niniejszym artykule będzie cytowany tylko ten jeden przykład petroglifów, 

ponieważ wiąże się go z predynastyczną nekropolą. Należy jednak zaznaczyć, że 

posiada on liczne analogie.  
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A B 

Fig. 4. A – Przedstawienie kaplicy na barce z gerzeńskiego naczynia 

klasy Decorated (Petrie 1920, pl. XII:47 F). B – Fragment malowidła  

z Hierakonpolis (Quibell, Green 1902, pl. LXXV). 

 

Ze względu na kontekst występowania, przedstawienia te wiążą 

się z wierzeniami i/lub praktykami o charakterze sepulkralnym, są więc 

nośnikami treści związanej ze śmiercią. G. Graff zebrała proponowane 

możliwości interpretowania barek z kaplicami, istnieją dwie 

prawdopodobne interpretacje: 1) były to łodzie do transportu zmarłych, 

mogły im również symbolicznie służyć do podróżowania w zaświatach, 

2) przedstawiano na nich, lub symbolizowały one ubóstwionych faraonów 

(Graff  2009: 43). 

Przedstawienia kaplic na łodziach przestają się pojawiać  

w grobowcach z końcem Nagada II, ale w czasach I Dynastii pochówkom 

królów i dygnitarzy zaczynają towarzyszyć łodzie, które będą się również 

pojawiać przy piramidach zmarłych władców w czasach późniejszych
15

. 

Przedstawienia z naczyń nagadyjskich, tkanina z Gebelein, malowidło  

z Hierakonpolis i pochówki łodzi przy grobach władców od I Dynastii 

zdają się nawiązywać do wierzeń zawartych w Tekstach Piramid. 

Według tych zaklęć
16

 bogowie opływają świat na łodziach (Allen 

2005: 9). W zaklęciach z Piramidy Unisa
17

 władca oczyszczał się  

w „wodach gwiazd” i mógł wejść na pokład świętej łodzi, gdzie 

                                                      
15

 Tego typu łodzie odnaleziono między innymi przy grobowcach Dżera i Chasechemui, 

ale nie ma pewności czy powstały za I czy II Dynastii (Bard 2000: 73-74).  
16

 J. Baines uważa, iż czas powstania przynajmniej niektórych zaklęć z tego zbioru był 

starszy niż czasy V Dynastii, może nawet czasy II Dynastii (Baines 2004: 41).  
17

 Jest to najkrótszy i najlepiej zachowany korpus zaklęć Txt. Pyr., któremu badacze 

poświęcili najwięcej uwagi. Wydaje się, że była to najbardziej kanoniczna wersja zaklęć.  

Z tych powodów posłuży tu za źródło, które może być pomocne przy interpretacji 

opisywanego materiału (Allen 2005: 15).     
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asystowały mu Izyda i Neftyda w jego drodze po sklepieniu niebieskim 

do Achet. W końcowej części zbioru zaklęć faraon zajmuje na łodzi 

miejsce Słońca
18

. Transportowanie ciała władcy w łodzi do nekropoli 

raczej nie było praktykowane w czasach, gdy rezydowali oni  

w Hierakonplis i byli tam grzebani
19

. Wydaje się to mało prawdopodobne, 

ponieważ w Hierakonpolis cmentarzysko znajduje się po tej samej stronie 

Nilu, na zachód od miasta (Friedman 2006: 7-8). Barka nie służyłaby 

więc do transportu ciała na nekropolę podczas ceremonii pogrzebowej, 

lecz była raczej przeznaczona do użytku w zaświatach. 

Dawano w ten sposób wyraz wierzeniom, w których bogowie  

i zmarli władcy podróżują na łodziach po niebie i zaświatach. Wydaje się, 

że w Kulturze Gerzeńskiej kaplica na barce symbolizowała boga, lub 

ubóstwionego władcę a nie budynek czy miejsce kultu. Podobnie jak 

fasada pałacu z zapisem imienia władcy (serech) symbolizowała danego 

monarchę, a nie konkretny budynek. Faraon mógł być symbolizowany za 

pomocą serechu, gdy dokonywał różnych czynów, np. na tabliczce Aha 

(Emery 1961: 51, fig. 11) serech posiada ręce, jedną trzyma wroga  

a drugą uderza go za pomocą maczugi. Gdy kaplice przedstawiano na 

łodziach w towarzystwie desygnatów, oznaczały one wówczas bóstwa 

czczone w danych miejscach kultu, które oznaczał desygnat. Możliwe, że 

w Okresie Predynastycznym i Archaicznym nie wszyscy bogowie 

posiadali imiona, leczy byli określani za pomocą przydomków (Hornung 

1991: 63), np. „Ten z Okręgu Skorpiona”
20

 czy „Ten, który znajduje się 

ponad jeziorem”
21

. Desygnat mógł więc oznaczać np. „Ten (bóg)  

z Koptos”, jeżeli na desygnacie istniał późniejszy symbol Mina w postaci 

podwójnych grotów strzał. Przedstawienia kaplic na łodziach z kontekstu 

sepulkralnego symbolizowały więc bogów żeglujących w krainie 

umarłych a nie świątynie, lub kaplice na barkach. Zostaje zachowana 

ciągłość zasadniczych elementów tradycyjnych wierzeń od czasów 

Nagada I do panowania Unisa, ponieważ w momencie, gdy 

                                                      
18

 Zaklęcie 141, 147, 155, 168 i 175. W niniejszym artykule stosuje się numeracje 

stosowaną przez J.P.Allena w jego wydaniu Txt. Pyr. (Allen 2005). 
19

 Większość zabytków omawianych w tym artykule pochodzi z południowego Egiptu  

i Hierakonpolis, które było siedzibą władcy w omawianych czasach. Ukazane na nich 

sceny można więc odnosić między innymi do tej nekropoli. 
20

 Zaklęcie 152. 
21

 Kamień z Palermo, +9 rok panowania Dena (Wilkinson 2000: 117-118). 
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przedstawienia barek znikają z wystroju grobów elit i władców, pojawiają 

się łodzie umieszczane przy grobach faraonów, a potem są one opisane w 

Tekstach Piramid. Co więcej, wiele przedstawień łodzi przypomina 

hieroglif oznaczający świętą barkę
22

, która pojawia się w Tekstach 

Piramid. Ich kontekst występowania i zapewne funkcja były podobne do 

dekoracji naczyń i malowideł grobowych. Funkcją tą było przedstawienie 

zaświatów i pomoc w zapewnieniu danej osobie właściwego sposobu 

egzystowania w krainie zmarłych.   

 

Zabytki związane z osobą władcy  

Istnieją również inne grupy zabytków, bardziej związane z osobą 

władcy, na których przedstawiano kaplice. Są to: uchwyty noży, 

ceremonialne palety i maczugi oraz kościane tabliczki z królewskich 

grobowców w Abydos. W Kulturze Gerzeńskiej trzy pierwsze  

z wymienionych kategorii zabytków są przedmiotami o charakterze 

symbolicznym nie zaś użytkowym. Nie rzadko wykonywano je  

z luksusowych materiałów, a ich właścicielami byli członkowie wyższych 

klas społeczeństwa nagadyjskiego. Wchodziły one w skład wyposażenia 

grobowców elit (Ciałowicz 1999: 128 i nast. ). Bogato dekorowane 

przykłady artefaktów, na których widnieją kaplice zostały znalezione 

jednak w kontekście świątynnym
23

, lub ich proweniencja jest nieznana
24

. 

Wraz ze zmianą nośnika przedstawień kaplice coraz częściej 

przedstawiano na lądzie. Przykładami takich scen są: Palety Łowców
25

, 

Trybutu Libijskiego
26

, rękojeść noża z Głównego Depozytu  

                                                      
22

 Można tu dla przykładu porównać kształt hieroglifu P2 z Listy Znaków Gardinera 

(1994: 499), który oznacza świętą barkę z przedstawieniem kaplic na łodzi  

z nagadyjskiego naczynia (Quibell 1905: 116, no. 11557, pl. XXII) i petroglifami  

z Hierakonpolis w okolicach nekropoli w obszarze HK61, niedaleko wspomnianej 

wcześniej nekropoli w HK6 (Berger 1982: 62, fig. 18 i 19). 
23

 Duża grupa tego typu zabytków została odkryta na terenie świątyni w Hierakonpolis  

w tzw. Głównym Depozycie (Quibell 1900: 6-12., Quibell, Green 1902: 13).  
24

 Informacje na temat pochodzenia zabytków wymienianych w niniejszym artykule 

można znaleźć w Ciałowicz 1993: 19-71. 
25

 British Museum, nr inw. 20790, 20792 i Louvre nr inw. E 11254. 
26

Muzeum Kairskie; J. d’É. 14238. Interpretacja scen z palet Łowców i Trybutu 

Libijskiego jest niezwykle trudna, rozbieżności w interpretowaniu ukazanych tam kaplic 

są bardzo duże, mogą być to symbole króla i królestwa, boga lub świątyni (Ciałowicz 

1993: 41-45). Wobec tego nie będą brane pod uwagę w niniejszym artykule. 
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w Hierakonpolis, Paleta Narmera
27

, maczugi Narmera (fig. 5.)  

i Skorpiona
28

. 

 

 
Fig. 5. Przerys dekoracji Maczugi Narmera (Ashmolean Museum E 

3631). 

 

Przedstawione na tych zabytkach kaplice wydają się odgrywać 

odmienną funkcję niż te z zabytków grobowych. Podmiotem w tych 

scenach jest władca, lub sam akt dokonywania ceremonii. Na 

wspomnianych maczugach czy Palecie Narmera to władca jest 

najważniejszą postacią, a kaplica jest jedynie towarzyszącym elementem 

za postacią króla. Na maczudze Narmera faraon i stojące za nim postacie 

zwrócone są w prawo, podobnie jak ptak na zadaszeniu sanktuarium. 

Należałoby więc umieścić świątynie za postaciami towarzyszącymi 

władcy
29

 (fig. 5.). Świątynia wydaje się pełnić bierną funkcję świadka 

przedstawionej ceremonii. Być może zaznaczono w ten sposób, że akcja 

rozgrywa się na terenie świątyni
30

. Podobnie na Palecie Narmera (fig. 6.) 

sanktuarium znajduje się za władcą w koronie Dolnego Egiptu
31

. Według 

D. O’Connora (2011: 147) to, że Narmer idzie boso a za nim znajduje się 

                                                      
27

 Muzeum Kairskie, J. d’É. 14716. 
28

 Ashmolean Museum, nr inw. E 3632. Cztery ostatnie zabytki z zostały odkryte na 

terenie świątyni w Hierakonpolis (Quibell, Green 1902: 13). 
29

 Quibell i Green (1902: pl. XXVI) opublikowali przerys dekoracji z tej maczugi 

ukazujący świątynię na wprost faraona.  
30

 Świątynia ta może oznaczać Hierakonpolis lub Buto, opinie na ten temat i bibliografia 

znajdują się w  Friedman 1996: 33. 
31

 M. Lehner (2004: 72-73) interpretuje znak umieszczony za faraonem w koronie 

Dolnego Egiptu na Palecie Narmera jako sanktuarium w Nechen. 
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osoba niosąca sandały oznacza, że scena rozgrywa się na terenie 

sakralnym. Jeżeli jego interpretacja jest słuszna i faktycznie władca 

zdejmował obuwie wchodząc na teren świątyni, to przedstawiony tu 

budynek oznacza miejsce gdzie rozgrywa się scena. 

 

 
Fig. 6. Detale z Palety Narmera ukazujące władcę i sanktuarium (Quibell 

1900, pl. XXIX). 

 

Odmienny charakter posiadają sceny z rękojeści noży z Gebel el-

Arak
32

 i Metropolitan Museum of Art. Na rękojeści z Gebel el-Arak 

poniżej sceny walki znajdują się łodzie z konstrukcjami 

przypominającymi pawilon Heb sed. Są one jednak poniżej innego typu 

łodzi, na których umieszczono odmienny typ konstrukcji, którym 

towarzyszą desygnaty. Byłaby to więc kaplica na barce, podobna do tych 

z kontekstu grobowego Kultury Gerzeńskiej. Prawdopodobnie chodziło tu 

o zaznaczenie obecności władcy za pomocą budynku charakterystycznego 

tylko dla faraona. Natomiast kaplica z desygnatem symbolizowała boga. 

Kompozycja ta może wyrażać nadrzędną rolę bogów, którzy biorą udział 

w konflikcie, ponieważ symbol boga znajduje się powyżej symbolu 

władcy. Świątynia na rękojeści noża z Metropolitan Museum of Art
33

 jest 

punktem docelowym, do którego zmierza procesja, której przewodniczy 

władca. Jest on ukazany między świątynią a postaciami trzymającymi na 

                                                      
32

 Zabytek ten (Louvre E 11517) datowany jest na czasy Nagada II (Bénédite 1916: 31  

i następne). 
33

 Nr inwentarza 26.2.411., zabytek ten datowany jest na okres Nagada II a-b (Williams, 

Logan 1987: 247).   
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linach jeńców. Można założyć, że istnieje w tym wypadku następująca 

hierarchia wyrażona rozmiarem przedstawionych postaci i rzeczy oraz ich 

wzajemnymi relacjami. Nadrzędna jest świątynia, do której wszyscy 

zmierzają, następnie faraon, który jest między nią a resztą osób, potem 

strażnicy jeńców z górnej części sceny, a na końcu spętani jeńcy. Należy 

zauważyć, że budynek został umieszczony na zygzakowatych liniach, 

podobnie jak łodzie znajdujące się po drugiej stronie rękojeści. Zapewne 

linie te oznaczają wodę a świątynia, ku której kierują się wszystkie osoby 

znajduje się na łodzi
34

. Analogiczne do powyższych przedstawień 

wizerunki świątyń znajdują się na tabliczkach z królewskiej nekropoli  

w Abydos
35

. 

 

 
Fig. 7. Tabliczka z grobowca Aha (Petrie 1903, pl. X, nr 2). 

 

 Świątynia ukazana w drugim rejestrze tabliczki Aha (fig. 7.) 

wydaje się pełnić dokładnie taką samą funkcję oznaczenia miejsca gdzie 

odbywa się dana akcja jak sanktuarium na maczudze Narmera. 

Przedstawienie świątyni w pierwszym rejestrze wydaje się jednak mieć 

odmienną funkcję. Hieroglif mes
36

 między serechem a fetyszem imiut, 

łodziami i sanktuarium bogini Neit oznacza raczej, że Aha ufundował 

                                                      
34

 Dekoracja rękojeści jest silnie uszkodzona, dotyczy to zwłaszcza środkowej części 

sceny, wygląd świątyni jest w dużej mierze nie znany, zachowały się tylko fragment 

zadaszenia, fragment jednej ze ścian i zygzakowate linie u podstawy.  
35

 Przedstawienia na tych tabliczkach wyryto w podobny sposób, z tego powodu zostaną 

omówione na jednym przykładzie.  
36

 F 31 (Gardiner 1994: 465). 
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świątynie tej bogini podczas swojej corocznej podróży po kraju
37

. Serech 

z Horusem jest zwrócony przodem do świątyni i symboli bogów, co może 

oznaczać, że w górnym rejestrze przedstawiono symbolicznie władcę  

i bogów, a nie świątynię. Możliwe, że z przyczyn kompozycyjnych łodzie 

umieszczono ponad budynkiem, a nie poniżej, ponieważ trudno było 

przedstawić tyle symboli na jednej, lub dwóch łodziach jednocześnie. 

Łodzie mogą też oznaczać bogów, którzy znajdują się w sanktuarium, lub 

być determinatywami nadającymi właściwe znaczenie świątyni i imiut.  

Od czasów króla Skorpiona niektóre przedstawienia sanktuariów 

per-nu pojawiają się w towarzystwie roślin i kanałów, co oznacza teren 

Delty. Pierwszym tego przykładem jest Maczuga Skorpiona (Ashmolean 

Museum E 3632). Liczniejsze tego typu przedstawienia pojawiają się na 

tabliczkach z Abydos, tj. tabliczka Dżera (Vandier 1952: 841, fig. 562), 

trzy tabliczki Dena (Dreyer i inni 1998, abb. 12 g, h; Dreyer 2000, pl. 10 

h.). Wskazuje to na wiązanie tego sanktuarium z Dolnym Egiptem.  

 Kształt kaplicy na zabytkach związanych z władcą jest odmienny 

niż ten na przedstawieniach łodzi z kontekstu sepulkralnego. W obydwu 

grupach jest to jednak dalej ten sam rodzaj konstrukcji, w których kształt 

sanktuarium zachowano, lecz dodano do niego dodatkowe elementy, np. 

mur przed sanktuarium czy siedzący na zadaszeniu ptak, natomiast 

desygnaty występują w innych miejscach i pojawiają się znaki neczer. 

Kaplica nabiera z czasem typowego wyglądu dolnoegipskiego 

sanktuarium per-nu (D na fig. 1.), który będzie funkcjonował  

w późniejszych czasach.  

Pogląd, iż sceny z Okresu Predynastycznego i I Dynastii  

z udziałem władcy mają charakter symboliczny i propagandowy, wydaje 

się być jak najbardziej słuszny (Ciałowicz 1993: 106), lecz interpretacja, 

iż władca jest postacią ważniejszą niż bogowie, lub ich symbole jest 

wątpliwa. Na rękojeściach noży z Gebel el-Arak i Metropolitan Museum 

to świątynia i kaplice na łodziach, które mogą symbolizować boga, 

wydają się być ważniejszym elementem, przed którym władca powinien 

stać przodem. Na tabliczkach z Abydos, podobnie jak na Kamieniu  

                                                      
37

 Šemes-Her tz. ”towarzysze Horusa” nazwa regularnie odbywanej podróży faraona po 

Egipcie.  
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z Palermo faraon dokonuje fundacji świątyń i przedstawień kultowych
38

. 

Można to interpretować jako formę oddawania czci bogom, lub nawet 

służenie im. Gdy na jednej scenie pojawia się władca i świątynia na 

lądzie, faraon może być zwróconym do niej plecami, gdyż oznacza ona 

dane miejsce. Wskazuje to na jej niższy status, może też ona oznaczać 

konkretny budynek sakralny. 

 

Podsumowanie 

Symboliczne znaczenie sanktuarium na przedstawieniach  

z Okresu Predynastycznego i Archaicznego zależy od tego, czy 

przedstawiono je na łodzi czy na lądzie. Kaplice na łodziach symbolizują 

bogów i ubóstwionych zmarłych władców. Gdy kaplice pojawiają się na 

lądzie oznaczają konkretne sanktuaria. W złożonych scenach z udziałem 

władcy sanktuarium na lądzie oznacza konkretną świątynię, lub pełni 

funkcję oznaczenia wskazującego gdzie dana scena ma miejsce. Budynek 

ten jest ukazywany za faraonem i z towarzyszącymi mu osobami. Gdy 

jednak monarcha, lub jego symbol, pokazywany jest przed kaplicami na 

barkach i symbolami oznaczającymi bogów, to zajmuje on niższą pozycję 

w hierarchii i stoi on przodem do symbolu boga. Można więc przyjąć, że 

status i znaczenie władcy było większe od świątyni, ale mniejsze od 

znaczenia bogów. Sanktuarium per-ur na barce zapewne symbolizowało 

zmarłego władcę, który po śmierci stawał się bogiem. Natomiast 

sanktuaria per-nu na łodziach oznaczały pozostałych bogów. 

W sztuce Okresu Predynastycznego można dostrzec nie tylko tę 

samą, co w późniejszych czasach, hierarchię bogów, władcy i świątyń, ale 

również elementy wierzeń dotyczące pośmiertnej egzystencji, które 

funkcjonowały w późniejszych okresach, tj. podróży łodzią po Krainie 

Umarłych. Przedstawienia o podobnym znaczeniu pojawiały się potem  

w dekoracjach grobowców, sarkofagów i na papirusach. Ze względu na 

brak tego typu nośników w Okresie Predynastycznym i Archaicznym 

przedstawienia te umieszczano na naczyniach. Wyjątkiem są dekoracje 

grobowca nr 100 w Hierakonpolis i Tkanina z Gebelein, które mogły 

spełniać podobną funkcję nośników przedstawień analogicznych do 

                                                      
38

 Wzmianki o fundacji przedstawień kultowych i świątyń pojawiają się w kilka razy, 

np.: za panowania Dena (Wilkinson 2000: 112).  
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późniejszych sarkofagów i dekoracji grobowców. Dekoracje na 

nagadyjskich naczyniach klasy Decorated można więc uznać za 

przedstawienia zaświatowej egzystencji, podobnie jak dekoracje 

grobowca nr 100, tkaniny z Gebelein i późniejsze malowidła grobowe. 

Dopiero od czasów króla Skorpiona sanktuaria zaczynają pojawiać się  

w kontekście, który można wiązać z Górnym bądź z Dolnym Egiptem.   

 

 

 

Depictions of sanctuaries pr-nw and pr-wr: their meaning in 

Predynastic and Archaic Period Egyptian art in context of religion and 

state propaganda 

 

This article concerns the iconography and the meaning of pr-nw 

and pr-wr shrines in context of religious beliefs and official state 

propaganda in Predynastic (c. 3900-3100 B.C.) and Archaic Period  

(c. 3100-2686 B.C.) Egypt. The lack of written sources from those times 

makes the study of beliefs difficult task. The only way to know them is the 

study of preserved examples of iconography and remains of funerary 

rituals. The result of the study may by compared with beliefs expressed in 

Pyramid Texts in pyramid of Unis (2375-2345 B.C.), which is the oldest 

known religious text from Egypt. It seems that Egyptian religious ideas 

didn’t changed very much during the time form Predynastic and Archaic 

Period to the late Old Kingdom, but they changed only the way of 

expression. This process may be trace by referring to various sources, 

which in many ways where expressions of the same ideas related to 

posthumous existence of the ruler, the status of gods and temples in the 

ideology of power. 

From the Archaic and Predynastic Egypt, we do not know 

depictions of gods, this does not mean that the gods where not 

represented in visual arts. For their symbols could be treated pr-nw 

chapels on the boats, accompanied by designates which point specific 

gods. The symbolic meaning of the pr-nw and pr-wr shrine on the 

depictions depends on whether it is shown on the boat or on land. 

Chapels on the boats symbolize gods and deified pharaohs, but chapels 

on the land symbolizes specific shrines. In complex scenes with ruler the 
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sanctuary on land is a particular temple, or indicates where the scene 

takes place. The building is depicted behind a pharaoh and 

accompanying people. It should be read in this way on the Narmer Mace 

head (fig. 5.). But when the monarch, or a symbol of the pharaoh, is 

displayed in front of the chapels, which are on boats, he takes  

a lower position in the hierarchy and is facing symbols of the gods.  

It can therefore be assumed that the status and importance of the ruler 

was greater than the temple, but smaller than the significance of the gods. 

Sanctuary per-wr on the boat probably symbolized the deceased ruler, 

who after his death became a god. While the pr-nw sanctuaries on the 

boats meant the other gods. 

In the Predynastic and Archaic Period art can be seen hierarchy 

of gods, rulers, temples and elements of beliefs concerning the 

posthumous existence, which functioned in similar way in later periods, 

for example boat journey through the land of the dead. Presentation of 

a similar beliefs occurred later in the decoration of tombs, sarcophagi 

and papyrus illustrations. Due to the lack of this type of media in 

Predynastic and Archaic Period Egypt, expression of those conceptual 

them were placed on the Naqada II vessels from the Decorated Class. The 

same idea, as in Decorated Class vessels, are depicted in decorations of 

the tomb No. 100 at Hierakonpolis and Gebelein fabric that could fulfill  

a similar function as analogous media of representations in later tombs 

(sarcophagi, and wall decorations). It might be point that the decoration 

of painted Naqada II pottery imagines the posthumous existence, like 

later tombs decorations, but in much more modest form. 
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Śmierć w obrazie – przedstawienia na tabliczkach z okresu I Dynastii 

 

Wstęp 

Tematem poniższego artykułu będą przedstawienia zawarte na 

kościanych i drewnianych tabliczkach, odkrytych w grobowcach 

datowanych na I Dynastię. Spośród wszystkich 245 odkrytych etykiet, 41 

zawiera dekorację rytą, bądź malowaną kolorowym tuszem. Najczęściej 

pojawiającymi się motywami ikonograficznymi są zwycięstwa militarne, 

rytuał ofiarowania, przedstawienia świątyń, a także święta Sed oraz ku 

czci Sokarisa. Analizie poddane zostaną dwa pierwsze motywy, 

przedstawiające różne przyczyny uśmiercania człowieka – jako ofiary, 

będącej częścią rytuału oraz jako pokonanego wroga. Etykiety te 

datowane są na panowania królów Narmera, Aha, Dżera, Dżeta oraz 

Dena. 

 

Kontekst odkrycia tabliczek, morfologia oraz przypuszczalna 

funkcja 

Każdy zabytek funkcjonuje w określonym kontekście 

materialnym. Należy zatem poświęcić nieco miejsca zagadnieniu 

kontekstu odkrycia omawianych tu tabliczek, co może przybliżyć nas do 

zrozumienia ich dawnej funkcji. 

Znaczna część etykiet została odkryta w Abydos (Umm el-Qaab), 

Sakkara, Nagada, Giza, Tura, Abu Roasz i Heluan. Niestety większość  

z nich pochodzi z wykopalisk, podczas których nie przywiązywano zbyt 

dużej wagi do metodyki (badania Émile'a Amélineau – Amélineau 1986; 

1987, Jean-Jacquesa de Morgana – de Morgan 1897). Dopiero badania 

Flindersa Petriego (Petrie 1900; 1901) oraz Güntera Dreyera (np. Dreyer 

2003) dostarczyły większej ilości danych. Wiele informacji, zwłaszcza 

dotyczących dokładnego miejsca znalezienia, pozostaje jednak 

nieuchwytnych. Pewny jest wyłącznie funeralny kontekst odkrycia 
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wszystkich tabliczek. Nie ma żadnych przykładów tego typu zabytków, 

pochodzących ze stanowisk osadniczych. Wykres (fig. 1) zawiera 

zastawienie wszystkich znanych kontekstów występowania tabliczek. 

Możemy zauważyć, iż spora część etykiet została znaleziona  

w części magazynowej, także w komorze grobowej oraz grobach 

towarzyszących.   

 Przedstawienia na etykietach komponowane były według z góry 

przyjętego schematu (Jiménez Serrano 2002: 21-22). Sceny figuralne 

ujmowano w poziome rejestry (2, 3 lub 4 – do panowania Semercheta. 

Wówczas zarzucono dekorację figuralną, umieszczając na etykiecie 

wyłącznie zapis hieroglificzny). Za pomocą hieroglifów opisywano 

gatunek oleju, jego ilość oraz niekiedy również imię i tytuł osoby, która 

zapewne była związana z dostawą dóbr. Obecność tego typu inskrypcji 

skłoniła badaczy takich jak Francis Legge (Legge 1907: 23), F. Petrie 

(Petrie 1901: 22), Kathreen Piquette (Piquette 2007: 90, 161) i Eva-Maria 

Engel (Engel 1996: 433, za: Piquette 2007: 144) do wysunięcia tezy, iż 

tabliczki pełniły funkcję spisu inwentarza grobowego. Moim zdaniem ta 

interpretacja jest jednak niepełna, gdyż przede wszystkim pomija brak 

udokumentowanego związku między zapisem tabliczki, a zabytkami 

znalezionymi w tym samym kontekście. Ponadto nie wzięto pod uwagę 

ikonografii, która może stanowić wskazówkę przy próbie zrozumienia 

funkcji tych zabytków. Do tej kwestii wrócę jeszcze pod koniec artykułu. 

 

Ikonografia – cykl militarny 

 Pierwsza grupa tabliczek należy do tzw. cyklu militarnego  

i opisuje zwycięstwo nad pewną grupą ludzi. Pojawia się na kilku 

tabliczkach, w tym na najsłynniejszej etykiecie Narmera (fig. 2) czy 

plakietce Dena (fig. 3), której autentyczność jest jednak podważana. 

Motyw zabijania wroga, reprezentującego cały podbity lud, już od okresu 

predynastycznego stanowił element królewskiej ikonografii i po koniec 

Egiptu faraońskiego był wyrazem królewskiej potęgi. 

 Pierwsza z omawianych tabliczek, tj. Aha (fig. 4), została 

znaleziona w Abydos przez F. Petriego (Petrie 1900: 20). Wykonano ją  

z drewna (heban?) i pokryto wyciętymi znakami. Zachowała się jedynie 

górna część etykiety, na której poza serechem („trzymającym” maczugę) 

przedstawiono jeńca ze związanymi z tyłu rękoma, szakala 
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(symbolizującego zapewne Chentiamentiu) oraz budowlę, opisaną 

inskrypcją hieroglificzną. 

 Zdaniem Petriego tabliczka przedstawia scenę wyliczenia jeńców 

(ich liczba się nie zachowała). Nadal widoczny jest jednak hieroglif, 

desygnujący jednego z nich. Mowa o fonogramie seti/seczi, który jest 

częścią nazwy Nubia (ta-seti). Tabliczka odwołuję się więc zapewne do 

jednej z kampanii militarnych Aha, prowadzonej na południu, zaś 

klęczącą postać należy identyfikować z Nubijczykiem. 

Odmienną tezę przedstawił Francis Legge, który uważał, iż jeniec 

został złożony w ofierze podczas pogrzebu króla (Legge 1907: 245). 

Podobne teorie, opierające się na dość uproszczonym rozumieniu 

powyższych przedstawień pojawiają się coraz częściej (Logan 1990; 

Menu 2001; Dougherty 2004), zwłaszcza w kontekście tabliczek, 

opisujących element rytuału, o którym będę mówić za chwilę. Jednakże 

już w tym momencie chciałabym wyraźnie zaznaczyć, iż takie 

interpretacje nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia i opierają się 

wyłącznie na niepewnych przesłankach. 

 W przypadku drugiej grupy znaków rozbieżności w interpretacji 

są już nieco większe. Hieroglif mes w połączeniu z symbolem Anubisa 

Petrie (1900: 20) odczytał jako tytuł królewski mes Inpu – zrodzony  

z Anubisa. Inaczej imię bóstwa tłumaczył Wolfgang Helck (1987: 145) – 

uznał, iż tabliczka opisuje święto narodzin Chentiamentiu. Własną teorię 

przedstawił również T. Logan, który tabliczkę wiąże z serią innych 

etykiet, na których zostało przedstawione rytualne morderstwo. Zdaniem 

tego badacza w przypadku powyższej tabliczki mamy do czynienia  

z ceremonią meset Imiut, która towarzyszyła otwarciu lub ufundowaniu 

budowli, której symbol znajduje się po prawej stronie plakietki (Logan 

1990: 66). Logan uważa, iż miała ona związek z rytualnym zabijaniem 

jeńców. W swoich dociekaniach autor analizował także inne tabliczki, na 

których pojawia się wyżej wymieniony znak. I faktycznie, zależność 

między ukazaniem się obiektu kultowego (choć nie koniecznie tylko 

Imiut, por. dalej), a elementem rytuału związanego z zabójstwem jest 

wyraźna. Najprawdopodobniej ceremonie te były ze sobą w pewien 

sposób powiązane. 

  Święto, zapisane podobną sekwencją znaków jak to na tabliczce, 

zostało uwiecznione na Kamieniu z Palermo (fig. 5). Mowa o meset Inpu, 
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które zdaniem T. Wilkinsona (2000: 239) było rytuałem „stworzenia 

wizerunku Anubisa” (posągu kultowego?). Ustalenie dokładnego roku 

pierwszego święta jest niemożliwe ze względu na fragmentaryczność 

zachowanego przekazu. Wiemy, iż meset Inpu miało miejsce trzykrotnie  

za czasów Aha, w tym jeden raz w przedostatnim roku panowania tego 

władcy. Wówczas to zapisano je w kontekście innego wydarzenia,  

a mianowicie szemes-Her, które tłumaczone jest jako „podążanie za 

Horusem”. Najprawdopodobniej związane było z podróżą inspekcyjną, 

odbywaną przez króla lub jego urzędników (w odstępie dwuletnim), 

połączonym ze ściąganiem podatków (Wilkinson 1999: 121). 

Najprawdopodobniej tabliczka opisuje jedno z takich świąt. 

 Problemy nastręcza identyfikacja budynku, przedstawionego na 

skraju tabliczki. Zdaniem W. Helcka zapis odnosi się do założenia fortecy  

o nazwie her peher-ihu (Helck 1987: 145). Inną interpretację 

zaproponował A. Jiméneza Serrano. Jego zdaniem ufortyfikowany okręg 

mógł być miejscem złożenia darów, które zapisano w dolnej partii 

tabliczki (niezachowanej). Jego nazwę odczytał natomiast jako peher Her 

haset – okręg (świątynia?) Horusa (króla?) Hesat (Jiménez Serrano 2002: 

87). Oznacza to, że znak rogatego zwierzęcia interpretuje jako hieroglif 

określający świętą krowę. Zdaniem autorki takie tłumaczenie jest jednak 

błędne, a identyfikacja znaku na tabliczce ze znakiem  niewłaściwa. 

Zwierzę na etykiecie nie posiada charakterystycznej korony, która 

pozwoliłaby odróżnić je np. od hieroglifu  lub , 

przedstawiającego byka. Zgodzę się jednak z tym, że przedstawiony 

okręg miał związek z zapisem najniższego rejestru. Jak już wspomniałam, 

tabliczka mogła mieć związek z poborem podatków, które to zapewne 

opisane były w dolnym rejestrze, zaś miejsce, opisane po prawej stronie 

tabliczki byłoby ośrodkiem, z którego produkty pochodziły. 

 

Ikonografia – cykl rytualny 

Druga etykieta (fig. 6) przedstawia inny aspekt uśmiercania 

człowieka – jako element rytuału. Plakietka została odkryta w Sakkarze, 

w grobowcu dostojnika Hemaki (Emery 1938: 35-36). Fakt, iż znalazła 

się w tym grobie jest o tyle zaskakujący, że sam Hemaka pełnił funkcję 



89 

 

kanclerza na dworze króla Dena, zaś na etykiecie widnieje imię Dżera. 

Może to sugerować, że przez czas dzielący te dwa panowania była ona 

przetrzymywana w prywatnych rękach (jako pamiątka?) lub też służyła 

wtórnym celom (Helck 1987: 153). To, że tabliczki były ponownie 

używane świadczą zmiany, dokonywane w ich dekoracji lub inskrypcji. 

 Plakietka wykonana została z drewna, znaki natomiast wycięto  

i wypełniono zielonym i czerwonym barwnikiem. Podzielona jest na trzy 

poziome rejestry. Interesująca nas scena znajduje się z prawej strony  

I linijki. Przedstawiono tu dwie brodate postacie, z których jedna ma ręce 

skrępowane na plecach. Przed nią klęczy osoba trzymająca w jednym 

ręku nóż (który wbija w pierś ofiary), w drugim zaś naczynie, służące 

prawdopodobnie zebraniu krwi. Scenie tej towarzyszy formuła 

ofiarowania res meh szesep. Walter B. Emery (1938: 36) przetłumaczył ją 

jako „otrzymywanie (lub branie) od północy i południa”. 

 Na lewo od omawianego przedstawienia znajduje się scena 

procesji, w której postacie noszą w kierunku serechu Dżera obiekty 

kultowe. Towarzyszy im znak mes, który podobnie jak w przypadku 

wcześniejszej tabliczki, definiuje rytuał „ukazania się” tych przedmiotów. 

Pierwszy z nich to rodzaj włóczni z długim grotem. Następna osoba na 

ramieniu trzyma ptaka lub posąg zwierzęcego bóstwa (Wg. W. Helcka 

(1987: 153) jest to pelikan). Przed nią znajduje się człowiek, niosący rybę 

(sum? - Helck 1987: 153), kolejny zaś mumiokszałtną postać. 

Interpretacja tego fragmentu rodzi najwięcej problemów, gdyż 

mumifikacja najprawdopodobniej nie była praktykowana w tym okresie. 

Emery ponadto zauważył, iż owa mumia pozbawiona jest brody. Stąd też 

przypuszczenie, iż w ten sposób przedstawiono kobietę (Emery 1938: 36). 

Innego zdania jest W. Helck (1987: 153), który nie przychyla się do 

uznania tej postaci za mumię, a raczej za posąg. Podobnie uważał Peter 

Kaplony, który zwrócił uwagę na fakt, iż powyższy znak był toponimem  

i służył do zapisania nazwy „Miasto Posągu Ozyrysa”. Jednakże  

w przypadku tego determinatywu posąg musiałby mieć dodatkowe 

atrybuty, takie jak np. broda (Kaplony 1966: 155). Ostatni  

z ofiarników niesie trudny do zidentyfikowania przedmiot. Emery 

przypuszczał, że mógł to być znak nomu. P. Kaplony uznał go zaś za 

rodzaj emblematu – pedż aha lub szemes. 

 Podobna scena znajduje się na dwóch drewnianych etykietach Aha  
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z Abydos (fig. 7, 8). Jak już wspominałam na podstawie tych zabytków 

wielu badaczy próbowało udowodnić, iż w Egipcie dość powszechnie  

i jakby nie patrzyć chętnie składano ofiary z ludzi. Bernadette Menu 

(2001: 163-175) w jednym z artykułów próbowała udowodnić, iż sceny te 

przedstawiają rytualny mord, którego dokonuje sam władca.  

W ten sposób miałby on manifestować swoją potęgę oraz okazywać 

zwierzchność nad podbitymi terenami (symbole tych miast, nomów czy 

okręgów administracyjnych oznaczają niesione emblematy). Uśmiercani 

ludzie mieliby należeć do elity społeczeństwa (członkowie dworu 

królewskiego, potomkowie lokalnych władców), gdyż zdaniem Menu są 

oni tej samej wielkości co kaci. Taki rytuał uśmiercania miał odbywać się 

co dwa lata i związany był z dostarczaniem podatków do pałacu. To 

tłumaczenie ukazuje dość uproszczony i pozbawiony szerszego kontekstu 

obraz egipskiego króla, który aby ukazać swoją wielkość musi zabić 

bezbronnego jeńca. Dalej Menu twierdzi, iż te rytualne zabójstwa można 

łączyć z grobami towarzyszącymi przy grobach królewskich. Tym samym 

takie poświęcenie się członka elity byłoby niejako zaszczytem, gdyż mógł 

spocząć przy swoim królu. W powyższej interpretacji łatwo dostrzec dość 

wyraźną sprzeczność. Dlaczego bowiem przedstawiciel jakiejś 

społeczności podbitej (nawet jeśli należy do elity) miałby zostać 

pogrzebany przy władcy? Na to pytanie B. Menu nie znajduje 

odpowiedzi. 

 Powyższa interpretacja jest więc dość karkołomna. Przede 

wszystkim nie mamy żadnych oczywistych dowodów na proceder 

składania ofiar z ludzi, który najpewniej zaniknął wraz z końcem Okresu 

Predynastycznego. Pochówki z grobów towarzyszących nie noszą 

znamion gwałtownej śmierci
39

. Jedynie na stanowisku HK43  

w Hierakonpolis, zdaniem badaczy znajdują się szkielety, na których 

zachowały się ślady zdjęcia skalpu. Artykuł na ten temat napisał Sean  

P. Dougherty z Uniwersytetu w Indianie (Dougherty 2004). Odwołał się 

również do omawianej tu tabliczki Dżera, a dokładnie z przedstawienia II 

rejestru. Twierdził, iż krew, która wypływa z głów tych osób jest 

                                                      
39

 Zastanawiający jest co prawda przedział wiekowy osób, pochowanych w grobowcach 

towarzyszących. Może być on jednak wytłumaczony zdecydowanie niższą średnią życia 

w starożytnym Egipcie niż współcześnie.  
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pozostałością zdjętego skalpu.   

Interpretacja powyższej sceny pod kątem ofiarnym nie ma raczej 

silnego uzasadnienia. W ikonografii motyw ten nie jest kojarzony z tak 

gwałtownymi zdarzeniami. Na głowicy maczugi Narmera podobna postać 

przedstawiona została w kontekście święta sed (fig. 9). Również  

w późniejszych czasach takie sceny towarzyszyły rytuałowi królewskiego 

jubileuszu – za przykład może posłużyć relief ze świątyni Niuserre w Abu 

Gurab (fig. 10). Zatem teoria mówiąca o postaci ze zdjętym skalpem nie 

posiada logicznego wytłumaczenia. 

Powyższą scenę W. Helck (1987: 154) interpretuje jako „ Dwie 

siedzące panie ze strumieniem krwi z głowy”. Tym samym miałby być to 

zapis mówiący o śmierci dwóch królowych, z których pierwsza nosiła 

tytuł Uret Hetes i miała na imię Pa-neb-uj, druga zaś tytułowana była 

maat Her. Imię jest niestety nieczytelne. Ta tytulatura znana jest również z 

późniejszych czasów i wiązała się z pozycją, jaką kobieta miała  

w haremie (Helck 1987: 154). 

 Annały królewskie niestety milczą w kwestii powyższych 

wydarzeń. Jedyny fragment związany ze śmiercią i odnoszący się do 

panowania Dżera opisany został na Kamieniu z Palermo (rejestr PS  

r. II.6), który odnosi się do 4. roku panowania tego władcy (fig. 11). 

Inskrypcja nazywa to wydarzenie szemes-Her kap(?) hesek(?). Wilkinson 

(2000: 97) przetłumaczył je jako „podążanie za Horusem; okadzanie 

poświęconej ofiary (?) z człowieka”. Przyznał jednak, że jednoznaczna 

interpretacja poszczególnych znaków jest problematyczna. Słowo kap 

tłumaczone jest jako „okadzać” lub „palić (kadzidło)”. Obok znajduje się 

przedstawienie czajki przeciętej nożem, które można uznać za zapis słowa 

hesek – odciąć, zerwać lub ściąć głowę. Determinatywem całego 

sformułowania jest zapewne znak kobiety. Według Wilkinsona  

z jej głowy cieknie struga płynu (prawdopodobnie krwi). Właśnie to 

przedstawienie skłoniło W. Helcka (1987: 150) to wysunięcia tezy, iż ten 

fragment Annałów opisuje śmierć królowej, wspomnianą na tabliczce. 

Inne tłumaczenie powyższego zapisu zaproponował Marshall Clagett 

(1989: 69 za Wilkinson 2000: 98), odwołując się do ikonografii maczugi 

Skorpiona (fig. 12). Wydarzenie to określił jako święto „okadzania 

ściętego ludu”, które mogło upamiętniać historyczne zwycięstwo nad 

rechit, zamieszkującymi tereny Delty. Jak jednak zauważa Wilkinson, 
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przedstawienia z maczugi Skorpiona najprawdopodobniej miały jedynie 

wydźwięk propagandowy i stanowiły metaforę królewskiej władzy, nie 

zaś kronikarski zapis gwałtownych wydarzeń na północy. Być może 

doszukiwanie się paraleli między zapisem Annałów a przedstawieniem 

tabliczki jest słuszne, jednakże w obliczu niepełnego materiału 

źródłowego jesteśmy skazani jedynie na przypuszczenia. 

 Podsumowując powyższe interpretacje, widoczna jest dość 

wyraźnie zależność między świętami użytymi do nazwania roku. Jest to 

rytuał ofiarowania. Na kilku innych tabliczkach został on przedstawiony 

w innej formie, tzn. mieszania produktów w dużym naczyniu. Jeśli 

natomiast chodzi o rytuał ofiarowania związany z zabójstwem, jak już 

wspomniałam nie ma archeologicznych dowodów, które pozwoliłyby na 

uznanie tej tezy za prawdziwą. Z drugiej strony przedstawienie na 

tabliczce jest nad wyraz czytelne – jedna z postaci wbija nóż w pierś 

drugiej. Być może mamy tu zatem do czynienia z symbolicznym, a nie 

dosłownym zapisem dotyczącym złożenia ofiary. Byłaby to zatem 

reminiscencja dawnych zwyczajów kultowych, która za I Dynastii 

zachowały swój teatralny charakter (tak, jak to było w przypadku wielu 

innych rytuałów, które dosłownie „odgrywano”). W każdym razie należy 

zachować dość dużą dozę ostrożności w formułowaniu decydujących 

sądów. Nasza wiedza na temat Okresu Predynastycznego jest niestety 

zbyt mała. 

 

 

Podsumowanie i wnioski – ,,Podążanie za Horusem”  

i podatki? 

 Powyższy rytuał ofiarowania często związany jest z procesją 

obiektów kultowych oraz niekiedy również z rytuałem szemes-Her. 

Często pojawia się on wprost zapisany na tabliczkach Semercheta (fig. 

13) oraz Qaa. Także Kamień z Palermo dostarcza wielu informacji na ten 

temat. Między innymi fragmenty opisujące panowanie Dżera mówią 

szemes-Her meset... Dżehuti – podążanie za Horusem, fundacja 

posągu...Tota (fig. 14, CF1 r.II.3, opisujący n+3 rok – Wilkinson 2000: 

188-189). Kolejne święto to szemes-Her meset Net – podążanie za 

Horusem, fundacja posągu Neit (fig. 15, fragment CF1 r.II.7, n+7 rok 

panowania – Wilkinson 2000: 191). 
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  Moim zdaniem tabliczki stanowią zatem zapis zebranego podatku 

(wyliczonego w dolnym rejestrze), zaś rytuały wymienione w górnych 

rejestrach precyzują, w którym dokładnie szemes-Her zostały pobrane. Na 

rzecz powyższej tezy świadczy przede wszystkim ikonografia, której 

wartość w zrozumieniu roli tabliczek badacze zajmujący się tym 

zagadnieniem pomijali, wskazująca na wydarzenia kojarzone z procedurą 

poboru podatków (znane także z Kamienia z Palermo, co potwierdza ich 

historyczność). 

Powyższa interpretacja nie odpowiada jednak na pytanie, dlaczego 

tabliczka znalazła się w grobie. Uznanie etykiet, wyposażonych w bogaty 

repertuar przedstawień ikonograficznych za zwykły spis inwentarza nie 

wydaje się bowiem przekonujące. Moim zdaniem omawiane etykiety 

wykorzystywane były w szerszym obiegu, a nie wyłącznie jednorazowo. 

Grobowiec był miejscem ostatecznego zdeponowania. Na rzecz 

wielokrotnego użytkowania plakietek świadczą zmiany dokonywane  

w treści na nich zawartych – usuwanie poprzednich inskrypcji czy 

umieszczanie dodatkowych (na rewersach). Pierwotna rola tabliczek, jako 

świadectw zebranego podatku, mogła się zmieniać. Nie należy w związku 

z tym spodziewać się, iż wraz z nimi do grobu złożono wymienione 

dobra. Same w sobie stanowiły część wyposażenia grobowego, a nie 

stanowiły wyłącznie spisu inwentarza. Nie mamy bowiem ani jednego 

przykładu, który potwierdzałby choć częściowo zapis zawarty na 

etykietach. W jednym przypadku, w którym kontekst odkrycia był 

oryginalny, przy tabliczce opisującej 600 (miar?) oleju znaleziono jeden 

skórzany pojemnik. Sądzę, iż podczas pogrzebu umieszczano jedynie 

część produktów, które opisane były na plakietkach, mających znaczenie 

symboliczne. 

 Pomimo tego, że obecnie znanych jest ponad 200 tabliczek, 

datowanych na okres I Dynastii, nasza wiedza na ich temat jest bardzo 

ograniczona i wybiórcza. Dotychczasowe badania skupiały się bowiem  

w dużej mierze na ikonografii, nie zaś na roli etykiet w administracji 

egipskiej. Niestety dotychczasowe badania archeologiczne nie 

dostarczyły potrzebnych danych do tego typu rozważań, takich jak 

nienaruszony kontekst czy związek plakietek z innymi zabytkami. 

Dziedzina ta wymaga więc dalszych interdyscyplinarnych badań, które  

w przyszłości być może pozwolą odpowiedzieć na wiele pytań. 
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Fig. 1. 

 

 

 

Fig. 2. il. z Raffaele 2011.                          Fig. 3. il. z Raffaele 2011. 
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Fig. 4. il. z Petrie 1901, pl. XI, fig. 1. 

 

 

 

          

 

Fig. 5. il. z Wilkinson 2000: fig. 1.                   
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Fig. 6. il. z Raffaele 2011. 

 

Fig. 7. i 8. Petrie 1901: pl. III, fig. 4, 6. 
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Fig. 9. Quibell 1900: pl. XXVI B. 

 

 

 

Fig. 10. Emery 1938: fig. 10. 
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Fig. 11. il. z Wilkinson 2000: fig. 1. 

 

 

Fig. 12. Ashmolean Museum, Oxford (Ash. E. 3632.). 
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Fig. 13. il. z Raffaele 2011. 

 

                       

Fig. 14. i 15. il. z Wilkinson 2000: fig. 1. 
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Death in Image – Representations on the Labels from the I Dynasty 

 

 The subject of this article is representations, curved and painted 

on the surface of bone and wooden labels, dated for the I
st 

Dynasty. They 

were found on the sites Umm el-Qaab, Saqqara, Gizeh, Tura, Abu Roash 

and Helwan. Unfortunately, in most cases, documentation from these 

excavations is poor, so we cannot define they original archaeological 

context. 

The representation of death on the I
st 

Dynasty labels has two 

aspects – as a part of a ritual (ritual of appearance, hb sd festival) and  

a punishment, made by king on the defeated enemies. However, in my 

opinion, this representation has a symbolical meaning, especially that 

related to a ritual. Maybe they are reminiscence of old cults, worshiped in 

Predynastic Period. 

We can investigate the relationship between scenes from the labels 

and Royal Annals (Palermo Stone). Some of the festivals, presented on the 

etiquettes, can be found in Annals. What is very significant, most of these 

festivals are related with ritual called Sms Hrw. As claimed T. Wilkinson, 

it was celebrated in two years interval and was connected with tax 

collection. 

In my opinion discussed labels can be related with tax collection. 

The representations of different rituals and other historical events, related 

to the Sms, define in which particular year the tax collection took place. 

The goods were listed in the lowest register or on a reverse. 
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Badanie rentgenowskie mumii kotów z Muzeum Narodowego  

w Warszawie 

 

 Mumie tworzone przez starożytnych Egipcjan to temat badawczy 

bardzo charakterystyczny dla cywilizacji znad Nilu. Oczywiście nie jest 

to jedyna kultura, której zależało na zachowaniu wyglądu zmarłych ludzi  

i zwierząt, lecz zabytki tego typu są nadal najczęściej kojarzone z tym 

obszarem przez osoby, które na co dzień nie mają do czynienia  

z archeologią. Jedną z charakterystycznych cech kultury starożytnego 

Egiptu są liczne znane nam mumie zwierząt. Obecnie zainteresowanie 

tym zagadnieniem jest o wiele większe niż podczas pierwszych odkryć na 

przełomie XVIII i XIX wieku. Wielu pionierów wypraw do Afryki, 

poznających pozostałości starożytnego Egiptu, było oczarowanych tym 

krajem (Strathern 2009: 100). Zabytki wydobywane w trakcie pierwszych 

badań pod koniec XIX i na początku XX wieku, które nie posiadały 

wartości estetycznej czy wynikającej z użycia cennych kruszców nie były 

szczególnymi kuriozami traktowane były z pogardą, jeżeli po prostu ich 

nie wyrzucano lub niszczono. Jednak posiadanie mumii ludzkiej, która 

była uznawana za kuriozum egzotycznej cywilizacji, było oznaką 

wysokiego statusu społecznego, w przeciwieństwie do mumii 

zwierzęcych, którymi wcale się nie zajmowano. Znane są przypadki 

masowego wywożenia z Egiptu zabalsamowanych kotów, które liczono  

w tonach (Brier 2000: 207). Statkami transportowano je do Anglii, gdzie 

ścierano na proszek i wysypywano na pola. Taki zabieg był stosowany by 

użyźniać glebę pod uprawę (Tyldesley 2002: 67-68). Z mumii ludzkich 

również korzystano w sposób, którego skutkiem było zniszczenie 

dziedzictwa sprzed wielu tysiącleci. Z tkanin, którymi owinięte były 

mumie ludzkie z czasem zaczęto wyrabiać papier. Proceder ten 

zapoczątkował amerykański przemysłowiec A. Stanford (Ożarek 2009: 

91). Mark Twain poświadcza, że w latach siedemdziesiątych XIX wieku 

mumiami ludzkimi palono w parowozach (El Mahdy 1991: 33). W tym 

samym okresie sproszkowanych ciał używano jako pigmentu do farb. Był 
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to tzw. ,,brąz mumiowy”. Podobno pomagał także żywym, będąc 

lekarstwem na wszystkie możliwe dolegliwości (Molenda 2006: 44). 

Nie jest wykluczone, że w taki sam sposób jak opisano powyżej, 

postępowano z mumiami zwierzęcymi. W bardzo krótkim czasie 

bezpowrotnie zniszczono mumie wielu gatunków zwierząt: byków, krów, 

krokodyli, psów, osłów, słoni, ryb, gazeli, koni, ibisów, lwów, jaszczurek, 

małp, baranów, ptaków drapieżnych, skarabeuszy, ryjówek i węży. 

Obecnie szacuje się, że było ich kilkadziesiąt lub kilkaset milionów (Brier 

2000: 188). Ludzie niszczący te zabytki pozostawili po sobie jedną 

przydatną informację, a mianowicie to, że struktura mumii pochodzących 

ze starożytnego Egiptu jest bardzo krucha i nietrwała (Brier 2000: 192). 

Duża zmiana nastawienia badaczy do tego typu zabytków miała miejsce 

na początku XX wieku. Sprawiła ona, że cały czas odkrywamy nowe 

fakty dotyczące kultury i religii Egipcjan. Najczęściej badanie mumii 

tradycyjnymi metodami nie przynosi nowych odkryć. Obecnie 

korzystamy z rozwoju techniki komputerowej. Analizy uzyskiwane dzięki 

nowoczesnej aparaturze dostarczają nam zaskakujących informacji.  

Mumie zwierząt, które znajdują się w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Warszawie, na dzień dzisiejszy są przebadane technikami 

na miarę XXI wieku w bardzo małym procencie. Częstą przeszkodą są 

koszty, które trzeba ponieść, by wykonać analizy. 

 Informacja dotycząca mumii królowej Makare była iskrą do 

realizacji mojego projektu ,,Badanie egipskich mumii zwierząt’’, który 

został wsparty finansowo przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego 

Ruchu Naukowego UW. Wspomniana królowa żyła w czasach 

dwudziestej pierwszej dynastii i była żoną najwyższego kapłana i króla 

Pinedżema I. W trumnie Makare znaleziono pakunek, a napis na trumnie 

wg. Gastona Maspero sugerował, że mogła to być królewna Mutemhet, 

córka Makare pochowana wraz z nią. Mumia pozostała zawinięta a jej 

zdjęcie umieszczono w katalogu ogólnym G.E. Smitha Catalogue of the 

Royal Mummies in the Museum of Cairo jako zdjęcie księżniczki. Lecz 

gdy w 1968 roku prześwietlono mumię promieniami RTG okazało się, że 

jest to samiczka pawiana. Gaston Maspero odczytując napis ,,Mutemhet’’ 

uważał, że jest to imię córki Makare. W rzeczywistości było to jedno  

z imion królowej, a pawian był z pewnością jej ulubieńcem (Harris 1973: 

53).  
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 W magazynach Muzeum Narodowego w Warszawie znajdują się 

cztery mumie, piąta zaś na co dzień wystawiona jest w gablocie 

wystawowej. Ich zdjęcia RTG wykonałem we współpracy z kustosz 

kolekcji egipskiej w Zbiorach Sztuki Starożytnej – dr Moniką Dolińską, 

członkiem Koła Naukowego Starożytnego Egiptu KeMeT UW Wojtkiem 

Ejsmondem oraz pracownikami Wydziału Konserwacji i Restauracji 

Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Aparaturę Boltspot 

100 kV firmy Balteau obsługiwał doświadczony radiolog Roman Stasiuk, 

wykorzystując materiały firmy Fuji Medical X- Ray Super RX.  

Tkaniny, w które owinięte są mumie mają różną grubość  

i szerokości. Wielokrotność oplatania ciała kota materiałami także jest 

inna w każdym przypadku. Z tego powodu zaistniała potrzeba wykonania 

zdjęć w dwóch zakresach rejestracji: 28 kV (koniec promieniowania RTG 

miękkiego), oraz 30 kV (początek promieniowania RTG twardego) dla 

ich większej czytelności. 

 
Fig. 1. Autor przy urządzeniu Baltospot 100 kV firmy Balteau i mumia nr 

inw. 139009 (fot. W. Ejsmond). 
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Informacje dotyczące wszystkich opisywanych mumii zostaną 

podane poniżej, a w dalszej części przedstawię każdy zabytek  

w szczegółowym opisie. Wszystkie informacje na temat okoliczności  

w jakich mumie trafiły do Muzeum Narodowego oraz podstawowe 

informacje na ich temat pochodzą z muzealnego systemu MONA, który 

służy do elektronicznej ewidencji zbiorów w Muzeum Narodowym  

w Warszawie. 

Tkanina, w którą zawijano mumię, powstaje w wyniku 

przeplatania ze sobą wzajemnie prostopadłych układów nitek osnowy  

i wątku. Wszystkie zabytki owinięte są wielokrotnie w różnego rodzaju 

tkaniny. Najczęściej jest to len. Nie są one tego samego rodzaju. Mają 

różną ilość nitek osnowy i wątku, a zatem różną gęstość splotów nici. 

Ilość osnów zarejestrowanych to od 10 do 18, a wątków od 24 do 50. 

Kiedy cyfrowo powiększono zdjęcie materiałów owijających mumie, 

zaobserwowano, że ich pasy cięte były wcześniej z większej tkaniny – 

wyraźnie widać, że krawędzie są postrzępione. W przypadku gdyby pasy 

materiałów utkano na specjalną, odpowiednio wcześniej ustaloną 

szerokość, to ich brzegi pozostałyby gładkie i prosto zakończone 

(konsultacja z prof. Heleną Hryszko). Proweniencja wszystkich pięciu 

mumii, jest niestety nieznana. Nie wiadomo również jakie były losy 

zabytków od momentu ich znalezienia do czasów pozyskania ich przez 

Muzeum Narodowe w Warszawie. W efekcie istnieje problem  

z umiejscowieniem ich w kontekście archeologicznym i maksymalnie 

utrudnia datowanie bezwzględne. Jak już wcześniej wspomniałem,  

w przeszłości nie zawsze traktowano ten materiał jako wartościowy. 

Istnieje więc prawdopodobieństwo, że nie otrzymamy odpowiedzi na 

pytanie, w którym ośrodku kultu bogini Bastet je znaleziono. Ponadto, 

mumie przekazano do Muzeum Narodowego w różnych latach, 

począwszy od 1949 roku. Ze względu na skomplikowaną sytuację po II 

Wojnie Światowej trudno było dopilnować od razu wszelkich formalności 

związanych z nowymi nabytkami Muzeum Narodowego. Prawdopodobne 

jest, że II Wojna Światowa przyczyniła się do zniszczeń dokumentów 

dotyczących zabytków, jak i dotknęła ich bezpośrednio, ponieważ 

wymagają pilnej konserwacji. 

 Pierwsza mumia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 

(nr inw. Vr. st. 252) ma długość 22,3 cm i szerokość 7,6 cm (fig.2.). Jest 
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ona darem przekazanym przez UNESCO w 1949 roku. Informacja, która 

widniała w elektronicznym katalogu muzealnym MONA pod powyższym 

numerem inwentarzowym brzmiała: ,,przedramię bez dłoni owinięte  

w bandaże’’. Wykonane zdjęcie rentgenowskie wykazało, że zawiniątko 

to nie ma żadnego związku z ludzkimi kośćmi. To odkrycie jest 

doskonałym przykładem, że zdjęcia rentgenowskie powinny być 

wykonywane częściej, ponieważ pozwalają uzyskać informacje, których 

nigdy byśmy nie mogli pozyskać w inny sposób. 

 Wygląd zewnętrzny zabytku nie przypomina znanego nam 

powszechnie wizerunku kociej mumii. Jest również najmniej atrakcyjny  

z grupy wszystkich pięciu. Na tej podstawie możemy wnioskować, że 

albo była najmniej wartościowa w czasach starożytnych lub powstała jako 

pierwsza z badanej grupy, w czasach, gdy dekoracje mumii zwierząt  

w Egipcie nie były zbyt kunsztowne. Najbardziej istotnym zagadnieniem 

nie jest jednak to, jak mumia wygląda zewnętrznie, ale to co kryła przez 

kilka tysięcy lat pod swymi tkaninami. Na fig. 2A zauważalna jest spora 

dziura w tkaninach. Jej centrum jest dość ciemne. Taką samą sytuację 

mamy widoczną na fig. 2 B – środkowe warstwy materiałów mają taką 

samą barwę jak na poprzednim zdjęciu. Zabarwienia te powstały po 

zastygnięciu płynnej żywicy, którą spajano materiały, by nie rozwijały się 

po zakończeniu wszelkich procesów kultowych. Kolejne, wierzchnie ich 

warstwy były już pozbawione żywicy, lecz wstępna analiza wykazała, że 

ich pierwotny kolor został zmieniony za pomocą barwników naturalnych. 

Pierwsze tkaniny, którymi owijano ciało zwierzęcia były wąskie, a każde 

kolejne coraz szersze. 

Mumia ta nie posiada głowy, co widoczne jest na zdjęciu 

rentgenowskim (fig. 3.). Została ona oderwana lub odpadła podczas 

przypadkowego uszkodzenia. Widać dokładnie kości ramieniowe  

z wnętrza mumii na fig. 2B, tam gdzie owa głowa powinna się 

znajdować. W dolnej partii zdjęcia RTG widoczne są kości kończyn 

dolnych. Mniej więcej w połowie kręgosłupa widać przerwane połączenie 

między kręgami lędźwiowymi. Uszkodzenie powstało wtórnie, ponieważ 

większość zgonów kotów następowała poprzez przerwanie kręgów 

szyjnych lub silny cios tępym przedmiotem w potylicę, a nie w taki 

sposób jak w tym przypadku. Zawiniątko mumii jest specyficzne, bowiem 

dolna jej partia pozbawiona jest kości. Balsamista tak wykorzystał 
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tkaniny, że widoczny jest ich nadmiar na zdjęciu RTG. Przed 

wykonaniem zdjęcia nie można było nawet przypuszczać, że takie 

rozwiązanie może zostać zastosowane. Czyżby to sztuczne przedłużenie 

miało stworzyć pozory, że zwierzę umieszczone wewnątrz jest większe 

niż było w rzeczywistości? Jest to prawdopodobne, ponieważ znane są 

praktyki mumifikowania zwierząt w taki sposób, by wyglądały na 

przedstawicieli innych gatunków, na większe lub mniejsze niż były za 

życia (Śliwa 2006: 128). Znane są również przypadki mumifikowania 

zwierząt imitujące płody ludzkie, czasem małe dzieci.  

A      B 

Fig. 2. Przednia i górna część mumii nr inw. Vr. St. 252. Na fig. A – 

widoczny jest spory otwór w tkaninach, a na fig. B – widoczne miejsce,  

w którym powinna znajdować się głowa (fot. Ł. Przewłocki). 

 

 
Fig. 3. Zdjęcie rentgenowskie mumii nr inw. Vr. St. 252 z widocznym 

przerwaniem kręgów i brakiem głowy kota w części górnej  

(fot. R. Stasiuk). 
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Na fig. 4. widzimy otwór wykonany być może świadomie przez 

osoby, które, wiedząc, że starożytni balsamiści umieszczali magiczne 

amulety pomiędzy tkaninami, chcieli takie amulety wydobyć. Jest to 

jednak tylko wstępna hipoteza. Przez ów otwór widać zachowaną sierść 

kota. 

  A   

B 

Fig. 4. A – widoczny jest otwór, przez który można dostrzec sierść kota. 

B – widoczny pancerzyk larwy, określanej jako puparia owada  

(fot. Ł. Przewłocki). 

 

Około 4 cm od górnej krawędzi mumii znajduje się 

najprawdopodobniej larwa owada, określanego jako puparia (fig. 4B). 

Dalsza analiza powinna wykazać, czy jest to efekt niekorzystnych 
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warunków przechowywania zabytku przed trafieniem do magazynu 

muzealnego, czy jednak pochodzi ona z czasów starożytnych. 

Druga mumia (nr inw. 139009) ma długość 30 cm i szerokość 6,2 

cm (fig. 5.). Jest ona depozytem Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony 

Zabytków. Powstała w okresie rzymskiego panowania w Egipcie. 

A                         B 

Fig. 5. A – Mumia kota nr inw. 139009 i B – jej zdjęcie rentgenowskie                               

(fot. Ł. Przewłocki,  R. Stasiuk). 

 

Wyraźnie widać zaznaczony na niej pyszczek, namalowany za 

pomocą zaschniętej cieczy, najprawdopodobniej żywicy (fig. 5A). 

Odznaczają się także przyszyte uszy. Tkaniny owijają tułów na tzw. 

,,jodełkę’’ (na podstawie konsultacji z prof. Heleną Hryszko). Sposób 

owijania mumii kotów był różny. Wszystko zależało od tego, jakie było 

przeznaczenie mumii i ile potencjalny nabywca mógł za nią zapłacić.  

W górnej części tkaniny znajdują się uszkodzenia. Widoczne są one 

również na kośćcu kota na zdjęciu RTG na tym samym odcinku (fig. 5B). 
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Są to uszkodzenia w części kręgów szyjnych. Takie całościowe 

uszkodzenie mumii nie powstało w czasach starożytnych, ale podczas 

eksploracji, transportu, przechowywania lub innej losowej sytuacji. 

 Następna, trzecia z kolei mumia (nr inw. Vr. st. 181) została 

przeze mnie nazwana „połamańcem” na czas prowadzenia badań (fig. 6). 

Jej długość to 34 cm, a szerokość 5,8 cm. Prześwietlona została razem  

z deseczką, która nie pozwala się jej rozpaść na trzy fragmenty. Wymaga 

ona niewątpliwie natychmiastowej konserwacji.  

A                 B 

Fig. 6. A – Mumia kota nr inw. Vr. St. 181 i B - jej zdjęcie rentgenowskie                            

(fot. W. Ejsmond, R. Stasiuk). 
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Ta mumia również trafiła do Muzeum Narodowego w 1949 roku 

jako dar UNESCO. Jej pyszczek jest tutaj zaznaczony przez kilka linii – 

m. in. zarys nosa i oczu. Doszyta jest para uszu. Uszkodzenia mumii 

wyraźne są w dwóch miejscach już na tkaninach zewnętrznych, więc 

można było podejrzewać, że wewnętrzne kości również będą uszkodzone. 

Hipoteza ta została w pełni potwierdzona. Uszkodzenia wewnętrzne 

powstały z pewnością na skutek złamań całości mumii i nieznane są 

analogie tego typu z czasów starożytnych. Z pewnością jej wygląd jest 

efektem działań jej odkrywców, lub późniejszych nieznanych losów 

zabytku. Gdy bliżej przyjrzymy się tylnej części czaszki kota zauważymy 

połamane kości, które nie występują u zdrowych kotów. Okazało się, że 

zwierzę mogło zostać uśmiercone silnym ciosem w potylicę, co było 

jednym z dwóch sposobów zadawania im śmierci. Bardzo ciekawym 

znaleziskiem jest element dodany między czaszką, a kręgami 

piersiowymi. Kształtem przypomina on metalowy drut i z pewnością jest 

to tego rodzaju materiał, którego zadaniem jest wzmocnienie mumii. Nie 

wiadomo jednak, czy o estetyczną stronę zadbał człowiek sprzed kilku 

tysięcy, czy kilkudziesięciu lat. Zbadanie tego materiału pozwoli uzyskać 

odpowiedź na to pytanie. 

Kolejna mumia (nr inw. 143329) jest najbardziej atrakcyjna 

zewnętrznie (fig. 7). Jako jedyna znajduje się w gablocie Muzeum 

Narodowego. Jest depozytem Luwru i najprawdopodobniej trafiła do 

muzeum w początkach lat 60 XX wieku. Jej długość to 27, 3 cm,  

a szerokość to 6 cm. 
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A                                        B 

Fig. 7. A – Mumia kota nr inw. 143329 i B – jej zdjęcie rentgenowskie                                

(fot. Ł. Przewłocki,  R. Stasiuk). 

 

Widoczny jest pyszczek z doszytymi uszami i oczami. Mumia 

owinięta jest w dwa rodzaje tkanin. Są one białe, a także barwione na brąz 

barwnikami roślinnymi – być może korą drzewną. Na zdjęciu 

rentgenowskim jest widoczne przemieszczenie orientacji kręgu atlas  

z poziomej w pionową (fig. 7A). Z pomocą konsultacji H. Frankiewicza, 

T. Kalinowskiego i J. Jajkiewicza z lecznicy weterynaryjnej  

w Wałbrzychu, a także dr Anny Gręzak i informacji zaczerpniętych  

z publikacji Boba Briera (Brier 2000: 208) stwierdzono, że nie jest 

możliwe, by podczas skręcenia karku nastąpiło takie przemieszczenie 

kręgu. Z pewnością jest to efekt ingerencji człowieka przed mumifikacją  

i bardzo prawdopodobne, że była to bezpośrednia przyczyna śmierci kota.  

Ostatnia mumia (nr inw. Vr. st. 253) ma wymiary 35,9 cm  

i szerokość 9 cm (fig. 8.). Pochodzi ona z wymiany z Niemiecką 

Republiką Demokratyczną. Przekazana została w roku 1957.  



113 

 

A                                         B 

Fig. 8. A – Mumia nr inw. Vr. St. 253 i B – jej zdjęcie rentgenowskie                                  

(fot. Ł. Przewłocki, R. Stasiuk). 

 

Zabytek jest bardzo zniszczony. Widoczne są na nim ślady kleju 

przemysłowego, który z pewnością był użyty w sytuacji bardzo 

wyjątkowej i doraźnej. Jest to kolejny dowód i argument przemawiający 

za koniecznością szybkiej konserwacji tych mumii. Widoczne ciemne 

przebarwienia na tkaninach mogą być śladami żywicy użytej podczas 

mumifikacji konkretnie tej mumii, ale tkaniny mogły być również użyte 

wtórnie, co komplikuje sprawę. Przez uszkodzony materiał widoczne są 

kości zwierzęcia. Na tkaninach znajduje się pancerzyk larwy, 

najprawdopodobniej puparia, która jest obecna także na mumii nr inw. 

Vr.st. 252. Mumia ta także pozbawiona jest głowy, a kręgi lędźwiowe są 

przerwane. Podczas wykonywania zdjęcia tej mumii, spomiędzy tkanin 

wyleciał ludzki ząb (fig. 9). Porównano go z innymi zębami starożytnego 

Egipcjanina i na tym etapie wskazuje on podobne starcie i oznaki 

kamienia nazębnego, ewentualnie hipoplazję szkliwa (konsultacja  

z Marzeną Ożarek i Halszką Przychodzeń). 
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Fig. 9. Ząb ludzki znaleziony w mumii zwierzęcej (fot. Ł. Przewłocki). 

 

 Współczesna technika komputerowa umożliwia nam prowadzenie 

bardzo wnikliwych analiz w materię organiczną liczącą kilka tysięcy lat 

bez ingerencji w jej strukturę. Wykorzystanie tomografu komputerowego  

z pewnością dostarczy nowych informacji na temat mumii kotów,  

a ewentualna analiza DNA ludzkiego zęba pozwoli na jego datowanie  

i ustalenie pochodzenia. Wykonanie badań laboratoryjnych pobranych 

fragmentów tkanin wykaże rodzaje barwników i produktów, z których 

zostały stworzone.  

 Wszystkie powyższe analizy i wnioski były konsultowane  

z pracownikami naukowymi. Szczególne podziękowania pragnę złożyć na 

ręce kustosz kolekcji egipskiej w Zbiorach Sztuki Starożytnej Muzeum 

Narodowego w Warszawie dr Moniki Dolińskiej, opiekuna naukowego 

prof. Andrzeja Niwińskiego, mgr Halszki Przychodzeń, kierownika 

katedry Konserwacji i Restauracji Tkanin Zabytkowych Akademii Sztuk 

Pięknych UW prof. Heleny Hryszko, archeozoologa Instytutu Archeologii 

UW dr Anny Gręzak, radiologa Akademii Sztuk Pięknych UW Romana 

Stasiuka. 

 

 

X-ray examination of the cat mummy from the collection of The 

National Museum in Warsaw 

 

 The National Museum in Warsaw has five mummies of cats, 

which come from Egypt, there are dated to Greco-Roman Period, but 

their place of origin is unknown. During the research on cats’ mummies I 
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had a permission to examine those objects. This text describes five X-ray 

photos of cats’ mummies, which were taken for the first time. It is 

interesting to note that one mummy did contained human tooth (fig. 8 and 

9, Vr. St. 253), and another was thought to be a human arm (fig. 2 and 3, 

Vr. St. 252), but it turned out to be a cat without a head. Other cats have 

marks that permit us to suspect that they were put to death.  

In ancient Egypt, cats for mummification were killed by a blow to 

the back of their head, or twisting their necks. All the mummies in The 

National Museum in Warsaw have broken spines. Only one mummy (Vr. 

St. 181 (fig. 6)) has visible damage of the occipital bone, so it has marks 

of both ways of killing. But the damage of the skull might have been done 

after death of the cat, for example during mummification, or after the 

process. 
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Prywatne grobowce skalne w Tebach Zachodnich na przełomie 

XI i XII dynastii 

 

 Początki nekropoli tebańskiej leżącej na zachodnim brzegu Nilu 

sięgają końca Starego Państwa (Saleh 1977: 12-27; Soliman 2009: 10-

28). Samo miasto było już w tym okresie siedzibą zarządcy nomu, jednak 

na arenie politycznej Egiptu nie odgrywało jeszcze żadnej istotnej roli. 

Dopiero nomarchowie o imieniu Intef, znani dzisiaj, jako pierwsi władcy 

XI dynastii zwiększyli obszar wpływów Teb. Pod koniec Pierwszego 

Okresu Przejściowego książęta tebańscy stanowili dla Herakleopolitan 

duże zagrożenie w walce o przejęcie władzy nad całym krajem. 

Ostateczne zjednoczenie Egiptu dokonało się za panowania Mentuhotepa 

Nebhepetre około roku 2055 p.n.e. Od tej chwili rozpoczął się złoty okres 

Teb, który miał jednak trwać zaledwie 70 lat (Shaw 2000: 149-158). Po 

śmierci ostatniego władcy XI dynastii, Mentuhotepa Nebtauire panowanie 

objął Amenemhat Sehetepibre zakładając nową, XII dynastię. 

Amenemhat przed objęciem tronu sprawował najwyższy urząd w kraju, 

urząd wezyra
40

, natomiast przejęcie przez niego władzy związane było 

najprawdopodobniej z obaleniem ówczesnego króla (Hayes 1968: 168). 

Po około 5 latach
41

 sprawowania rządów w Tebach, Sehetepibre przeniósł 

stolicę Egiptu do założonego przez siebie miasta zwanego Imenemhat-

iczitaui („Amenemhat podbił Oba Kraje”) w okolice królewskiej 

nekropoli w Liszt, której istnienie zapoczątkował (Grimal 2006: 169). 

Teby natomiast straciły pozycję pierwszego miasta pod względem 

politycznym, jednak nadal pozostały ważnym ośrodkiem religijnym,  

w którym czczono boga Amona. 

                                                      
40

 Transliteracja egipskiej formy tytułu brzmi: czati (Grajetzki 2000: 9). 
41

 Dokładna data przeniesienia stolicy z Teb na północ nie jest znana. 5 rok panowania 

jest najpóźniejszym momentem, kiedy mogło to nastąpić. Świadczy o tym stopień 

wykończenia jego świątyni grobowej w dolinie na południe od Deir el-Bahari, nad którą 

prace porzucono w 3 lub 5 roku panowania władcy (Arnold Do. 1991: 18). 
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 Nekropola tebańska od początku Średniego Państwa była 

miejscem grzebania królów, dostojników i urzędników państwowych. 

Tradycję tę zapoczątkowali pierwsi władcy XI dynastii wykuwając swoje 

grobowce skalne typu saff
42

 na nekropoli el-Tarif (Arnold Di. 1976: 42-

44). Mentuhotep Nebhepetre nie został pochowany wśród swoich 

poprzedników. Jego kompleks grobowy wzniesiony został na południe od 

el-Tarif w dolinie zwanej Deir el-Bahari. Kolejni władcy kontynuowali tę 

tradycję, aż do panowania Amenemhata I, który wraz z przeniesieniem 

stolicy na północ kraju, przeniósł także królewską nekropolę. Nie 

oznaczało to jednak, że grobowce w Tebach Zachodnich nie były już 

wykuwane. Nadal na nekropoli tebańskiej chowano ludzi, noszących 

najwyższe tytuły w państwie
43

. Pod koniec XII dynastii w południowo-

wschodnim narożniku dziedzińca Mentuhotepa Nebhepetre pochowani 

zostali przypuszczalnie wszyscy członkowie jednej z rodzin tebańskich 

(Winlock 1922: 30-31). Na podstawie wyposażenia odkrytego w ich 

grobowcach ustalono, że mężczyźni tej rodziny piastowali stanowiska 

urzędnicze w „ministerstwie skarbu” za panowania Amenemhata III 

Nimaatre. Odkrycia pochówków z okresu XII dynastii świadczą o tym, iż 

nekropola tebańska spełniała swoje funkcje przez cały okres Średniego 

Państwa. Tradycja wykuwania grobowców w Tebach Zachodnich 

zapoczątkowana została w czasach VI dynastii, a jej kontynuatorami byli 

władcy XI dynastii. Przetrwała ona do końca Egiptu faraońskiego,  

a jeszcze długo po okresie faraońskim mnisi koptyjscy w pierwszych 

wiekach naszej ery grzebani byli w tych grobowcach.  

Centralnym punktem nekropoli był kompleks grobowy władcy. 

Dookoła niego powstawały założenia sepulkralne osób prywatnych, 

głównie urzędników państwowych. Ukształtowanie terenu w Tebach 

Zachodnich uniemożliwiało lokalizację grobowca władcy pośrodku tego 

obszaru nekropoli, dlatego też jest to rozumiane w sposób symboliczny. 

Jak już powiedziano, grobowiec króla stanowił „środek” nekropoli, 

                                                      
42

 Saff w języku arabskim oznacza „rząd”. Nazwa ta pochodzi prawdopodobnie od 

rzędów wejść do grobowców umieszczonych w skałach wytyczających dziedzińce, bądź 

od nowożytnych domów budowanych nad założeniami sepulkralnymi z Pierwszego 

Okresu Przejściowego, które wznoszono jeden przy drugim (Winlock 1915: 20). 
43

 Przykładem może być grobowiec Mentuhotepa, pełniącego funkcję Dowódcy 

Wojskowego (mer-mesza uer (Collier, Manley 1998: 45)), zmarłego za panowania 

Senusereta I Cheperkare (Steindorff 1896, Grajetzki 2000: 118). 
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natomiast pochówki prywatne rozmieszczone były wokół niego. 

Zależność ta oraz sposób lokalizowania grobowców ukazane zostały  

w formie graficznej (A na fig.1.), gdzie oś symbolizuje podział nekropoli 

na północną i południową
44

, natomiast liczby oznaczają odpowiednio: 1: 

kompleks grobowy króla i kobiet z jego otoczenia, 2: grobowce 

dostojników, 3: grobowce niższych urzędników i pozostałych osób 

pochowanych na nekropoli. Schemat przedstawiony w formie rzutu (B na 

fig. 1.) pozwala analizować rozmieszczenie grobowców prywatnych  

(2 i 3). Odzwierciedleniem ilości pochówków urzędniczych obu grup są 

rozmiary poszczególnych paneli. 

 

 
Fig. 1. Schemat rozmieszczenia grobowców na nekropoli 

tebańskiej (rys. P. Chudzik). 

 

Panel oznaczony cyfrą 2 oznaczający dostojników znajduje się nad 

panelem z cyfrą 3, co oznacza, iż grobowce grupy 2 znajdują się wyżej 

niż grobowce grupy 3. Ponadto panel grupy 3 jest większych rozmiarów, 

co wiąże się z tym, iż liczba niższych urzędników w stosunku do liczby 

dostojników jest większa. Relacje te można odtworzyć na przykładzie 

wzajemnych zależności między urzędnikami piastującymi wybrane 

stanowiska
45

. Stosunek ten widoczny jest także w liczbie pochówków na 

nekropoli tebańskiej, gdzie proporcja niższych urzędników do 

dostojników wynosi 3:1 lub 4:1. 

                                                      
44

 W terenie osią jest aleja procesyjna, która dzieli nekropolę na dwie części: północną  

i południową, będące prawdopodobnie swoim lustrzanym odbiciem. 
45

 Przykładem może być urząd nadzorcy skarbca (mer chetemet (Grajetzki 2000: 43), 

którego bezpośrednimi podwładnymi-pomocnikami byli: skryba nadzorcy skarbca, 

wielki skryba nadzorcy skarbca, podkomorzy biura nadzorcy skarbca, wielki 

podkomorzy nadzorcy skarbca (Grajetzki 2009: 47).  
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Pierwszym „centralnym” założeniem w okresie Średniego 

Państwa jest kompleks grobowy Mentuhotepa Nebhepetre w Deir el-

Bahari. Składał się on ze świątyni grobowej poprzedzonej dziedzińcem, 

do którego prowadziła aleja procesyjna oraz wykutego w skale grobowca. 

Wejście do grobowca znajdowało się w sanktuarium świątynnym. Część 

sepulkralną rozpoczynał długi ukośnie opadający korytarz, kończący się 

komorą grobową (Arnold Di. 1974: 44-49). Na takim rozplanowaniu 

założenia grobowego wzorowali się również architekci projektujący 

grobowce dostojników. Kolejnymi władcami XI dynastii byli Mentuhotep 

Sanchkare i Mentuhotep Nebtauire (Dodson, Hilton 2004: 86-87). 

Miejsca ich spoczynku do dzisiaj jednak nie zostały zlokalizowane.  

W starszej literaturze istniała teoria, iż niedokończony kompleks grobowy 

w dolinie leżącej na południe od Deir el-Bahari należy do Mentuhotepa 

Sanchkare (Winlock 1915: 29-31; 1920: 14)
46

. Najnowsze badania 

dowiodły, że chronologię tego założenia należy przesunąć na czasy 

panowania Amenemhata Sehetepibre (Arnold Do. 1991: 9-10)
47

.  

Okres, o jakim mowa w niniejszym artykule nazywany będzie 

przełomem XI i XII dynastii. Obejmuje on panowanie dwóch ostatnich 

władców XI dynastii - Mentuhotepa Sanchkare i Mentuhotepa Nebtauire 

oraz wczesne lata rządów pierwszego władcy XII dynastii - Amenemhata 

Sehetepibre
48

. Takie określenie tego czasu, trwającego 22/24 lata ściśle 

wiąże się z rozplanowaniem nekropoli tebańskiej. Jak już zostało wyżej 

                                                      
46

 Herbert E. Winlock pisząc o właścicielu niedokończonej konstrukcji używał imienia 

Mentuhotep IV. Związane jest to z teorią Winlocka, iż kompleks grobowy w Deir el-

Bahari należał do dwóch różnych władców, których numerował: Mentuhotep II  

i Mentuhotep III. W rzeczywistości obaj ci królowie są tą samą osobą, którą znamy 

dzisiaj jako Mentuhotep Nebhepetre (II). Dlatego też Mentuhotep IV Winlocka to 

Mentuhotep Sanchkare, natomiast V jest Mentuhotepem Nebtauire. Dzisiaj powszechnie 

znaną numeracją i kolejnością władców XI dynastii w okresie Średniego Państwa jest: 

Mentuhotep II Nebhepetre, Mentuhotep III Sanchkare i Mentuhotep IV Nebtauire, z tym 

że zdarza się inaczej, np. Bedford 2001: 393, gdzie Mentuhotep Nebhepetre jest 

Mentuhotepem I. 
47

 Grobowiec Mentuhotepa Sanchkare prawdopodobnie powstał w innym miejscu.  

W trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych w latach 1996-1997 na Górze Tota 

misja węgierska natrafiła na świątynię z czasów panowania Sanchkare oraz wykutą  

w skale grotę, w której jak twierdzą badacze miał zostać pochowany zmarły król (Vörös 

i Pudleiner 1998: 355-340). 
48

 Przełom XI i XII dynastii datowany będzie od objęcia władzy przez Mentuhotepa 

Sanchkare w 2004 roku p.n.e., aż po moment przeniesienia stolicy z Teb na północ przez 

Amenemhata Sehetepibre w 1982 lub 1980 roku p.n.e. 
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wspomniane, grobowce osób prywatnych koncentrowały się dookoła 

grobowca władcy, któremu służyli. Na południe od Deir el-Bahari,  

w bezimiennej dolinie rozpoczęto wznoszenie budowli wzorującej się na 

planie świątyni grobowej Mentuhotepa Nebhepetre (Winlock 1921: 30-

34). Ta jednak nigdy nie została ukończona, podobnie jak grobowce, 

które wykuto w otaczających dolinę stokach. Znanymi urzędnikami, 

którzy pochowani zostali w tym miejscu byli: Meketre noszący tytuł 

wielkiego nadzorcy domu
49

 oraz Wah pełniący funkcję zarządcy 

nieruchomości
50

 (Winlock 1920: 15-32, Roehrig 2003: 11-13). Z tego 

obszaru pochodzi także posąg
51

 następcy Meketre na stanowisku 

wielkiego nadzorcy domu Sebeknacht (Grajetzki 2000: 81; 2009: 72)
52

.  

 
Fig. 2. Plan nekropoli z przełomu XI i XII dynastii z lokalizacją 

grobowców dostojników (rys. P. Chudzik za Allen 1996: 2, fig. 1). 

 

                                                      
49

 Transliteracja tytułu brzmi: mer per uer (Grajetzki 2000: 79). 
50

 Transliteracja tytułu brzmi: mer set (Roehrig 2003: 11). 
51

 Dzisiaj znajduje się w Muzeum w Kairze (CG 390)(Grajetzki 2000: 81). 
52

 Sebeknacht sprawował urząd wielkiego nadzorcy domu między 20, a 30 rokiem 

panowania Amenemhata Sehetepibre, co oznacza, iż przed jego objęciem musiał 

sprawować inne, istotne stanowisko w administracji państwowej, które pozwalało mu na 

wykucie dla siebie grobowca w okolicy pochówku króla (Allen 2003: 17, 29). 
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Prawdopodobnie pierwotnie miał on zostać pochowany w jednym  

z grobowców otaczających świątynię grobową Amenemhata Sehetepibre, 

jednak przeniesienie stolicy na północ spowodowało, iż Sebeknacht 

musiał wznieść dla siebie kolejny grobowiec – mastabę w Liszt (Hayes 

1968: 178)
53

.  

 Zanim jednak zaczniemy opisywać architekturę grobowców 

dostojników z przełomu XI i XII dynastii w Tebach Zachodnich, należy 

wspomnieć o urzędnikach piastujących swe funkcje w tym okresie. 

Oprócz wspomnianych wyżej Meketre
54

 i Sebeknacht, którzy sprawowali 

urząd wielkiego nadzorcy domu
55

, znani są z tego okresu: 

Imię dostojnika Sprawowany urząd Władca 

Amenemhat Wezyr Mentuhotep IV 

Ipi 
Nadzorca Skarbca (?), Wielki 

Nadzorca Domu (?), Wezyr 

Mentuhotep IV (?) - 

Amenemhat I 

NN (ojciec Intefikera) Nadzorca Skarbca Amenemhat I 

Intef Nadzorca Skarbca Amenemhat I (?) 

Rajj Nadzorca Skarbca Amenemhat I (?) 

 

Imiona tych urzędników pojawiły się na zabytkach ruchomych, 

inskrypcjach naskalnych lub na ścianach ich grobowców (np. Ipi 

pochowany na nekropoli tebańskiej: TT 315 (Winlock 1922: 31-33)). 

Lokalizacja miejsc pochówków trzech z wymienionych dostojników 

nadal nie jest znana
56

.  

 W niewielkiej dolinie, na południe od Deir el-Bahari wykuto 

grobowce, których stan wykończenia wskazuje, iż zostały one porzucone 

jeszcze przed pogrzebem ich właścicieli (fig. 2.). Wyjątkiem jest jedynie 

                                                      
53

 Innym znanym przykładem urzędnika, który porzucił swoje pierwotne miejsce 

pochówku w tym okresie jest Intefiker (TT 60), który wzniósł grobowiec dla siebie  

w Liszt (Davies 1920: 1-2; Obsomer 1955: 594-595).  
54

 Wah w tym miejscu nie jest wspominany, gdyż ze względu na jego pozycję społeczną 

i typ grobowca (grobowiec satelitarny, o którym mowa będzie w dalszej części artykułu) 

nie zalicza się do grona dostojników. 
55

 Meketre ponadto piastował urząd nadzorcy skarbca (Allen 2003: 29). 
56

 Wezyr Amenemhat po objęciu władzy kazał wznieść dla siebie piramidę w Liszt,  

w której został pochowany.  
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grobowiec TT 1101
57

, w którym pochowany został wielki nadzorca domu 

Meketre. Kompleks ten zlokalizowany został na północnym stoku doliny, 

a jego wejście skierowane jest na południowy-zachód. Kilka metrów na 

wschód, od założenia Meketre wykuto inny grobowiec, który 

prawdopodobnie przeznaczony był dla jednego z wyższych urzędników 

państwowych – TT 1103
58

. Kolejne cztery
59

 założenia powstały na 

zachodnim stoku góry zwanej Szeich Abd el-Gurna. Na południe od 

nieukończonej świątyni Amenemhata Sehetepibre zlokalizowane zostały 

dwa grobowce – TT 1151 oraz TT 1152 (Górecki 2003: 173-174).  

 Założenia sepulkralne z przełomu XI i XII dynastii, podobnie jak 

grobowce z czasów Mentuhotepa Nebhepetre wykuwane były w stokach 

górskich. Prace rozpoczynano od utworzenia półki skalnej, tworzącej 

górną część dziedzińca oraz fasadę (fig. 3.)
60

. Ściana tworząca fasadę kuta 

była pod niewielkim kątem, aby zmniejszyć napór mas skalnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Schemat wykuwania 

dziedzińca i fasady – profil (il.  

z Winlock 1915: 32, fig. 8). 

 

                                                      
57

 Oznaczenie TT (z numerem) jest skrótem obecnie obowiązującym, oznaczającym 

grobowce tebańskie (Theban Tomb). 
58

 Nie ma dzisiaj pewności co do tego, w jakim okresie wykute zostały niektóre  

z grobowców na tym obszarze. Herbert Winlock, który badał te struktury w drugiej  

i trzeciej dekadzie XX wieku uważał, iż wszystkie z tych grobowców (13) powstały  

w czasach Średniego Państwa. Architektura struktur podziemnych oraz ich rozmiary 

pozwalają sądzić, iż jedynie 8 z nich przeznaczonych było dla dostojników z przełomu 

XI i XII dynastii, pozostałe natomiast powstały w późniejszych czasach.  
59

 Grobowce te noszą kolejno następujące numery (od północy): TT 1104, TT 1105, TT 

1106 i TT 1109. 
60

 Prace kamieniarskie wykonywano za pomocą drewnianych młotków oraz brązowych 

dłut (Hayes 1968: 289, il. 190). 
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Pośrodku fasady wykuwano wejście do grobowca, które otwierało się na 

długi korytarz wejściowy (fig. 4)
61

. Jego długość w założeniach  

z przełomu XI i XII dynastii wynosiła około 20 metrów. Aby uzyskać 

wrażenie, iż korytarz był dłuższy niż w rzeczywistości stosowano pewne 

zabiegi architektoniczne. Szerokość i długość zmniejszały się od początku 

korytarza do jego końca nawet o 0,5 m
62

. Elementem kończącym korytarz 

wejściowy była „ościeżnica” ukształtowana w trakcie prac 

kamieniarskich, przez którą przejście prowadziło do kaplicy kultu 

ofiarnego na planie zbliżonym do kwadratu. W grobowcu Meketre,  

w ścianie naprzeciw wejścia do kaplicy wykuto niszę, w której ustawiony 

był najprawdopodobniej posąg przedstawiający zmarłego. Pośrodku 

kaplicy, w posadzce umieszczone było wejście do szybu, którego 

głębokość wahała się od 11 m (TT 1101) do ponad 20 m (TT 1152). 

Kolejnym elementem był ukośnie opadający korytarz
63

 prowadzący do 

komory grobowej. Jego długość wynosiła zaledwie kilka metrów. 

Głębokość szybu oraz długość ukośnego korytarza uzależnione były od 

rodzaju skał, w jakich były one wykuwane. W momencie, kiedy kończyły 

łupki (występujące na obszarze całej nekropoli tebańskiej) i zaczynała 

twarda skała rozpoczynano kucie komory grobowej. Wykucie 

pomieszczenia w twardej skale miało zabezpieczyć je przed ewentualnym 

tąpnięciem i uszkodzeniem ciała zmarłego. Komora grobowa powstawała 

na planie zbliżonym do kwadratu. Na osi wschód-zachód ustawiano 

kamienny sarkofag
64

, do którego w trakcie pogrzebu wkładano drewnianą 

trumnę z ciałem zmarłego. Po zakończeniu prac w komorze grobowej 

robotnicy powracali do korytarza wejściowego, w którego posadzce 

                                                      
61

 Dotychczasowe analizy ścian wewnętrznych struktur nie wykazały sposobu ich 

wykuwania. Ślady po dłutach kamieniarskich wskazują, iż nie zachowywano żadnych 

norm, gdyż uderzenia kierowane były w różnych kierunkach.  
62

 Taką zmianę szerokości korytarza zaobserwowano w grobowcu TT 1152. 
63

 Zastosowanie tego typu rozwiązania wiąże się być może z nawiązaniem do tradycji  

z czasów Mentuhotepa Nebhepetre. W grobowcach z tego okresu do komory grobowej  

z kaplicy prowadził ukośnie opadający korytarz (Davies 1913: 28-39; Winlock 1922: 31-

33; 1923: 15-16). 
64

 W grobowcach prywatnych na nekropoli Mentuhotepa Nebhepetre sarkofagi 

lokalizowano na osi północ-południe. 
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wykuwano wejście do dodatkowego pomieszczenia
65

. Do pomieszczenia 

powstałego pod podłogą prowadził płytki szyb. Komora na modele, gdyż 

taką pełniła funkcję, wykuwana była na planie prostokąta na osi północ-

południe (Winlock 1955: 12-15). 

 

 
Fig. 4. Trójwymiarowy plan grobowca T 1152 wraz z przypuszczalnym 

rozplanowaniem struktur podziemnych (rys. P. Chudzik)
66

. 

 

 Zakończenie prac kamieniarskich oznaczało koniec pierwszego 

etapu powstawania założenia sepulkralnego. Jednak jeszcze w tym 

samym czasie, gdy kamieniarze wykuwali wewnętrzne struktury 

grobowca, inna grupa robotników przygotowywała materiał niezbędny do 

prac związanych z drugim etapem. W kamieniołomach wapienia 

wykuwano bloki, którymi miały być pokryte ściany oraz posadzka 

                                                      
65

 Na taką kolejność prac kamieniarskich wskazuje fakt, iż otwór jaki powstawał  

w posadzce korytarza wejściowego utrudniałby przemieszczanie się robotników do 

dalszych pomieszczeń. 
66

 Podziemne struktury grobowca TT 1152 nadal pozostają wypełnione luźnym 

materiałem skalnym, dlatego też ich przebieg pozostaje niekompletnie rozpoznany. Gruz 

skalny wypełnia dno szybu oraz prawie w całości ukośny korytarz i komorę grobową 

(informacja ustna: Tomasz Górecki, Andrzej Ćwiek). 
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korytarza wejściowego i kaplicy kultu ofiarnego (Winlock 1920: 16)
67

. 

Do naszych czasów nie zachował się jednak ani jeden grobowiec,  

w którym płyty te pozostały by in situ, co uniemożliwia odtworzenie ich 

układów. Wapienne płyty w okresie Nowego Państwa wykorzystywano 

ponownie jako materiał do produkcji naczyń (Winlock 1923: 16). Badania 

sondażowe w korytarzu wejściowym grobowca TT 1152 wykazały, iż 

przed ułożeniem płyt posadzkowych powierzchnię poziomowano za 

pomocą proszku wapiennego (2 na fig. 5.), uzyskanego 

najprawdopodobniej w trakcie prac w kamieniołomach. Następnie 

powierzchnia ta była ubijana w taki sposób, aby zniwelować wszelkie 

nierówności.  

 
Fig. 5. Profil sondażu wykonanego w korytarzu wejściowym grobowca 

TT 1152 (rys. P. Chudzik, M. Diakowski). 

 

Płyty wapienne tworzące posadzkę układano jednocześnie  

z płytami pokrywającymi ściany korytarza wejściowego. W kaplicy kultu 

grobowego, pośrodku której znajdował się otwór rozpoczynający szyb, 

płyty ułożone miały zostać dopiero po złożeniu trumny z ciałem zmarłego 

w komorze grobowej i zakończeniu obrzędów pogrzebowych. 

                                                      
67

 Badacz grobowca Cheti (TT 311) H. Winlock wysunął teorię, iż ściany pokryte były 

płytami wapiennymi, natomiast posadzkę tworzyły płyty piaskowcowe (Winlock 1923: 

16).  
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 Ostatni etap obejmował prace wykończeniowe wewnątrz 

grobowca. Wapienne płyty pokrywające ściany korytarza wejściowego
68

 

dekorowano scenami z pogrzebu – pielgrzymka do Abydos, procesja 

pogrzebowa, składanie ofiar, stoły z darami grobowymi
69

. Oprócz 

tematyki bezpośrednio związanej ze śmiercią ukazywano wydarzenia  

z życia właściciela grobowca, które miały kontynuować się także  

w Krainie Umarłych: polowanie, doglądanie prac na polu, w warsztatach 

rzemieślniczych i spędzanie czasu na rozrywkach. W kaplicy kultu 

ofiarnego ustawiano posąg zmarłego
70

, przed którym w trakcie obrzędów 

pogrzebowych oraz po ich odprawieniu składano ofiary. Dary po 

pogrzebie umieszczano także przed wejściem do grobowca, gdzie 

znajdował się granitowy ołtarz ofiarny (Winlock 1923: 14, fig. 7)
71

. 

Ofiarnicy – rodzina zmarłego, przyjaciele, przypadkowi przechodnie – 

mogli odprawić modły i złożyć ofiary w grobowcu jedynie kilka razy do 

roku. W pozostałym okresie był on zamknięty. Wejścia do wnętrza 

strzegły drewniane dwuskrzydłowe drzwi, na których wyryte były tytuły 

oraz imię właściciela (Winlock 1923: 15, fig. 5). Po zakończeniu 

rytuałów drzwi ryglowano i pieczętowano. Mocowano je do kamiennej 

ościeżnicy, której elementy wykuwano na potrzeby konkretnego 

grobowca.  

 Wraz z wykańczaniem struktur wewnętrznych, trwały prace na 

dziedzińcu. Początkowo opróżniano stok z luźnych kamieni, by wytyczyć 

prostokątny obszar sacrum, który otaczał ceglany mur (Winlock 1920: 

16). Wejście w obręb murów znajdowało się w dolnej części stoku, skąd 

rampa wykuta w skale lub usypana z drobnych kamieni prowadziła do 

                                                      
68

 Niewykluczone jest, iż ściany kaplicy kultu ofiarnego również pokrywane były 

dekorowanymi wapiennymi płytami. W grobowcach, o których mowa nie natrafiono jak 

dotąd na ślady tego typu praktyk. 
69

 Jedynie w grobowcu Meketre odkryto kilka uszkodzonych dekorowanych płyt 

wapiennych, których tematyka odpowiada scenom znanym z grobowców na nekropoli 

Assasif i Szeich Abd el-Gurna (Davies 1913: 28-39; 1920: 9-26; Winlock 1920: 16; 

1923: 16).   
70

 Posąg zmarłego pełnił zapewne jeszcze jedną funkcję – „strzegł” wejścia do szybu 

prowadzącego do komory grobowej. W grobowcu Senet (TT 60), baza posągu 

przedstawiającego właścicielkę grobu ustawiona była częściowo na jednej z płyt 

maskujących wejście do struktur grobowych; usunięcie jej spowodowało obalenie się 

posągu na otwór i jego ponowne przysłonięcie (Davies 1920: 2).  
71

 Rytuał ten związany był z odprawianiem kultu zmarłych. 
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grobowca. Grobowce satelitarne, należące do urzędników niższej rangi 

wykuwano w skałach otaczających dziedziniec przed wzniesieniem muru 

i partie te uzupełniano po ich pogrzebie
72

. Górną część dziedzińca 

stanowiła wspomniana wyżej fasada. Ostateczne prace nad jej 

wykończeniem polegały na wygładzeniu krawędzi wokół wejścia do 

grobowca
73

 i obudowaniu cegłami, które następnie pokrywano tynkiem  

i malowano białą farbą. W przypadku grobowca Meketre fasadę stanowił 

portyk utworzony poprzez ustawienie ośmiu malowanych kolumn (cztery 

po obu stronach wejścia), których dekoracja miała imitować granit 

(Winlock 1920: 16).  

 Grobowce z przełomu XI i XII dynastii pod względem 

architektonicznym są kontynuacją założeń z czasów Mentuhotepa 

Nebhepetre. Niewielkie zmiany w wewnętrznych strukturach (szyb) 

podyktowane były najprawdopodobniej dostosowaniem planów do rzeźby 

terenu. Ich pokaźne rozmiary: długi korytarz i głęboki szyb są niezwykle 

trudnym polem do prowadzenia badań, czego wynikiem jest słaby stan 

badań nad tymi konstrukcjami. Ponadto wiele etapów konstruowania 

pomieszczeń wewnętrznych i elementów ich wykończenia jest 

niemożliwa do odtworzenia ze względu na późniejsze procesy erozji 

skalnej oraz ponowne ich użycie. Większość z grobowców (jeśli nie 

wszystkie), o których była mowa, w kolejnych okresach Egiptu 

faraońskiego służyła jako miejsce składania ciał zmarłych (Carnarvon  

i Carter 1912: 34-93; Szpakowska 2007: 275-277), a w pierwszych 

wiekach naszej ery w ich obrębie powstawały eremy mnichów 

koptyjskich (Górecki 2003: 175-176; 2004: 239-243). 
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 Dzisiejszy stan badań nad grobowcami niższej warstwy urzędniczej, pomimo odkryć 

kilku z nich, pozostawia wiele niewyjaśnionych kwestii dotyczących ich rozplanowania 

na dziedzińcach dostojników, ich liczby oraz planów architektonicznych.  
73

 Wstępny etap tej czynności zaobserwowany został w narożniku znajdującym się nad 

wejściem do grobowca TT 1152. 
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Private rock-cut tombs in Western Thebes at the end of the XI  

and at the beginning of the XII Dynasty 

 

 In the Middle Kingdom necropolis of the Western Thebes was the 

most important cemetery in Egypt, until Amenemhat Sehetepibre moved 

the Capital to Lisht, on the north of the Country. In the Center of the 

necropolis was the mortuary temple of the King. The first Pharaoh of the 

Middle Kingdom buried in Thebes was Mentuhotep Nebhepetre. For 

place of the building of his tomb, Nebhepetre chosen valley called in 

Arabic Deir el-Bahari. Tombs of state officials were built around the 

funerary complex of the king.  

 We can see the same situation during the reign of the next kings. 

Under Mentuhotep Sankhkare and Mentuhotep Nebtawyra – XI Dynasty 

kings, and during the first 5 years of Amenemhat Sehetepibre’s reign 

funerary complexes were built in the little valley south of Deir el-Bahari, 

west of mountain Sheikh Abd el-Gurna. At the bottom of the valley was 

built mortuary temple for the King
74

. It was thought that it belongs to 

Mentuhotep Sankhare, but recent studies have shown, that in this place 

wanted to be buried first pharaoh of the XII dynasty – Amenemhat 

Sehetepibre. Around the valley, on the slopes were carved tombs for the 

high officials, directly looking the place where their sovereign’s own 

mortuary temple was constructed. Only one of them rested in his tomb – 

Meketre (TT 1101). In addition to the tomb of Meketre, there are seven 

unfinished funerary tombs
75

. Their owners left them, when Sehetepibre 

moved the Capital to the North. Sub- and superstructure were left at 

various stages of finished.  

On the slope, where the tombs were cut, courtyard surrounded by 

mud brick wall was placed in front of a portico. In the center of the 

portico was a doorway to lofty corridor
76

. The long corridor was leading 

into the mountain to an offering chapel. Walls and floor of the corridor 

and chapel were once lavishly decorated with sculptures executed in 

                                                      
74

 Architectural plan is similar to funerary complex of Nebhepetre. 
75

 Others tombs dating to this period: Theban Tomb 1103, 1104, 1105, 1109, 1151 and 

1152.   
76

 In the end of work portico around the Entrance was smoothed, the others parts 

enclosed mud bricks. 
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white limestone. In the center of the offering chapel was placed deep shaft 

and further slopping passage leading to the burial chamber. The entrance 

to the shaft was hidden under a limestone slabs. In the burial chamber 

rested the owner of the tomb in wooden coffin and stone sarcophagus. 

The body was placed according to the east-west axis, exceptional was 

reign of Mentuhotep Nebhepetre when north-south axis was preferred.  

 In the Theban Necropolis during the last years of the XI and at the 

beginning of the XII Dynasty high officials were building their tombs 

according to some specific architectural plans. Visible is the continuation 

of the layout of private rock-cut tombs surrounding mortuary temple of 

Nebhepetre. Private funerary complexes of this period were left 

unfinished. Only one of the eight courtiers was buried in his Theban 

tomb. Almost all of these tombs were reused in later times, which 

complicates analysis of their architecture. 
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Ikonografia Święta Opet w okresie Nowego Państwa 

 

Teby to wyjątkowe miejsce na mapie starożytnego Egiptu. 

Skupisko wielu świątyń oraz grobowców daje temu miejscu miano 

jednego z największych stanowisk archeologicznych na terenie Egiptu. 

Jako wiodący ośrodek religijny, były areną bardzo ważnych wydarzeń. 

Święta w swoich rytuałach odzwierciedlały mity i reguły rządzące 

światopoglądem ówczesnego społeczeństwa. Z tego względu są warte 

bliższego zbadania i analizy. Wśród bogatego kalendarza świąt 

religijnych wyróżnia się Święto Opet (Heb nefer en Iepet) (Murnane 

1982: 574) - było to najważniejsze i najwspanialsze święto obchodzone  

w Tebach. 

 

Geneza i przebieg święta 

 Święto Opet poświęcone było głównemu bóstwu tego regionu - 

Amonowi-Re. Początek uroczystości przypadał na wieczór 18 dnia 

drugiego miesiąca pierwszej pory roku. Podczas obchodów święta 

ceremonialna barka z posągiem boga wyruszała dwa kilometry na 

południe, aby odwiedzić Opet - południowy „harem” lub „posiadłość” 

(Drioton 1944: 58; Schott 1934: 67)
77

, czyli świątynię Amona  

w Luksorze, a konkretne pomieszczenia, w których odbywały się rytuały 

świąteczne. W czasach Hatszepsut (brakuje ikonograficznych źródeł 

informujących o stanie rzeczy w momencie panowania wcześniejszych 

władców Nowego Państwa) barka przenoszona była aleją procesyjną, 

łączącą oba przybytki, a wracała na łodzi na Nilu. Prawdopodobne jest, że 

aleja ta została wybudowana przez Hatszepsut (Bell 1997: 295), podobnie 

jak aleja sfinksów prowadząca do świątyni królowej w Deir el-Bahari. 

Wzdłuż drogi wybudowane zostały stacje na barki. Na podstawie 

dekoracji Czerwonej Kaplicy Hatszepsut z Karnaku, można 

                                                      
77

 Skoro Mut oficjalnie miała swoją posiadłość na terenie Karnaku (okręg Mut) oraz 

podróżowała wraz Amonem-Re do Luksoru, to nazwa “harem” nie jest odpowiednia. 
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przypuszczać, że stacji tych było sześć. Do tej pory znaleziono 

pozostałości pierwszej (licząc od strony Karnaku), tuż przy okręgu Mut  

i ostatniej, niedaleko świątyni luksorskiej, ale znane są nazwy wszystkich 

- Czerwona Kaplica Hatszepsut. Prawdopodobnie od czasów Amenhotepa 

III, a na pewno Tutanchamona, barki (dodatkowo Mut i Chonsu) 

transportowano rzeką w obie strony (fig. 1). Na czele procesji szedł lub 

płynął król. Jeśli władca nie mógł być obecny, zastępowali  

go najważniejsi kapłani. W przypadku łodzi wiosłowali najwyżsi 

dostojnicy dworu. Według tekstów źródłowych była to niezwykle ważna 

funkcja. Procesji towarzyszyli inni członkowie świty, wysocy urzędnicy, 

kapłani, tancerze i śpiewacy. Po przybyciu do Luksoru barki Triady 

Tebańskiej były uroczyście witane, była to okazja do składania 

ogromnych ilości ofiar. Przez pewien czas barki znajdowały się w stacji, 

wybudowanej przez Hatszepsut, obok wejścia do świątyni po zachodniej 

stronie. Po odpoczynku i złożeniu odpowiednich ofiar, barki Triady 

Tebańskiej przenoszone były do głównego sanktuarium. Barki Mut  

i Chonsu zatrzymywały się w swoich sanktuariach po wschodniej stronie, 

natomiast barka Amona-Re i barka królewska zmierzały dalej – do 

Kaplicy Boskiego Króla. Tam, po puryfikacji króla, odbywała się 

ponowna ceremonia koronacji i wzmocnienie ka. Następnie król  

w podziękowaniu składał różnego rodzaju ofiary – wodę, jako symbol 

czystości, kwiaty, jako symbol świeżości i młodości oraz kadzidło, jako 

symbol boskości. Po tej ceremonii następował kulminacyjny rytuał – 

władca wraz z swoim ka zostawał sam na sam z bogiem i dokonywało się 

zjednoczenie oraz odnowienie mocy boskiej i królewskiej. Król był 

całkowicie zjednoczony ze swoim ka – świadczy o tym zamienienie 

imion między nimi – byli niemal tym samym, więc nie miało to 

znaczenia.  Odbywała się ostateczna koronacja króla, która w ikonografii 

przedstawiana jest w następujący sposób – Amon-Re siedzi na tronie, 

przed nim klęczy król, zwrócony do bóstwa plecami, bóg dotyka dłońmi 

korony władcy. Amon-Re z Karnaku odbywając podróż do Luksoru 

przeobrażał się w Amenemopet – Amona z Luksoru, mającego moc 

kreacji. Król prawdopodobnie pomagał bóstwu w odnowieniu poprzez 

rytuał otwarcia ust, co wynika z dekoracji głównego sanktuarium. 

Powyższe ceremonie były religijnym sednem święta, podczas, gdy podróż 

do Luksoru i powrót do Karnaku były świętem dla ludności. Na końcu 
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każdego roku rolniczego zarówno król, jak i Amon-Re byli wyczerpani, 

potrzebowali odbudowy i przypływu energii. Odpowiednio 

przeprowadzane rytuały w czasie Święta Opet przywracały siły bogu, 

który zsyłał swoją moc na władcę. Dzięki odnowieniu sił władcy, kraj był 

przygotowany na kolejny rok. Po przeprowadzeniu wszystkich sekretnych 

rytuałów, barki Triady Tebańskiej i król pojawiali się na dziedzińcu, 

gdzie oczekiwał ich wiwatujący tłum. Po pobycie w Luksorze, procesja 

wracała drogą rzeczną. Najpierw do swoich przybytków wracały barki 

Mut i Chonsu, barka Amona-Re z powrotem składana była w głównym 

sanktuarium. W czasach Hatszepsut i Totmesa III święto to trwało 11 dni, 

natomiast już w okresie panowania Ramzesa III – 23 lub 27 (Arnold 

1992: 100;  Murnane 1982: 575)
78

. Zatem znaczenie Święta Opet 

stopniowo wzrastało, kolejni władcy wydłużali jego obchody. 

W okresie poamarneńskim (Murnane 1982: 575) procesja 

prawdopodobnie zaczynała swój pochód na dziedzińcu festiwalowym 

Totmesa III (Golvin i Goyon 1990: 49). Architektura i dekoracja tego 

miejsca w dużym stopniu nawiązywała do procesu odradzania się, 

sąsiadowała też z głównym sanktuarium kultu Amona-Re. Inskrypcje 

nawiązują do pieśni śpiewanych podczas Święta Opet. Następnie 

przemieszczano się do głównego sanktuarium Amona-Re, potocznie 

nazywanego Dziedzińcem Średniego Państwa. Pochód kierował się 

później w stronę przecięcia się osi kompleksu, czyli w okolicę trzeciego 

pylonu (na którym przedstawione są barki). W tym punkcie procesja 

skręcała na południe i przechodziła przez ósmy pylon i zmierzała  

w kierunku świątyni Chonsu. Tam do procesji dołączała barka 

księżycowego bóstwa, odbywały się odpowiednie rytuały. Następnie 

pochód udawał się do okręgu Mut, gdzie dołączała barka bogini. Być 

może podczas tej podróży po Karnaku barka Amona-Re odpoczywała  

w pierwszej stacji wybudowanej przez Hatszepsut i w kaplicy Kamutefa 

(umieszczone naprzeciwko siebie na drodze procesyjnej w okolicach 

okręgu Mut). Z tamtego punktu dopiero zmierzano w kierunku Nilu. 

                                                      
78

 Niepewność w szacowaniu długości obchodów święta wynika z faktu kopiowania 

przez Ramzesa III tekstów Ramzesa II. W kalendarzu na zewnętrznym murze świątyni 

Ramzesa III długość Święta Opet określono na 23 dni, jednak pewne jest, że tekst został 

skopiowany z Ramesseum. Z kolei w papirusie Harrisa, pochodzącym z czasów 

Ramzesa III, wynika, że obchody trwały 27 dni. 
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Świadczą o tym pozostałości drogi (Bell 1997: 161). Wówczas barki 

załadowywane były na łodzie i ciągnięte z brzegu w górę rzeki. Procesji 

przewodniczył król, towarzyszyli mu kapłani, sternicy oraz wioślarze. 

Ludność przez całą drogę wiwatowała z brzegu na cześć bóstw i władcy. 

Na reliefach pojawia się również wojsko, wraz z pełnym wyposażeniem, 

tancerki, muzycy. W Luksorze procesja witana była przez rodzinę 

królewską i najważniejszych urzędników w państwie. Połączone było to 

ze składaniem bukietów i innych ofiar. Następnie barki były wynoszone 

na ląd i umieszczone w świątyni luksorskiej. Podsumowując, przebieg 

Święta Opet można podzielić na następujące etapy: 1) wyjście z Karnaku, 

2) procesja do Luksoru: a) drogą lądową, b) drogą rzeczną, 3) przybycie 

do Luksoru, 4) składanie ofiar i odbywanie rytuałów w świątyni 

luksorskiej, 5) powrotna procesja do Karnaku, 6) przybycie do Karnaku. 

Święto Opet zyskało na znaczeniu podczas panowania Hatszepsut, 

która wykorzystywała je w każdym możliwym aspekcie do legitymizacji 

swojej władzy (Gundlach  1998: 56; Refai 1998: 181). Była do tego 

zmuszona z powodu swojego statusu – była kobietą i macochą 

prawowitego władcy – w świetle tradycji egipskiej nie miała prawa do 

tronu. Królowa podkreślała jej związek z najważniejszym bóstwem 

tebańskim – Amonem-Re. W tak zwanym Portyku Narodzin, w jej 

świątyni w Deir el-Bahari, ukazane są sceny boskich narodzin królowej, 

w których Amon-Re przedstawiony jest jako jej ojciec. Święta były nie 

tylko religijnymi ceremoniami, ale również wydarzeniem towarzyskim 

dla społeczeństwa. Hatszepsut po raz pierwszy umieściła sceny z ich 

przedstawieniami na swoich budowlach po to, aby zyskać w oczach 

poddanych. Obchody świąt od jej panowania nabrały większego 

znaczenia. Według L. Bella (Bell 1985: 292-294) Echnaton podczas 

swojej rewolucji amarneńskiej rozwinął punkt kulminacyjny Święta Opet 

do tego stopnia, że król stał się de facto królewskim ka, był nim przez 

cały czas, a nie tylko podczas odpowiednich rytuałów. W tym czasie 

skuto wszystkie przedstawienia ka w świątyni luksorskiej, nie występują 

one w Tell el-Amarna (Bell 1985: 291-292). W wyniku odrzucenia 

Amona-Re/Kamutefa Echnaton sformułował nowy system przenikania 

ka, w którym możliwe było tylko takie wyjście, ponieważ król był 

wcieleniem Atona, czyli zarazem jego ka (Bell 1985: 292). Religijne 

podłoże Święta Opet bywa jednak różnie interpretowane. G. Foucart 
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widział je jako hieros gamos, czyli boskie małżeństwo (stąd ipet jako 

harem), zgadzał się z tym A. Gardnier, C.J. Bleeker (Bleeker
 
 1967) oraz 

W. Wolf (Wolf 1931). Natomiast S. Schott (Schott 1934: 67) traktował to 

jako wyprawę bóstwa w celu odwiedzenia innych świątyń jemu 

poświęconych. 

 
Fig. 1. Przebieg procesji z okazji Święta Opet, z uwzględnieniem zmian  

w okresie Amenhotepa III (opracowanie K. Kapiec na podstawie ilustracji 

z Arnold 1992: 110). 

 

Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari 

Świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari to jedna z najważniejszych 

świątyń na zachodnim brzegu. Zwraca uwagę przede wszystkim 

oryginalną, tarasową architekturą. Na górnym dziedzińcu, po południowej 

stronie znajdują się przedstawienia Święta Opet. Rekonstrukcją reliefów 

zajmują się specjaliści z Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-

Konserwatorskiej, działającej na terenie świątyni od 1961 roku. 

Wcześniej badania w świątyni przeprowadzali m. in. A. Mariette,  

E. Naville, W.M.F. Petrie i H. Winlock (James 2001: 40-55; Szafrański 

2011: 60-77). Do świątyni prowadziła aleja procesyjna, od świątyni 
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dolnej, przy kanale, szeroka na 15 metrów, ozdobiona sfinksami 

wapiennymi i piaskowcowymi, pośrodku niej znajdowała się stacja na 

barkę (Karkowski 1997: 36), wykorzystywana w czasie innego ważnego 

święta tebańskiego – Pięknego Święta Doliny. 

Jak już wspomniano, w południowej części wschodniej ściany 

przedstawione jest Święto Opet. Układ kompozycyjny jest taki sam jak  

w północnej części, gdzie znajdują się sceny obchodów Pięknego Święta 

Doliny (fig. 2).  

 

 
 

Fig. 2. Schemat układu dekoracji na wschodniej ścianie Górnego 

Dziedzińca w Deir el-Bahari. Po prawej stronie znajduje się Święto Opet  

(opracowanie K. Kapiec na podstawie ilustracji z Karkowski 1979: 361). 

 

Stan zachowania reliefów w dolnym rejestrze jest zadowalający, 

choć kilka z ich znalazło się w prywatnych kolekcjach sztuki (Karkowski 

2001: 131). Górny rejestr zachował się tylko fragmentarycznie, część 

dekoracji została zrekonstruowana przez Polaków. Sceny ułożone są 

chronologicznie. Obchody święta rozpoczynają się w górnym rejestrze 

wizytą Totmesa III i Hatszepsut (zastąpionej później stołem ofiarnym)  

w Karnaku. Władcy składają ofiary przed procesyjną barką Amona-Re. 

W kolejnej scenie ukazany jest moment wyruszania procesji do Luksoru. 

Zachowane elementy dają pewność, że schemat procesji był bardzo 

podobny do pochodu przedstawionego w scenach Pięknego Święta 

Doliny. W dekoracji ukazane są jedynie dwa przystanki (a było sześć 

stacji), kiedy Totmes III i Hatszepsut palą kadzidło przed barką. Procesji 

towarzyszą żołnierze, tancerki, nosiciele sztandarów – przedstawieni  
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w podrejestrach pod główną sceną. Z okazji święta ukazano również 

posągi królewskie. Ostatnia scena w górnym rejestrze zachowała się tylko 

fragmentarycznie. Widniała na niej barka bóstwa, w środku 

schematycznie przedstawionej świątyni w Luksorze. Hatszepsut i Totmes 

III składają przed nią ofiary. Przedstawienie to zostało zrekonstruowane, 

w bardzo delikatnej technice – widoczne są tylko kontury postaci (fig. 3).  

 

Fig. 3. Fragmenty górnego rejestru sceny obchodów Święta Opet, wraz  

z rekonstrukcją. Południowa część ściany wschodniej Górnego 

Dziedzińca w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (fot. K. Kapiec). 

 

Powrót Amona-Re do Karnaku został przedstawiony w dolnym 

rejestrze (fig. 4). Odbywał się drogą rzeczną. Wśród dekoracji widoczna 

jest pływająca barka bóstwa, znana pod nazwą Userhat z odsłoniętą 

kaplicą, zawierającą procesyjną barkę Amona-Re. Święta łódź 

eskortowana jest przez żołnierzy ze sztandarami. Postacie są dynamiczne, 

sprawiają wrażenie biegu. Kontrastuje to z kolejną grupą żołnierzy, 

którzy przedstawieni są w statycznych pozach. Trzymają w rękach 
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toporki i długie tyczki. Statek ciągnięty jest przez dwie łodzie 

towarzyszące. Widoczne są również sceny ofiarne i uboju. 

Zaakcentowano przybycie barki do Karnaku, jej przenosiny  

i ostateczne rytuały (fig. 4). 

 

          Fig. 4. Fragment dolnego rejestru, ukazującego obchody Święta 

Opet. Południowa część wschodniej ściany Górnego Dziedzińca  

w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (fot. K. Kapiec). 

 

Czerwona Kaplica Hatszepsut w Karnaku 

 Czerwona Kaplica (Chapelle Rouge) królowej Hatszepsut 

znajduje się obecnie w muzeum na terenie Karnaku (fig. 5). Została ona 

zrekonstruowana przez francuskich badaczy z bloków, które odnaleziono 

w Karnaku, między innymi jako wypełnienie III pylonu. Kaplica jest 

rodzajem stacji na barkę, podobną architektonicznie do innych tego typu 

budowli z Karnaku, również użytych jako budulec i następnie 

zrekonstruowanych: Białej Kaplicy Sezostrisa I czy alabastrowej 

Amenhotepa I. Kaplica Hatszepsut pierwotnie umieszczona była  
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w pobliżu głównego dziedzińca, być może między obeliskami królowej, 

między IV a V pylonem (Carlotti 1995: 142). Dekoracja budowli nie 

została ukończona za panowania Hatszepsut, ponieważ bloki z górnej 

części są inskrybowane jedynie imieniem Totmesa III, nie widać śladów 

przekuć.  

 

 
Fig. 5. Czerwona kaplica Hatszepsut po rekonstrukcji w Muzeum na 

wolnym powietrzu w Karnaku (fot K. Kapiec). 

 

 W okresie panowania Hatszepsut kaplica służyła jako stacja na 

barkę podczas dwóch świąt – na południowej ścianie zewnętrznej 

umieszczono dekorację przedstawiającą przebieg Święta Opet, na 

północnej zaś Pięknego Święta Doliny (Gundlach 1998: 61). Dekoracja 

składa się z małych bloków, które wspólnie tworzą sekwencję wydarzeń. 

 Ściana południowa podzielona jest na osiem rejestrów, w każdym  

z nich umieszczone zostały bloki w ramach rekonstrukcji. Dwa z nich 

(trzeci i piąty) przedstawiają obchody Święta Opet. W trzecim rejestrze, 

przedstawiono procesję z Karnaku do Luksoru (Waitkus 2008: 224). 

Przedstawienie to jest unikatowe, ponieważ jako jedyne ukazuje sześć 



141 

 

stacji na barkę, które Hatszepsut wybudowała pomiędzy dwiema 

świątyniami (Cabrol 2001: 490, 514, 519, 528-542; Nims 1963: 121). 

Dekoracja jest dość ascetyczna w formie. Nie występują przedstawienia 

postaci towarzyszących. Uwagę skupiono na wspomnianych stacjach  

i przenosinach barki przez kapłanów (fig. 6). Ikonografia łodzi prezentuje 

się następująco: symbole bóstwa – głowy baranów - umieszczone są na 

dziobie i rufie, nie noszą żadnych naszyjników, tak jak to będzie  

w zwyczaju w późniejszych czasach. Kaplica jest zasłonięta.  

 

 
Fig. 6. Procesja z Karnaku do Luksoru w ramach Święta Opet. 

Południowa ściana Czerwonej Kaplicy Hatszepsut w Karnaku  

(fot. K Kapiec). 

 

 W piątym rejestrze południowej ściany ukazano powrót procesji  

z Luksoru do Karnaku (Waitkus 2008: 229). Tym razem odbywało się to 

drogą rzeczną, widoczna jest barka Userhat. Na dziobie i rufie znajdują 

się symbole bóstwa – głowy baranów. Pośrodku pokładu umieszczono 

szczelnie zasłoniętą kaplicę. Fasadę ozdobiono znakami dżed i tit. Tylko 

na jednym z bloków ukazano wydarzenia towarzyszące procesji – 

muzykantów i tancerki. Widoczny jest harfista, trzy kobiety z sistrami, 

akrobatki, wykonujące skomplikowany układ, oraz trzech męskich 

tancerzy (fig. 7). Oprócz standardowych nosicieli, dodatkowo ukazano 

dwa rejestry kapłanów i kapłanek (17 mężczyzn, trzy kobiety), którzy 

niosą sztandar i ofiary dla bóstwa. Jest to ostatni zachowany relief 

ukazujący obchody Święta Opet, można przypuszczać, że kolejny 

ukazywał barkę bóstwa w sanktuarium.  

 



142 

 

 

 
Fig. 7. Powrót procesji z Luksoru do Karnaku podczas Święta Opet. 

Południowa ściana Czerwonej Kaplicy Hatszepsut w Karnaku  

(fot. K. Kapiec). 

 

Świątynia Amona w Luksorze 

W starożytnych Tebach najważniejszym kompleksem religijnym 

był Karnak, znajdujący się po wschodniej stronie Nilu i poświęcony 

Amonowi-Re. Drugą, ważną świątynią jest znajdująca się dwa kilometry 

na południe od Karnaku, świątynia luksorska, również poświęcona 

Amonowi-Re. Oprócz łączącego te dwa przybytki Święta Opet, nieznane 

są ich wzajemne relacje.  

Dzisiejszy kształt świątyni luksorskiej zawdzięczamy okresowi od 

Amenhotepa III do Ramzesa II, nie licząc późniejszych, drobnych zmian. 

Nie wiadomo jednak, jak wyglądała w okresie Hatszepsut. Z pewnością 

istniało już wtedy jakieś założenie na tym terenie, ponieważ obchodzono 

Święto Opet, czyli musiała istnieć południowa „posiadłość” Amona-Re. 

Amenhotep III prawdopodobnie gruntownie przebudował wcześniejszą 

budowlę, o czym mogą świadczyć fragmenty kolumn z westybulu, 

dekorowane bloki z kaplicy na barkę z okresu tutmozydzkiego.  
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Sceny ukazujące przebieg uroczystości Święta Opet znajdują się 

po obu wewnętrznych stronach muru, biegnącego wzdłuż kolumnady 

Amenhotepa III. Prawdopodobnie prace nad dekoracją kolumnady 

przerwała śmierć Amenhotepa III, kontynuowano ją po epoce 

amarneńskiej, podczas panowania Tutanchamona, Eje (reliefy na 

północnej ścianie), Horemheba (uzurpacja wcześniejszych reliefów). 

Dekoracje ukończono dopiero podczas panowania Setiego I, na podstawie 

szkiców z okresu Tutanchamona. Niejednolite style dekoracji są bardzo 

łatwe do rozróżnienia. Relief z czasów Tutanchamona jest bardzo płytki  

i płaski, widać pośpiech artysty. Mimo tego, kreska doskonale eksponuje 

zarysy postaci i szczegóły. Dekoracja z okresu Setiego I charakteryzuje 

się głębokim, zaokrąglonym reliefem oraz dbałością o wykończenie. 

Przedstawienia po zachodniej stronie kolumnady mierzą 52,18 m 

długości, po wschodniej 51,28 m. Górne rejestry uległy zniszczeniu, po 

okupacji świątyni przez wojsko rzymskie bloki z reliefami zostały użyte 

do budowy innych założeń. Według zespołu badawczego The Epigraphic 

Survey zachowane dekoracje są najbardziej dopracowanymi 

przedstawieniami Święta Opet w historii Egiptu (The Epigraphic Survey 

1994: XVII). Pierwszy raz opublikowane zostały w 1894 przez  

G. Daressy’ego (Daressy 1897). Następnie materiałem tym zajmował się  

G. Steindorff. Nie sposób nie wspomnieć o W. Wolfie (Wolf 1931), który 

jako pierwszy wydał monografię Święta Opet w oparciu o owe reliefy. 

Oryginalną interpretację całej świątyni zaproponował R.A. Schwaller de 

Lubicz, który plan świątyni wpisał w szkielet człowieka (Schwaller de 

Lubicz 1957). Najnowszą publikacją są rozważania W. Waitkusa 

(Waitkus 2008). Ogromny wysiłek w opracowanie tych scen poniósł 

zespół The Epigraphic Survey z Oriental Institue of Chicago, dzięki 

którym zostały wydane dokładne przerysy dekoracji (The Epigraphic 

Survey 1994). Grupa ta prowadzi rekonstrukcję owych przedstawień. 

Orientacja kolumnady na osi północ-południe doskonale oddaje 

rzeczywiste kierunki procesji. Przedstawione są sceny ukazujące 

najbardziej charakterystyczne momenty obchodów, zgrupowane w sześć 

zbiorów, których granice są celowo rozmyte (The Epigraphic Survey 

1994: XVIII). Po zachodniej stronie przedstawiono podróż do Luksoru 

(wyjście króla z pałacu, ofiarowanie Triadzie Tebańskiej, wyjście  

z Karnaku (fig. 8), procesja do Luksoru, przywitanie w Luksorze, 
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składanie ofiar wewnątrz świątyni), po wschodniej ukazano natomiast 

powrót do Karnaku (analogiczny układ scen, tylko w odwrotnym 

kierunku).  

 

 

 
Fig. 8. Wyjście procesji z Karnaku podczas Święta Opet. Zachodnia 

ściana kolumnady w świątyni luksorskiej (opracowanie K. Kapiec na 

podstawie ilustracji z The Epigraphic Survey 1994: Pl. 14, 16). 

 

 W dolnym rejestrze ukazano ludność, która brała udział w procesji 

bądź w inny sposób związana była z obchodami święta – tłum ciągnący 

barki, muzykantów, tancerzy, kapłanki i kapłanów, śpiewających (tekst 

pieśni między postaciami), rzeźników, kucharzy i pozostałych ofiarników. 
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Oprócz ciekawego układu kompozycyjnego, dekoracja 

charakteryzuje się nowatorskimi elementami ikonograficznymi. Uwagę 

przyciągają ogromne stoły ofiarne, ukazane w momencie składania darów 

przed Amonem-Re, bądź całą Triadą Tebańską. Kolejny interesujący 

zabieg artystyczny to manewrowanie skalą postaci, kapłani opuszczający 

Karnak są mniejsi niż ci niosący barkę na ramionach. W efekcie 

podkreślony jest charakter i waga Karnaku, podobnie jest w scenie 

przybycia do Luksoru. Osoby wchodzące w skład procesji są większe od 

osób obserwujących wydarzenie, podobnie jak w scenach ukazujących 

przygotowania do uczty. 

Reliefy z kolumnady w Luksorze oraz inne źródła ikonograficzne 

nie pokazują szczegółowo, jak wyglądały i na czym polegały rytuały 

wewnątrz świątyni. Ograniczają się jedynie do scen ofiarnych.  

W. Waitkus zaproponował układ rytuałów, które miały miejsce  

w sanktuariach, na podstawie źródeł, głównie pisanych, które dotyczą 

relacji pomiędzy królem a Amonem-Re. Po przejściu przez kolumnadę  

i kolejny dziedziniec, procesja dochodziła do sali na barkę, gdzie obecnie 

znajduje się kaplica Aleksandra Wielkiego. W tym miejscu barki Amona-

Re i barka królewska rozdzielały się. Barka Amona-Re z Karnaku 

pozostawała w pomieszczeniu, natomiast król udawał się przez pokój 

narodzin do małej sali kolumnowej, w której następowało odnowienie 

Amona-Re z Luksoru. Po odprawieniu stosownych rytuałów, król 

ponownie przechodząc przez pokój narodzin, udawał się do sali 

koronacyjnej, by tam legitymizować swoją władzę. Następnie powracał 

do sali na barkę, do Amona-Re z Karnaku (Waitkus 2008: 223-264). 

 

Wielka Sala Hypostylowa w Karnaku 

Wielka Sala Hypostylowa w Karnaku to największe tego typu 

pomieszczenie na świecie (Weeks 2005: 78). W okresie XVIII dynastii 

znajdowały się tam jedynie dwa rzędy po sześć kolumn na głównej osi 

(21-23 m wysokości), dopiero Seti I i Ramzes II dostawili kolejne 122, 

choć nieco niższych (15 m wysokości) (Barguet 1962: 59; Strudwick 

1999: 60-61; Wilkinson 2007: 157; Weeks 2005: 81). Widoczne są 

różnice stylu – reliefy Seti I są wypukłe i delikatnie wykute, natomiast 

dekorację za czasów Ramzesa II wykonano w reliefie wklęsłym,  

w bardziej topornym stylu. Wśród scen świątecznych można znaleźć 
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ślady zachowanego pigmentu, na przykład na zachodniej stronie 

północnej ściany – procesja z barką Amona (Loeben 1997: 112). Wśród 

różnotematycznych reliefów znajdują się sceny dotyczące Święta Opet 

(Sheikholeslami
 
1995: 103) oraz przedstawienia barki Amona Userhat. 

Być może przechodziła tędy procesja (Stadelmann 1978: 177). 

Na północnej ścianie, na zachodnim końcu wschodniej połowy,  

w dolnym rejestrze przedstawiono Seti I okadzającego barki Triady 

Tebańskiej w czasie procesji z okazji Święta Opet (Barguet 1962: 65-76). 

Dekoracja wykonana jest w wysokiej jakości reliefie wypukłym, ale 

zachowana jedynie fragmentarycznie. W tym okresie ikonografia barki 

ulega rozkwitowi i charakteryzuje się namnożeniem szczegółów  

w porównaniu z reliefami z XVIII dynastii. Kaplice są odsłonięte – 

widoczne są posągi Amona i Re, obydwa adorowane przez boginie. Barce 

głównego bóstwa towarzyszą mniejsze łodzie Mut i Chonsu. Analogiczne 

przedstawienie znajduje się na tej samej ścianie, ale na wschodnim końcu 

zachodniej połowy, również w dolnym rejestrze. 

 Na południowej ścianie Wielkiej Sali Hypostylowej znajdują się 

dwa przedstawienia procesji podczas Święta Opet z okresu Ramzesa II. 

Na jednym z nich kapłanów niosących barki ukazano w maskach 

przodków z Pe i Nechen. Podobnie, jak w czasach Seti I, reliefy 

charakteryzują się mnogością szczegółów ikonograficznych (fig. 9). 

 

 
Fig. 9. Fragment obchodów Święta Opet (Ramzes II). Południowa ściana 

Wielkiej Sali Hypostylowej w Karnaku (opracowanie K. Kapiec na 

podstawie ilustracji  z Nelson i Murnane 1995: Pl. 53). 
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Świątynia Ramzesa III w Karnaku 

 Świątynia Ramzesa III w Karnaku znajduje się między pierwszym  

a drugim pylonem, po południowej-zachodniej stronie dziedzińca. Plan 

świątyni jest wzorowany na świątyni milionów lat Ramzesa III  

w Medinet Habu (Weeks 2005: 74). Jednak rozmiar tego założenia jest na 

tyle mały, że niektórzy badacze nazywają je kaplicą lub stacją na barkę 

(Weeks 2005: 74; Wilkinson 2007: 156). Do 1896 roku budowla w dużej 

części pozostawała przykryta gruzem, co widoczne jest dzisiaj po innym 

zabarwieniu ścian. Dzięki temu jest jednym z lepiej zachowanych założeń 

w Karnaku, choć mimo tego wymagała prac restauracyjnych. Nie zawsze 

były one przeprowadzone z należytą ostrożnością i w niektórych scenach 

bloki zostały przemieszane (The Epigraphic Survey 1936: 7). Pracami 

czyszczącymi zajął się G. Legrain, a H. Chevrier jako pierwszy ją 

opublikował (The Epigraphic Survey 1936: 7). Świątynia datowana jest 

na ok. 11 rok panowania władcy, ponieważ znajdują się tutaj podobne 

inskrypcje do tych w świątyni w Medinet Habu, które pochodzą właśnie  

z tego roku. 

 Sceny związane ze Świętem Opet znajdują się na wewnętrznej 

wschodnio-północnej i wschodniej ścianie pierwszego dziedzińca oraz na 

zewnętrznej zachodniej ścianie. Scena wewnątrz świątyni podzielona jest 

na trzy etapy. W pierwszym z nich przedstawiona została procesja 

kapłanów, którzy na ramionach niosą barki Triady Tebańskiej oraz 

jeszcze dwie dodatkowe – Amonet, która była żeńskim odpowiednikiem 

Amona, oraz Re. Największa z nich to oczywiście barka Amona i jest ona 

najbogatsza pod względem ikonograficznym. Dziób i rufa ozdobione są 

symbolem bóstwa, czyli głowami baranimi, dodatkowo z dyskami 

słonecznymi. Na dziobie barki ustawione są sztandary. Na środku 

ukazana jest kaplica, która jest tylko lekko zasłonięta szarfą. W środku 

widoczne są boginie, które adorują posąg bóstwa. Barka niesiona jest 

przez 40 kapłanów (fig. 10).  
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Fig. 10. Sceny przedstawiające procesję z okazji Święta Opet. Relief ze 

świątyni Ramzesa III w Karnaku ( opracowanie K. Kapiec na podstawie 

ilustracji z The Epigraphic Survey 1936:  

Pl. 21). 

 

 Za sceną procesji przedstawiono króla recytującego hymn do 

Amona-Re. W prawym dolnym rogu tego epizodu widoczna jest postać 

króla, ubranego podobnie jak w poprzedniej scenie, w pozie ofiarowania 

kadzidła. Następnie znajduje się scena przedstawiająca składanie ofiar 

Triadzie Tebańskiej w sanktuarium w świątyni w Luksorze. Na 

zewnętrznej zachodniej ścianie zaprezentowano procesję rzeczną do 

Luksoru. Część sceny uległa zniszczeniu, tylko niektóre barki są 

widoczne. Głównym punktem przedstawienia jest pływająca barka 

Amona Userhat, która jest ciągnięta przez ogromną łódź królewską, która 

z kolei ciągnięta jest przez sześć mniejszych statków, ukazanych  

w dwóch rejestrach. Barka Userhat dominuje w tej scenie, jest jej 

największym elementem. Za barką Userhat przedstawiono dwie mniejsze 

barki - Chonsu i Amonet.  

 Reliefy w świątyni Ramzesa III w Karnaku pokazują rozwój 

ikonografii Święta Opet w okresie XX dynastii. Zastanawiać może 

rozdzielenie przedstawień – część znajduje się wewnątrz świątyni, a część 

na zewnątrz. Sceny na dziedzińcu są bardziej związane z religijnym 

aspektem święta, natomiast sama procesja była wielką atrakcją dla 

ludności, nie była tylko sacrum, ale w jakimś sensie również profanum.  
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Świątynia Chonsu w Karnaku 

 Świątynia Chonsu w Karnaku znajduje się w południowo-

zachodnim rogu okręgu Amona-Re. Jest to klasyczny przykład świątyni 

Nowego Państwa. Budowę rozpoczął Amenhotep III, większość prac 

przeprowadził Ramzes III, a wiele dekoracji, również dotyczących świąt, 

pochodzi z okresu Herhora i Pinodżema I (Weeks 2005: 106). Sceny 

przedstawiające Święto Opet znajdują na zachodniej ścianie dziedzińca. 

Zostały wykute w wypukłym reliefie
79

 w czasach Herhora. Dekoracja 

przedstawia rzeczną procesję z Karnaku do Luksoru – łodzie są ciągnięte 

przez ludność znajdującą się na nadbrzeżu. Głównym punktem sceny jest 

pływająca barka Amona-Re Userhat. Punkt ciężkości statku został 

przeniesiony na przód barki, podobnie jak w przypadku innych statków  

w tej scenie. W okresie XX dynastii do ikonografii barki doszło wiele 

nowych elementów. Głowy barana na dziobie i rufie noszą korony atef. 

Na środku pokładu znajduje się kaplica. Jej dach jest poziomy, górna 

część ozdobiona jest aż czterema fryzami – dwoma z kobrami z dyskiem 

słonecznym i dwoma z amuletami dżed i tit. W środku, na postumencie, 

znajduje się barka Amona-Re, której kaplica jest odsłonięta i widoczna 

jest adoracja Amona i Re. Na barce umieszczono bardzo duże bukiety 

kwiatów. Po lewej stronie barki zgromadzono ofiary. Wejście do kaplicy 

pływającej barki Userhat flankowane jest sztandarami z powiewającymi 

wstęgami oraz obeliskiem.  

 We wschodniej części północnej ściany sali hypostylowej świątyni 

znajduje się jeszcze jedna dekoracja związana ze Świętem Opet. Herhor, 

jeszcze jako arcykapłan, przedstawiony jest w scenie okadzania barek 

Triady Tebańskiej, które niesione są przez kapłanów. Taka scena mogła 

mieć miejsce w momencie wyjścia barek z Karnaku oraz podczas 

powrotu do świątyni.  

 

Podsumowanie ikonografii Święta Opet 

 Prezentacja materiału ikonograficznego pozwala na analizę 

poszczególnych elementów, które występują w dekoracjach, oraz ich 

znaczeniu. Reliefy dotyczące Święta Opet charakteryzuje dość jednolity 

                                                      
79

 Na wschodniej ścianie użyto wklęsłego reliefu – taki rozkład inspirowany był 

dekoracją Wielkiej Sali Hypostylowej (Wente 1979). 
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układ kompozycyjny. Poszczególne fazy pozostają najczęściej 

niezmienne, nigdy jednak nie jest przedstawiona całość obchodów. Warto 

zastanowić się nad umiejscowieniem owych scen. 

 Charakterystycznymi elementami ikonograficznymi, które 

najbardziej przyciągają uwagę odbiorcy, są barki Triady Tebańskiej. Jak 

już wcześniej wspomniano, są to statki kadłubowe, posiadające 

specyficzne cechy. Na dziobie i rufie znajdują się emblematy z szerokimi 

naszyjnikami przypisanymi poszczególnym bóstwom (Amon-Re – głowa 

barana, Mut – głowa bogini, Chonsu- głowa sokoła) (Karlshausen 1995: 

119-137; Karlshausen 2009). Z reguły na procesyjnej barce Amona-Re 

głowa barana przedstawiona jest bez korony, a na barce Userhat  

w kompozytowej koronie. Głównym detalem na pokładzie barek jest 

kaplica – na procesyjnej barce przechowywano tam święty posąg bóstwa, 

natomiast na barce Userhat – barkę procesyjną. Kaplica na barce 

procesyjnej jest prostsza w formie niż na barce Userhat. Główna forma 

kaplic nie zmieniła się na przestrzeni Nowego Państwa – zawsze jest to 

odmiana kaplicy per-ur (Karlshausen 1995: 119-137; Karlshausen 2009). 

Zmianie podlega natomiast jej przedstawienie – w okresie XVIII dynastii 

kaplica na barce procesyjnej Amona-Re była zawsze zakryta – posąg 

bóstwa był niewidoczny. Natomiast  kaplica na barce Userhat jest  

z reguły odsłonięta, widoczna jest barka procesyjna, wyjątkiem jest 

Czerwona Kaplica Hatszepsut. Z kolei przedstawienia z XIX i XX 

dynastii charakteryzują się „otwartością” kaplic na procesyjnej barce – 

widoczny jest święty posąg bóstwa. Tę zmianę najlepiej obserwuje się 

wśród reliefów ze świątyni luksorskiej. Ciekawym przypadkiem są 

przedstawienia ze świątyni Ramzesa III w Karnaku, w których kaplica na 

barce procesyjnej jest odsłonięta, natomiast na barce Userhat zasłonięta.  

 Kolejnymi elementami, które występują na pokładzie barek, są 

różnego rodzaju postaci adorujące i składające ofiary (Giveon 1975: 248-

252; Karlshausen 2009). Na barce procesyjnej znajduje się ich mniej. Na 

początku XVIII dynastii było to zaledwie kilka postaci – przy dziobie 

znajdują się dwie boginie (Maat i Hathor), następnie sztandar ze sfinksem 

i figury królewskie składające ofiary. Przy kaplicy znajdują się dwie 

postaci adorujące. Za kaplicą, przy rufie, znajduje się sternik przy wiośle. 

Pod koniec XVIII  i w okresie XIX dynastii przybywa postaci 

adorujących oraz pojawiają się dusze z Pe i Nechen przy kaplicy. Rozwój 
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elementów ikonograficznych następuje w okresie Tutanchamona – przed 

kaplicą pojawia się wiele figur królewskich, które składają ofiary  

i adorują bóstwo, pojawiają się też kapłani, którzy trzymają ofiary oraz 

sztandary. Tradycja ta zaniknie w XIX dynastii, ale pojawi się znowu  

w XX dynastii. Na pokładzie barki Userhat za kaplicą Amona-Re 

ustawione są barki Mut i Chonsu, być może z braku miejsca na 

przedstawienie ich barek pływających (świątynia Hatszepsut w Deir el-

Bahari, Wielka Sala Hypostylowa).  

 Kolejnymi statkami, jakie występują w obchodach Święta Opet są 

barki królewskie. Ich zadaniem jest ciągnięcie barki Userhat oraz innych 

barek pływających. Przedstawienia barki królewskiej z okresu Hatszepsut 

są zdecydowanie inne od późniejszych. Są to łodzie papirusowe, na 

których pokładzie znajdują się posągi Hatszepsut i Totmesa III w naosie 

(Pawlicki 2001: 94) oraz kilka sztandarów. Natomiast w świątyni  

w Luksorze barka królewska upodabnia się do barek Triady Tebańskiej – 

również jest to statek kadłubowy, ale pod żaglem. Przy dziobie i rufie 

znajdują się naosy z wizerunkami króla napadającego na wrogów – 

funkcja ochronna. Barka Mut ciągnięta jest przez barkę królowej, Chonsu 

natomiast przez inne łodzie królewskie. Na barce królewskiej 

przedstawieni są wioślarze pod baldachimem. Barka króla, którą steruje 

najczęściej sam władca, ciągnięta jest przez kolejne statki. Podobne 

przedstawienie znajduje się w świątyni Ramzesa III i Chonsu w Karnaku. 

Warto więcej uwagi poświęcić postaci króla, która odgrywa jedną  

z najważniejszych ról podczas Święta Opet. Król rozpoczyna i prowadzi 

procesję, składa ofiary oraz przede wszystkim uczestniczy w głównych 

rytuałach, które odbywają się w sanktuariach świątyni luksorskiej. Król 

może być bardzo różnie ubrany podczas celebracji. Niestety, w wielu 

przypadkach postać władcy jest zniszczona na tyle, że widoczne są tylko 

niektóre elementy jego stroju, dlatego nie można odtworzyć pełnego 

zestawu szat i koron, jakie król wówczas nosił. Najczęściej władca nosi 

niebieską koronę chepresz, która jest koroną wojenną, król pokazuje  

w niej swoją siłę, ochrania kraj i poddanych. W tym kontekście korona ta 

występuje najczęściej podczas procesji, czyli w momencie, kiedy Amon-

Re jest poza świętym obszarem i faraon musi go ochraniać.  

W przedstawieniach ukazujących wnętrze świątyni król nosi koronę atef. 

W okresie XIX i XX dynastii król dosyć często zamiast korony nosi 
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czepiec z krótkim welonem opadającym na plecy – jest to gładkie i dość 

obcisłe nakrycie głowy. W czasie XVIII dynastii król nosi krótką 

spódniczkę, w okresie tutmozydzkim najbardziej popularna była 

spódniczka ze spiczastym zakończeniem (świątynia Hatszepsut w Deir el-

Bahari, Czerwona Kaplica Hatszepsut w Karnaku). Zdarzają się też 

przedstawienia władcy w szendżyt i fartuszku z pasem z ureuszami, który 

staje się popularny u schyłku XVIII dynastii (świątynia luksorska).  

W okresie XIX i XX dynastii na krótkie spódniczki często narzucone są 

dłuższe, prześwitujące fartuchy (Wielka Sala Hypostylowa, świątynia 

Ramzesa III w Medinet Habu). Natomiast w dekoracji świątyni Chonsu  

w Karnaku, Herhor występuje w tradycyjnym stroju arcykapłana  

z lamparcią skórą. Insygnia władzy, jakie król trzyma w ręku w scenach 

świątecznych to berła heka i nehaha oraz znak anch, rzadko maczuga 

hedż. 

Obchodom Święta Opet towarzyszą konkretne grupy ludzi. 

Bardzo ważną grupą są kapłani. Najniżej stojący w hierarchii kapłani uab 

(Niwiński 1994: 233), nosili barki Triady Tebańskiej na swoich 

ramionach. Ich strój jest charakterystyczny – jest to długa szata, 

zawiązana nieco nad pasem, sięgająca do kostek. Wykonywali oni trudną 

pracę, ponieważ barka Amona-Re musiała być bardzo ciężka – być może 

to z tego powodu w okresie Amenhotepa III lub Tutanchamona 

zmieniono procesję pieszą do Luksoru na procesję po rzece. Kapłani nie 

byli w stanie nosić jej na większe odległości. Do przeniesienia barki 

Amona-Re potrzebna była duża ilość kapłanów, choć nie było jednej 

reguły. Zdecydowany skok ilościowy można zaobserwować w okresie 

XIX dynastii, nie jest on jednak stały. Charakterystyczne jest to, że  

w większości przypadków jest tyle samo nosicieli barek Chonsu i Mut 

(wyjątek stanowi świątynia Ramzesa III w Karnaku). Jeżeli Triadzie 

Tebańskiej towarzyszyła barka królewska (Luksor) lub Amonet, to ilość 

osób uczestniczących w przenosinach była taka sama jak w przypadku 

barek Mut i Chonsu. Z reguły nosicieli barki Amona-Re było więcej niż 

pozostałych, wyjątkiem jest przedstawienie ze świątyni luksorskiej. 

Kapłani zawsze podzieleni byli na rzędy, których ilość waha się od dwóch 

do sześciu. Kapłanom uab towarzyszyli kapłani wyższej rangi, którzy na 

szatę mieli narzuconą skórę z lamparta. Byli to kapłani hem-neczer 

(Niwiński 1994: 233). Przedstawieni są zawsze pośrodku barki, tuż pod 
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kaplicą. Natomiast funkcję arcykapłana pełni król, który prowadzi 

pochód.  

 Ważną grupę stanowi ludność, która towarzyszy procesji na 

brzegu Nilu (świątynia Hatszepsut w Deir el-Bahari, Czerwona Kaplica 

Hatszepsut w Karnaku, świątynia Amona w Luksorze, świątynia Chonsu 

w Karnaku). W jej skład wchodzą żołnierze, wysocy urzędnicy, nosiciele 

sztandarów, tancerki, muzykanci i słudzy ciągnący barkę Userhat do 

Luksoru (po okresie Hatszepsut). W zależności od bogactwa 

kompozycyjnego scen świątecznych, osoby w poszczególnych 

podgrupach mogą być zróżnicowane. Żołnierze różnią się trzymaną 

bronią (toporki, długie tyczki, tarcze, łuki), pochodzeniem etnicznym 

(Egipcjanie, Nubijczycy, Libijczycy) oraz pozą (dynamiczna – bieg, 

statyczna – marsz). Wysocy urzędnicy wyróżniają się ubiorem, występują 

też na początku procesji w pozycji kroczącej i nie wykonują ciężkiej 

pracy (świątynia Amona w Luksorze). Nosiciele sztandarów ukazani są 

nie tylko podczas procesji ludności, towarzyszą też barkom Triady 

Tebańskiej. Ich symboliczne postacie widnieją na ich pokładzie. Kolejną 

ważną podgrupą są tancerki i muzykanci. Jest to bardzo interesujący 

detal, obrazujący atmosferę towarzyszącą obchodom – taniec  

i muzyka symbolizują radość i dynamikę, nie można też zapominać  

o aspekcie erotycznym, który nadawały niemalże nagie tancerki. Do tej 

grupy można zaliczyć wyjątkowe przedstawienie ze świątyni luksorskiej  

– kapłanów i kapłanki śpiewające pieśń z okazji celebracji święta (The 

Epigraphic Survey 1994: Pl. 17). Ostatnią grupą, którą można wyróżnić to 

słudzy ciągnący barki w stronę Luksoru. Ich pozy wskazują, że była to 

bardzo ciężka praca, ciała są zgięte w pół, widoczny jest wysiłek, jaki 

wkładano w przeciągniecie całej procesji do Luksoru. Nad sługami 

czuwał nadzorca.  

 Kolejną sceną, którą ukazywano podczas obchodów było zaplecze 

gospodarcze. Triadzie Tebańskiej składano bogate ofiary. Sceny uboju  

i przygotowywania ofiar znajdują się tylko w dwóch świątyniach  

- w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (Pawlicki 2001: 94) oraz  

w świątyni Amona w Luksorze (The Epigraphic Survey 1994: Pl. 36). Są 

to sekwencje pokazujące poszczególne stadia zabijania wołu, następnie 

gotowanie i pieczenie mięsa.  
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 Sceny Święta Opet zlokalizowane są na dziedzińcach świątyń oraz  

w innych miejscach, które były związane z obchodami. W świątyni 

Hatszepsut jest to dziedziniec festiwalowy, tam odbywały się ważniejsze 

rytuały. Czerwona Kaplica była stacją na barkę, którą używano między 

innymi podczas święta. Mur wzdłuż kolumnady w świątyni luksorskiej 

jest po drodze do sanktuariów – tamtędy przechodziła procesja. Podobnie 

było w przypadku Wielkiej Sali Hypostylowej. W  świątyni Ramzesa III  

w Karnaku ta część przedstawień, która jest związana z rytuałami  

w środku świątyni, znajduje się na wewnętrznej ścianie dziedzińca, 

natomiast procesja rzeczna, dostępna do oglądania dla każdego, znajduje 

się na zewnętrznym murze. W świątyni Chonsu sceny procesji rzecznej 

znajdują się na dziedzińcu, natomiast okadzanie barek Triady Tebańskiej 

już w dalszej sali hypostylowej, co daje podobny przekaz.  

 Z analizy reliefów prezentujących przebieg obchodów Święta 

Opet w Nowym Państwie wynika, że najważniejszym elementem była 

procesja barek Triady Tebańskiej. Inne etapy nie musiały być 

przedstawione, ale ten był niezbędny. Oprócz tej reguły, pozostałe detale 

dodawane były zapewne w zależności od upodobania zleceniodawcy lub 

też od dostępności dekorowanej powierzchni. Najpełniejsze obrazy 

przedstawiono w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari, w świątyni 

luksorskiej oraz w świątyni Chonsu w Karnaku. 

 

 

 

The Iconography of Opet Feast during the New Kingdom 

 

 Opet Feast was one of the most important festivals in the New 

Kingdom. It was dedicated to Amon-Re. Celebrations took place in 

second month of akhet in Thebes, which was the centre of the cult of this 

god and a very important place on map of ancient Egypt. The article 

presents origin of the festival, it development during the New Kingdom 

and different iconographic sources. There is also short analysis of 

iconographic details. 

 On the beginning of the feast, barque with Amona-Re, or later 

barques with whole Theban Triad, were transported from Karnak to the 

Temple of  Luxor, the south mansion of Amon-Re. Barques were escorted 



155 

 

by priests or even king himself. Whole procession was accompanied by 

members of court, important officials, dancers and musicians. The 

character of the feast was very cheerful. After arriving to the Luxor 

Temple, barques were carried to their sanctuaries, where the most 

important rituals took place. It was religious clue of the whole festival. 

Barques of Mut and Khonsu were waiting, while king was performing 

rituals with Amon-Re.  

 The first iconographic sources are dated on Hatshepsut’s period. 

In her times barques were carried to the Luxor Temple along sphinx 

avenue, which was connecting this temple with Karnak. On the return 

way, the river Nile was used. Processional barques were embarked on 

holy boats and navigated to Karnak. In later period, probably from 

Amenhotep III, definitely from Tutankhamun, both ways were overcomed 

by Nile. 

The fullest iconographic source of this festival are reliefs located 

on interior walls of colonnade in Luxor Temple. The decoration was 

started during the Amenhotep III’s reign (18
th

) and finished during Seti 

I’s reign, in 19th dynasty. Other temples, which decoration program 

contains celebrations of Opet Feast are Hatshepsut’s Temple of Million 

Years in Deir el-Bahari and Red Chapel, Great Hypostyle Hall, Temple of 

Ramses III, Temple of Khonsu, all in Karnak.   

Iconography of Opet Feasts was developed especially during the 

18th and 19
th

 dynasty, from rather modest towards full scenes, rich in 

details. The celebrations were divided in six phases, not all of them had to 

be presented on temple’s walls. The one, which is to be found in every 

mentioned temple, is procession of the god’s barques. It seems to be the 

most characteristic part of this festival, known not only to the priests and 

king, but also to common people of Thebes. 
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Przejawy egiptomanii na terenie Poznania 

 

 Starożytny Egipt fascynował ludzi od wieków. Ogromne budowle, 

wspaniałe skarby oraz tajemnicze symbole na ścianach świątyń  

i grobowców pobudzały wyobraźnię i nierzadko stawały się podstawą do 

wysnuwania nawet najbardziej fantastycznych teorii na temat ich 

znaczenia. Z drugiej strony motywy i wzorce zaczerpnięte z dorobku 

kultury egipskiej były chętnie przejmowane przez inne kultury i to już od 

czasów starożytnych, czego przykładem może być II księga Dziejów 

Herodota czy traktat O Izydzie i Ozyrysie autorstwa Plutarcha (Herodot 

2005; Plutarch 2003). Fascynacja starożytnym Egiptem, która przejawia 

się w mniej lub bardziej świadomym uleganiu wpływom jego kultury, 

nosi we współczesnej nauce miano egiptomanii.  

 Egiptomanię zdefiniować można jako wszelkie wtórne użycie 

elementów zapożyczonych z wytworów cywilizacji starożytnego Egiptu, 

niezależnie od ich pierwotnego znaczenia (Humbert 1989: 10). Należy 

zwrócić uwagę, że, jako taka, jest ona zjawiskiem niezwykle szerokim, jej 

przykłady dostrzec można bowiem niemal we wszystkich dziedzinach 

ludzkiej aktywności, jak architektura, sztuka, literatura, film, a nawet 

polityka
80

. Fenomen ten staje się z roku na rok przedmiotem coraz 

poważniejszych badań, czego dowodem jest coraz większa liczba 

naukowych publikacji omawiających to zagadnienie (Assmann 1998; 

2005; Carrott 1978; Curl 2005; Humbert 1989; Humbert i in. 1994; 

Humbert, Price 2003; Morenz 1968). Niestety niemal wszystkie 

publikacje dotyczące egiptomanii poświęcone są wyłącznie obiektom 

pochodzącym z terenu Europy zachodniej ewentualnie Ameryki, rzadko 

zdarza się natomiast, by wspominały one także zabytki leżące na wschód 

                                                      
80

 Przykładem tego ostatniego może być plakat wyborczy Józefa Piłsudskiego z 1919 

roku, wykonany przez Edwarda Okunia, inspirowany posągiem króla (Chaf-Ra)| z IV 

dynastii (Schlögl 2009: 64-68, il. 5). 
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od Niemiec. Lukę tę wypełniają, aczkolwiek w sposób niedoskonały, 

publikacje autorów polskich (Ćwiek, Piątek 1992; Kaczmarek 2002, 

2008; Śliwa 2005, 2006, 2007; Tyszkiewicz 2005; Zinkow 2006, 2009). 

Żadna z nich nie omawia, jednak przykładów z terenu Poznania, chociaż 

miasto to pochwalić się może kilkoma niezwykłymi przykładami 

egipskich inspiracji
81

. 

 Zdecydowana większość zabytków kultury egipskiej, które 

przetrwały do naszych czasów, związana jest w mniejszym lub większym 

stopniu z kontekstem życia pozagrobowego. Nie dziwi więc fakt, iż 

poszukiwanie obiektów egiptomańskich w stolicy Wielkopolski należy 

rozpocząć od zwiedzenia cmentarzy.  

 Nie ulega wątpliwości, iż na poznańskich cmentarzach brakuje 

obiektów tak spektakularnych, jak na przykład Piramida Kulczyckich  

w Międzybrodziu koło Sanoka (Śliwa 2007: 499-503), inspiracje egipskie 

przejawiają się tu bowiem w sposób dużo skromniejszy. Przykładem tego 

może być nagrobek Rozalii z Moszyńskich Kolickiej, wykonany w roku 

1815 (Linette, Smoczkiewiczowa 1997: 35) przybierający formę obelisku  

o podstawie trójkąta, na którym umieszczono przedstawienie węża 

połykającego swój własny ogon, zwanego Uroborosem (fig. 1). 

 Uroboros, którego sami Egipcjanie określali jako sed em ra, czyli 

‘[Ten, który ma] ogon w paszczy’, to klasyczny symbol, reprezentujący 

nieskończoność. Starożytni Egipcjanie rozróżniali jednakże dwa aspekty 

nieskończoności: dżet (nieskończoność linearną) oraz neheh 

(nieskończoność cykliczną). Uroboros jest symbolicznym 

przedstawieniem tej drugiej. Reprezentuje on zatem nieskończony ciąg 

powtarzających się wydarzeń, jak wylewy Nilu, dzień i noc, pory roku 

(Niwiński 2001: 97-99). Warto zwrócić uwagę, że, mimo iż w roku 1815 

hieroglify nie były jeszcze odczytane, symbolika Uroborosa była dobrze 

znana dzięki dziełu starożytnego pisarza Horapollona, który podaje: 

                                                      
81

 Leszek Zinkow, mając świadomość, istnienia tego typu obiektów na terenie Poznania 

nie uwzględnił ich jednak w swej książce o inspiracjach egipskich w architekturze 

polskiej, ponieważ zostały one […] zaprojektowane przez architektów niemieckich,  

w pruskim wówczas mieście, bez jakiegokolwiek, niestety, kontekstu polskiej kultury 

artystycznej; (Zinkow 2009: 24, przyp. 27). Stwierdzenie to, jakkolwiek odnoszące się 

do zabytków XIX-wiecznych, jest jednak tylko częściowo prawdziwe. Chciałbym w tym 

miejscu gorąco podziękować Doktorowi Zinkowowi za ofiarowanie mi autorskiego 

egzemplarza swej książki o inspiracjach egipskich w architekturze polskiej.  
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Kiedy [Egipcjanie] chcą przedstawić świat, malują węża naznaczonego 

różnobarwnymi łuskami, który pożera swój ogon. Poprzez łuski wskazują 

na gwiazdy w kosmosie. Zwierzę to jest niezwykle ciężkie – tak jak ziemia, 

niezwykle gładkie – jak woda; każdego roku zrzuciwszy starą skórę, 

obnaża się i odnawia, tak jak podlegający zmianie na świecie cykl roczny. 

To, że używa jako pokarmu własnego ciała oznacza, że wszystkie rzeczy, 

które zrodzone są w świecie przez boską opatrzność, z jej powodu znowu 

podlegają ubywaniu (Horapollon 2003: I, 2).  

 Jednakże nie ulega wątpliwości, iż egipskim elementem 

najchętniej wykorzystywanym w architekturze sepulkralnej poznańskich 

cmentarzy jest obelisk. W starożytności był on przede wszystkim 

symbolem boga słońca, będąc niejako promieniem słonecznym zaklętym 

w kamieniu (Quirke 2001: 134-142). W europejskiej architekturze 

grobowej stał się on szczególnie popularny od czasów XVI wieku 

(Tyszkiewicz 2005: 356), co jest zapewne związane z akcją 

przyozdabiania placów rzymskich przez papieży egipskimi 

monumentami, która przyczyniła się do upowszechnienia tego rodzaju 

monumentu także w innych krajach Europy. 

 O ile jednak egipskie obeliski były niezwykle jednolite pod 

względem formy, o tyle na poznańskich cmentarzach widać raczej 

swobodne nawiązanie do idei obelisku
82

. Niewątpliwie najlepszym pod 

względem wierności egipskiemu oryginałowi jest obelisk ku czci Hipolita 

Cegielskiego (fig. 2), znajdujący się na Cmentarzu Zasłużonych 

Wielkopolan, wykonany w roku 1985 na wzór dawnego pomnika, 

stojącego na nieistniejącym już dziś cmentarzu świętomarcińskim 

(Linette, Smoczkiewiczowa 1997: 128).  

                                                      
82

 Przykładem tego mogą być tumba generała Michała Sokolnickiego w kościele św. 

Wojciecha czy obelisk Jaromira Drwęskiego, pierwszego prezydenta Poznania po I 

Wojnie Światowej, na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (Linette, Smoczkiewiczowa 

1997; 92). 
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Fig. 1. Nagrobek Rozalii z Moszyńskich Kolickiej na Cmentarzu 

Zasłużonych Wielkopolan (fot. F. Taterka). 

Fig. 2. Obelisk ku czci Hipolita Cegielskiego na Cmentarzu Zasłużonych 

Wielkopolan (fot. F. Taterka). 

 

 Na szczególną uwagę zasługuje jednak tzw. Pomnik Bohaterów, 

czyli monumentalny obelisk znajdujący się na cmentarzu żołnierzy 

radzieckich na poznańskiej Cytadeli. Liczący 23 m pomnik, wykonany 

według projektu Tadeusza Płończaka i Stanisława Pogórskiego  

(z późniejszymi zmianami), odsłonięto dnia 18 listopada 1945 roku 

(Olszewski 2008: 196-200). Warto podkreślić, iż podobne obeliski 

znajdują się na wielu cmentarzach radzieckich w całej Europie. Wydaje 

się, iż starożytny egipski symbol miał w tym wypadku zastępować 

tradycyjny chrześcijański krzyż, podkreślając jednocześnie, przez swe 

ogromne rozmiary, potęgę socjalistycznego budownictwa (Tyszkiewicz 

2005: 374-375). Obeliski radzieckie odróżniał jednak od egipskich 
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pierwowzorów fakt, iż te ostatnie były blokami monolitycznymi oraz to, 

iż nigdy nie zdobiła ich czerwona, radziecka gwiazda
83

.  

 Jednakże obelisk może pojawiać się jako element dekoracyjny 

również poza kontekstem grobowym, na przykład na fasadach kamienic, 

jak w przypadku nieistniejącego już dziś budynku Banku Przemysłowców 

na Starym Rynku (Skuratowicz 1991: 146-147 oraz fot. 186).  

 Mówiąc o kamienicach nie można pominąć siedziby 

przedsiębiorstwa Antoniego Krzyżanowskiego, założonego w roku 1859, 

która znajduje się przy ulicy Małe Garbary. Antoni Krzyżanowski, który 

zasłynął przede wszystkim jako architekt poznańskiego Bazaru ozdobił 

budynek, w którym mieściła się jego firma, najrozmaitszymi motywami 

zaczerpniętymi z kultury starożytnej, w tym z Egiptu (Borkowska-

Bagieńska 1981, 388). Szczególną uwagę zwraca sfinks znajdujący się 

przed wejściem (fig. 3). 

 
Fig. 3. Sfinks przed wejściem do kamienicy Antoniego Krzyżanowskiego 

(fot. F. Taterka). 

                                                      
83

 Szczyt obelisku w Poznaniu udekorowany był czerwoną gwiazdą do roku 1990, kiedy 

to został on w tajemnicy usunięty jako symbol radzieckiej dominacji. Ponieważ jednak 

cmentarz podlega ochronie prawnej wynikającej z umów międzynarodowych, gwiazda 

została przywrócona w listopadzie roku 1997. Tym razem była to jednak mniejsza 

gwiazda z brązu, którą umieszczono już nie na szczycie, ale bliżej podstawy monumentu 

(Olszewski 2008: 200).  



164 

 

 W starożytnym Egipcie sfinks był uważany za jedną z postaci 

bóstwa słonecznego lub za specyficzną boską formę, jaką władca 

przyjmuje po śmierci. Egipskie wzorce już w starożytności silnie 

oddziaływały na kultury innych krajów: sfinksy znalazły bowiem 

poczesne miejsce w sztuce państw Syro-Palestyny, a stamtąd zostały 

przeniesione na grunt grecki (Coche-Zivie 1984: 1144-1145; Stadelmann 

2001: 307). Sfinks znajdujący się przed kamienicą Krzyżanowskiego nosi 

wyraźne piętno kultury greckiej – jest to bowiem sfinks żeński, w Egipcie 

natomiast zdecydowana większość sfinksów to stworzenia płci męskiej
84

. 

Ponadto nakrycie głowy sfinksa również wskazywałoby na kulturę 

grecką, sfinksy egipskie bowiem przedstawiane są w koronach nemes lub 

chat. Mimo wszystkich wspomnianych elementów zapożyczonych  

z kultury greckiej, nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż sam sfinks jest 

wytworem kultury egipskiej, dlatego jego pojawienie się przed wejściem 

do siedziby przedsiębiorstwa Krzyżanowskiego uznać można za przejaw 

egiptomanii. 

 Co ciekawe, dokładnie naprzeciwko kamienicy Krzyżanowskiego 

znajduje się siedziba wydawnictwa Amer.Com, które kilka lat temu 

wydawało czasopismo Egipt – bogowie i faraonowie poświęcone historii  

i kulturze kraju nad Nilem. Do każdego z sześćdziesięciu sześciu 

numerów
85

 dołączona była figurka przedstawiająca wybrane bóstwo 

egipskie. I chociaż jakość wspomnianych figurek nie była najlepsza – tak 

pod względem materiału, jak i ogólnej estetyki – to jednak sam fakt 

wydania owego czasopisma w Poznaniu jest ciekawym przykładem tego, 

jak połączyć można egiptomanię z egiptologią. 

 Sporą część obiektów egiptomańskich zawdzięcza jednak Poznań 

dawnym władzom pruskim. Na przełomie XIX i XX wieku władze 

zaborcze postanowiły bowiem ozdobić centrum miasta monumentalnymi 

budowlami, co miało podnieść jego walor w oczach Niemców, zachęcając 

zarazem do osiedlania się w mieście, co z kolei prowadzić miało do 

                                                      
84

 Należy jednak zaznaczyć, że najstarszy znany sfinks odnaleziony w ruinach 

kompleksu grobowego króla (Dżedef-Ra)| z IV dynastii jest sfinksem żeńskim 

(Valloggia 2011: 57 oraz fig. 11-13). Nie wiadomo jednak kogo miał przedstawiać. 

Obecnie jest on przechowywany z Muzeum Egipskim w Kairze (JE 35137).    
85

 Egipt – bogowie i faraonowie Vol. 1-66.  
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zmniejszenia się w Poznaniu populacji polskiej. Wiele ze wzniesionych  

w owym czasie budowli nosi wyraźne ślady inspiracji egipskich.  

 Pierwszym przykładem może być dekoracja dzisiejszego Mostu 

Teatralnego (fig. 4). Swój obecny wygląd zawdzięcza ona pracom 

rekonstrukcyjnym, przeprowadzonym w roku 1994, które miały na celu 

odtworzenie pierwotnej zabudowy z roku 1908, zniszczonej w czasie  

II Wojny Światowej. Szczególną uwagę w dekoracji Mostu Teatralnego 

zwracają cztery przyczółki, dodatkowo zaakcentowane przez masywne 

słupy, z zawieszonymi na nich latarniami, mające kształt egipskich 

obelisków, na które od góry założony jest jakby sześcienny pierścień. 

Widać tutaj zatem twórcze przetworzenie idei obelisku. Być może jest to 

przypadek, ale ciekawe wydaje się wykorzystanie słonecznego symbolu 

jako podstawy dla ulicznych latarni, które mają wszak oświetlać drogę, 

gdy brakuje już światła słonecznego. 

 Inną budowlą zawierającą egipskie elementy jest gmach Akademii 

Królewskiej (Königliche Akademie, obecnie Collegium Minus UAM). 

Budynek ten powstał w latach 1905-1910 według projektów wykonanych 

w Ministerstwie Robót Publicznych przez radcę budowlanego Eduarda 

Fürstenaua. Budowla mieściła w sobie właściwie dwie instytucje: 

Akademię, będącą w zamierzeniach organizatorów zaczątkiem 

niemieckiego uniwersytetu, oraz wielką salę z zapleczem kuchennym 

(Skuratowicz 1991: 219). 

 Fasada budynku zdobiona jest licznymi obeliskami (jest ich 

wszystkich ponad trzydzieści), które jednak przybierają najrozmaitsze 

kształty; znaleźć tu można zatem obeliski klasyczne, obeliski z kulą 

zamiast piramidionu czy wreszcie obeliski płasko ścięte. Na szczególną 

uwagę zasługuje jednak bogato zdobiony portal wiodący do obecnej 

siedziby rektora UAM, udekorowany dwoma, bardzo dobrymi pod 

względem wierności egipskiemu oryginałowi, obeliskami oraz głową 

bogini Ateny bądź Minerwy, która przez starożytnych uważana była za 

patronkę mądrości oraz opiekunkę sztuk i rzemiosł (fig. 5). Bogini na 

głowie nosi hełm, na którym przedstawiony został egipski sfinks. 

Podobnie jak w przypadku rzeźby Krzyżanowskiego, sfinks na głowie 

bogini jest płci żeńskiej (świadczy o tym wyraźnie zaznaczony biust), co 

znów wydaje się wpływem kultury greckiej. Należy jednak zwrócić 

uwagę, iż w przeciwieństwie do omawianego wyżej sfinksa, ten 
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znajdujący się nad wejściem do Collegium Minus nosi królewską chustę 

nemes i to przedstawioną w sposób niezwykle wierny – brakuje mu 

bowiem jedynie królewskiego ureusza, umieszczanego na wszystkich 

nakryciach głowy noszonych przez faraonów
86

.  

                 
Fig. 4. Monumentalna dekoracja Mostu Teatralnego w Poznaniu  

(fot. F. Taterka). 

Fig. 5. Głowa bogini ze sfinksem nad wejściem do Collegium Minus  

(fot. F. Taterka). 

 Podobną głowę Ateny-Minerwy ze sfinksem znaleźć można nad 

wejściem do innej monumentalnej budowli wzniesionej przez Prusaków  

w centrum Poznania, mianowicie dawnej Biblioteki im. Cesarza 

Wilhelma (Kaiser-Wilhelm-Bibliothek), obecnej Biblioteki UAM. Prace 

budowlane, rozpoczęte w roku 1899, trwały do roku 1902. Projekt 

wykonano, podobnie jak w przypadku Akademii Królewskiej,  

w Ministerstwie Robót Publicznych. Szczegółowy projekt sporządził 

berliński architekt Karl Hinckeldeyn (Skuratowicz 1991: 231).  

                                                      
86

 W ostatnim czasie w związku z pracami restauratorskimi, którym poddany został 

gmach Collegium Minus, głowa Ateny ze sfinksem została czasowo zdjęta znad wejścia 

do budynku, ponieważ, jak zapewniali konserwatorzy, przednia część sfinksa wymagała 

odnowienia z użyciem… silikonu. Fakt, że głowa bogini ponownie zawisła nad 

wejściem do Collegium Minus pozwala przypuszczać, że operacja się udała…  
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Mimo iż sama głowa bogini wykonana została zdecydowanie 

lepiej, niż ta nad wejściem do Akademii Królewskiej, to jednak sfinks 

Hinckeldeyna (również żeński) nie dorównuje rzeźbie Fürstenaua pod 

względem wierności egipskiemu oryginałowi (fig. 6); jego nakrycie 

głowy jest bowiem niezbyt podobne do nemesu (o tym, że miał to być 

nemes świadczą paski na nakryciu głowy sfinksa). Dodatkowym 

szczegółem różniącym sfinksa Hinckeldeyna od jego odpowiednika  

z Collegium Minus jest fakt, iż ma on skrzydła. Warto jednak podkreślić, 

że przedstawienie bogini mądrości ze sfinksem znajduje swoje analogie 

jeszcze w starożytności. Jak się wydaje było to symboliczne 

przedstawienie zależności kultury zachodniej od mądrości i osiągnięć 

cywilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu, przede wszystkim zaś – 

Egiptu. Dlatego też umieszczenie tego typu przedstawień nad wejściem 

do dwóch głównych budynków poznańskiego uniwersytetu jest,  

z perspektywy egiptologa, wzorem godnym naśladowania.  

 
Fig. 6. Głowa bogini ze sfinksem nad wejściem do Biblioteki UAM  

(fot. F. Taterka). 

 

 Jednakże głowa bogini ze sfinksem to nie jedyny egiptomański 

motyw, który dostrzec można w gmachu Biblioteki UAM. Fasada 
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budynku ozdobiona jest bowiem dwoma monumentalnymi obeliskami, 

które swym kształtem do złudzenia przypominają obeliski wznoszone 

przez starożytnych Egipcjan (fig. 7). 

 Również we wnętrzu budynku dostrzec można egiptyzujące 

motywy. Nad wejściem do pomieszczenia z Katalogiem Głównym 

Biblioteki znajduje się bowiem kolejny sfinks, również ze skrzydłami 

(fig. 8). Obfity biust wskazuje, że także ten sfinks jest płci żeńskiej. 

Nakrycie głowy, choć bez pasków, miało zapewne naśladować egipski 

nemes. Skrzydła wydają się być elementem zaczerpniętym z kultury 

greckiej, choć należy podkreślić, że znane są także nieliczne 

przedstawienia skrzydlatych sfinksów pochodzące ze starożytnego 

Egiptu
87

. 

   
Fig. 7. Jeden z obelisków zdobiących fasadę Biblioteki UAM  

(fot. F. Taterka). 

Fig. 8. Sfinks nad wejściem do pomieszczenia z Katalogiem Głównym 

Biblioteki UAM (fot. F. Taterka). 

 

Biblioteka im. Cesarza Wilhelma była pierwszą w Poznaniu 

realizacją tzw. stylu wilhelmowskiego. Charakteryzował się on łączeniem 

w nowej, monumentalnej formie elementów klasycyzmu, baroku  

i renesansu (Skuratowicz 1991: 232).  

                                                      
87

 Przykładem może być przedstawienie bogini Astarte pod postacią skrzydlatego sfinksa 

znajdujące się na jednym z ostrakonów znalezionych w Deir el-Medina (Wilkinson 

2003: 138-139). Należy jednak podkreślić, że jest to przedstawienie bogini syryjskiej, 

nie zaś – egipskiej.   
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W tym samym stylu wzniesione zostało inne monumentalne dzieło 

architektury pruskiej w Poznaniu, a mianowicie Muzeum im. Cesarza 

Fryderyka III (Kaiser-Friedrich-Museum) przy dawnym Placu 

Wilhelmowskim (obecnie Placu Wolności), które dziś nosi nazwę 

Muzeum Narodowego w Poznaniu. Autorem projektu był – podobnie jak 

w wypadku Biblioteki im. Cesarza Wilhema – Karl Hinckeldeyn. Budowę 

Muzeum ukończono w 1904 r. (Skuratowicz 1991: 232-235).  

Na szczególną uwagę zasługuje dekoracja hallu Muzeum. Na 

ścianach znajdują się bowiem cztery grupy płaskorzeźb, będących 

alegorycznymi przedstawieniami Egiptu, Grecji, Rzymu i Germanii. 

Każda składa się z dwóch prostokątnych płaskorzeźb – jednej większej, 

drugiej mniejszej. U dołu każdej większej płaskorzeźby umieszczono 

także popiersie przedstawiające faraona (w przypadku Egiptu) oraz 

kobiety w różnych strojach (w pozostałych przypadkach). Każde 

popiersie spoczywa na bogato dekorowanym postumencie.  

Szczegółowe omówienie wszystkich wspomnianych grup 

płaskorzeźb nie jest tutaj konieczne, dla celów niniejszego artykułu 

istotna jest bowiem jedynie grupa egipska. Jak wspomniano wyżej, składa 

się ona z dwóch płaskorzeźb oraz popiersia faraona umieszczonego na 

ozdobnym postumencie (fig. 9). 
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Fig. 9. Egiptomańska dekoracja w Muzeum Narodowym w Poznaniu  

(fot. F. Taterka). 

 

Sam postument dekorowany jest motywami roślinnymi oraz 

dwoma przedstawieniami wijących się węży. Król ukazany został  

z gołym torsem w typowej dla wizerunków egipskiego władcy chuście 

nemes na głowie. W tym jednak przypadku wykonana ona została 

niezwykle starannie i wiernie naśladuje wzorce egipskie. Jest to także 

jedyne z omawianych tu przedstawień postaci w nemesie, na którym 

znajduje się święta kobra – ureusz. Nie sposób jednak powiedzieć, który 

ze znanych w owym czasie posągów egipskich stał się inspiracją dla 

artysty wykonującego dekoracje w Muzeum Narodowym.  

Natomiast większa płaskorzeźba ozdobiona jest motywami 

roślinnymi, lub mówiąc dokładniej, liliami i papirusami – roślinami 

heraldycznymi odpowiednio Górnego i Dolnego Egiptu. W starożytnym 

Egipcie rośliny te pojawiały się najczęściej w scenach zwanych sema 

taui, czyli ‘wiązania Obydwu Krajów’. Sceny takie umieszczane m.in. na 

tronach królewskich wyrażały ideę, iż to faraon jest tym, który wiąże ze 
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sobą Górny i Dolny Egipt, panując nad obiema częściami kraju 

(Desroches-Noblecourt 1995: 62-74; Goedicke 1985: 307-324). 

Na szczególną uwagę zasługuje jednakże mniejsza płaskorzeźba 

przedstawiająca tajemnicze skrzydlate stworzenie. Nie ulega wątpliwości, 

że zostało ono ukazane na sposób egipski, ponadto stworzenie trzyma  

w szponach dwa znaki szen, będące jednym z symboli władzy 

królewskiej, którego wydłużona forma tworzy królewskie kartusze,  

w których zapisywano dwa z pięciu imion królewskich (von Beckerath 

1984: 27-29). Owa tajemnicza istota to w rzeczywistości specyficzna 

forma boga Ra, którą przybiera on w księgach zaświatowych doby 

Nowego Państwa (Wilkinson 2003: 207). Już Księga Am-Duat  

z grobowca (Thotmesa III)| z XVIII dynastii (KV 34) przedstawia Ra jako 

człowieka z głową barana i słońcem na głowie (Hornung 1963: pl. I-XII), 

natomiast we wspólnym grobowcu (Ta-Useret)| i (Seth-nachta)| 

odpowiednio z XIX i XX dynastii (KV 14) bóg słońca został ukazany 

jako skrzydlaty ptak z głową barana (Reeves, Wilkinson 1996: 157). Nie 

ulega jednakże najmniejszej wątpliwości, że wzorem dla przedstawienia  

z Muzeum Narodowego w Poznaniu był pektorał wykonany dla byka 

Apisa, który zdechł w XXVI roku panowania (Ramzesa II)| z XIX 

dynastii, a który to pektorał obecnie przechowywany jest w Muzeum 

Luwru
88

.  

Warto również dodać, że wokół skrzydeł bóstwa umieszczono 

dwanaście gwiazd (po pięć nad i po jednej pod każdym skrzydłem), przy 

czym zostały one wykonane według wzorów europejskich, gwiazdy 

egipskie bowiem kształtem swym przypominały raczej rozgwiazdy. 

Ponadto, pod każdym skrzydłem przedstawiono również po jednym 

kwiecie lotosu, wzorując się na sposobie, w jaki roślinę tę przedstawiali 

starożytni Egipcjanie.  

Jednym z najciekawszych przykładów egiptomanii na terenie 

Poznania jest jednakże egipska dekoracja znajdująca się w podziemiach 

Liceum św. Marii Magdaleny (fig. 10-11). W latach 2006-2007 grupa 

uczniów przyozdobiła ściany jednego ze szkolnych korytarzy 

                                                      
88

 Louvre N 764 (= E 80). Chciałbym w tym miejscu podziękować Michelowi Baud oraz 

Élisabeth Delange z Département des Antiquités Égyptiennes du Musée du Louvre za 

pomoc w identyfikacji tego zabytku.  
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wizerunkami bogów, bogiń oraz królów starożytnego Egiptu. W sumie 

doliczyć się można około trzydziestu postaci oraz ponad trzech tysięcy 

znaków pisma hieroglificznego. W większości przypadków wzorowano 

się na autentycznych przedstawieniach egipskich, odnaleźć tu zatem 

można przedstawienia ze świątyni (Ramzesa II)| w Abu Simbel, 

grobowca (Nefertari)| w Dolinie Królowych (QV 66), świątyni Horusa  

w Edfu, świątyni Sobka w Kom Ombo, świątyni (Amenhotepa III)|  

w Luksorze, świątyni Ptaha w Karnaku, grobowca (Ta-Useret)| i (Seth-

nachta)| w Dolinie Królów (KV 14), świątyni (Ramzesa II)| w Abydos 

oraz papirusu Hunefera.  

Pełne omówienie egipskiej dekoracji z Liceum św. Marii 

Magdaleny mogłoby stanowić temat osobnego artykułu, dlatego w tym 

miejscu wystarczy ograniczyć się do stwierdzenia, iż, ogólnie rzec biorąc, 

przedstawienia z Liceum św. Marii Magdaleny bardzo wiernie naśladują 

egipskie oryginały, choć gdzieniegdzie dostrzec można pewne 

niedociągnięcia dotyczące na przykład kolorystyki postaci czy znaków 

hieroglificznych
89

. 

 
Fig. 10. Król (Ramzes II)| pod Kadesz. Malowidło z Liceum św. Marii 

Magdaleny
90

 (fot. F. Taterka). 

Fig. 11. Królowa (Nefertari)| grająca w senet. Malowidło z Liceum św. 

Marii Magdaleny
91

 (fot. F. Taterka). 

                                                      
89

 W czasie prac remontowych, przeprowadzonych w Liceum św. Marii Magdaleny w 

Poznaniu w lutym 2012 roku, część egipskich malowideł uległa poważnym 

uszkodzeniom. Trwają jednak prace nad przywróceniem ich do dawnej świetności. 
90

 Wzorem tego malowidła było przedstawienie z Wielkiej Świątyni w Abu Simbel, przy 

czym w oryginale król zwrócony jest w lewo (Kitchen 2002; fot. 8).  
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Jednym z obszarów występowania egipskich inspiracji, który 

niestety pozostaje niemal zupełnie nierozpoznany przez badaczy, jest 

nazewnictwo firm i przedsiębiorstw
92

. Czasami egiptyzujące nazwy 

bardzo dobrze współgrają z charakterem danego przedsiębiorstwa. Jeden 

z poznańskich sklepów z damską odzieżą oraz biżuterią nosi na przykład 

nazwę Nefer. Słowo to, posiadające w języku egipskim wiele znaczeń, 

często używane bywa jako czasownik znaczący ‘być pięknym’ (Faulkner 

1962: 131; Hannig 2006: 1272-1278). Dlatego też bardzo dobrym 

pomysłem wydaje się nazwanie nim sklepu z odzieżą i biżuterią, czyli 

tym, co ma w pewien sposób upiększać ciało.  

Czasami jednak bardzo trudno dociec, co dokładnie kierowało 

właścicielem danej firmy przy nadawaniu egiptyzującej nazwy. Tak jest 

na przykład z salonem optycznym Ramzes. Być może jest to po prostu 

przejaw zainteresowań lub upodobań właściciela, nie sposób bowiem 

powiedzieć, co łączy któregokolwiek z jedenastu władców XIX i XX 

dynastii noszących to imię z optyką. Jeszcze ciekawszym przykładem jest 

jednakże salon urody dla psów Nefer Tari (sic!). Każdemu egiptologowi 

od razu przychodzi na myśl piękna małżonka (Ramzesa II)| z XIX 

dynastii – królowa (Nefertari)|, jednakże, podobnie jak w przypadku 

salonu optyki Ramzes, nie wiadomo, dlaczego akurat jej imię zostało 

wybrane jako nazwa przedsiębiorstwa. 

Czasem okoliczności sprawiają, że egiptyzująca nazwa naprawdę 

dobrze wpisuje się w otoczenie. Tak jest na przykład z jednym z klubów 

go-go, noszącym nazwę Nefretete, który mieści się, jak informuje tekst na 

plakacie reklamowym, obok Sfinksa. Nie chodzi tu jednak o posąg 

przedstawiający leżącego lwa z głową człowieka, ale o popularną  

w całym kraju sieć restauracji Sphinx, która jest chyba najbardziej 

znanym przykładem zastosowania motywów egipskich w nazewnictwie 

firm.  

                                                                                                                                   
91

 Wzorem tego malowidła było przedstawienie z grobowca królowej w Dolinie 

Królowych (QV 66), przy czym w oryginale (Neferatari)| nie nosi korony z dwóch piór 

(McDonald 1996: 58). 
92

 Wszystkie omówione tu firmy i przedsiębiorstwa znajdują się na terenie Poznania. 

Celowo unikam podawania dokładnej lokalizacji, aby nie być posądzonym  

o kryptoreklamę.  
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Ze wszystkiego, co tu powiedziano wynika, że egiptomania jest 

zjawiskiem nie tylko niezwykle trwałym (jej przykłady dostrzec można 

tak w dawnych, jak i obecnych czasach), ale przede wszystkim niezwykle 

różnorodnym, przejawia się ona bowiem na bardzo wiele sposobów  

w niemal wszystkich dziedzinach ludzkiej aktywności. Fenomen 

egiptomanii, zapoczątkowany jeszcze w starożytności, pokazuje, że 

chociaż cywilizacja starożytnego Egiptu przestała istnieć całe wieki temu, 

to jednak jej dziedzictwo trwa nadal, nieustannie wpływając na naszą 

kulturę, co można bardzo łatwo dostrzec. Wystarczy tylko rozglądać się 

nieco uważniej, spacerując ulicami miasta… 

 

 

The Manifestations of Egyptomania in the City of Poznań (Poland) 

 

The article is concerned with the ways in which the phenomenon 

of Egyptomania appears at the monuments of the city of Poznań. The 

author presents various examples coming from XIX-XXI century 

underlining the Egyptian elements within them and, if possible, tries to 

trace the original source of inspiration. The examples discussed here 

have been produced, however, not only by the Polish culture, but also by 

the German and even soviet cultures. These comport private tombs, 

architectural decoration, wall paintings as well as… Egyptianizing 

industry names. The aim of the article is not only to present the 

Egyptianizing monuments, but most importantly, to demonstrate that the 

heritage of ancient Egypt is still alive and strongly influential and can be 

seen within our own contemporary Western reality. 
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Aleksandria w świetle francuskich badań podwodnych 

 

Według źródeł antycznych, Aleksandria została założona w 332 

roku p.n.e. przez Aleksandra Macedońskiego. Niewykluczone jednak, że 

znajdowała się w tym miejscu wcześniejsza osada. W czasach swojej 

świetności Aleksandria była najważniejszą metropolią handlową Morza 

Śródziemnego, uważana była za centrum kultury, nauki i sztuki. Obecnie 

uważa się Aleksandrię za „port do Europy”. 

Po bitwie pod Akcjum i bolesnej klęsce Kleopatry VII Filopator, 

Oktawian przejął pełną władzę w Imperium, zaś Egipt stał się jedną  

z prowincji rzymskich. Los ciężko doświadczył starożytną stolicę dynastii 

Ptolemeuszy poprzez liczne kataklizmy i konflikty zbrojne.  

W dzisiejszych czasach, by móc pozyskać więcej informacji na temat 

tego miasta należy zejść pod wodę, gdzie znajduje się, zatopiona przez 

trzęsienia ziemi, nadbrzeżna część Aleksandrii.  

Od XIX wieku wielu uczonych zadawało sobie pytanie - co 

skrywają wody wielu tajemniczych miejsc, a zwłaszcza Aleksandrii? 

Trzeba było poczekać aż do 1992 roku, kiedy to Franck Goddio wraz ze 

swoim zespołem zdecydował się stawić czoło nowym wyzwaniom. 

Kieruje on misją z ramienia Europejskiego Instytutu Archeologii 

Podwodnej w Paryżu. Na samym początku swoich badań postanowił 

sięgnąć do starych map. Znaczącą rolę odegrała mapa wykonana na 

prośbę Napoleona III, który zamierzał wydać książkę o starożytności.  

W 1865 roku cesarz zwrócił się do rządu egipskiego o przygotowanie 

bardzo dokładnej mapy i kompletnego planu miasta. Rząd sprostał 

zadaniu i podjął działania w celu zbadania pobliskiego wybrzeża. Musiał 

jednak upłynąć dłuższy czas, nim przypadkiem, w XX wieku lokalni 

nurkowie natrafili na wielometrowy posąg z Okresu Ptolemejskiego. 

Znalezisko nasunęło myśl, że posąg może należeć do większej części 

budowli, na przykład pałacu. Dość szybko okazało się, że były to tylko 

złudne marzenia, a sam posąg trafił do morza przypadkowo. Nie po raz 

pierwszy spotkano się z podobną sytuacją. 
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W 1994 roku do Zatoki Aleksandryjskiej wpłynął po raz pierwszy 

Kaimiloa, statek-katamaran zbudowany specjalnie na potrzeby ekspedycji 

Francka Goddio. Kaimiloa w języku hawajskim oznacza „za dalszym 

horyzontem”. Wyposażono go wówczas w szereg nowych urządzeń 

elektronicznych, jednak w trakcie badań okazał się mało przydatny. 

Kłopotem był rezonans magnetyczny wyłapujący wszystkie odgłosy 

miasta, które całkowicie zniekształcały wykonane pomiary. Po zebraniu  

i przetworzeniu danych ekipa badaczy była w posiadaniu nieco 

doskonalszej mapy zatoki. Potrzebne było więcej specjalistycznego 

sprzętu i setek nurkowań by zdobyć nowe informacje. W 1996 roku misja 

powróciła do zatoki, tym razem na pokładzie statku Oceaneksa, żeby 

prowadzić dalsze badania. 

 

Badania z lat 1996- 2010  

Dzięki nowym technologiom i dokładnym mapom misja mogła 

zidentyfikować i odnaleźć w 1996 roku królewskie miasto otoczone rafą 

koralową, która porosła bramę Portu Magnus. Ukształtowanie terenu 

pozwoliło na odnalezienie terenu zwanego Cape Lochias, na którym 

znajdowały się królewskie pałace i port. Odnaleziono także miejsce,  

w którym znajdował się przylądek ze świątynią Posejdona. Miejsce, gdzie 

Marek Antoniusz zbudował platformę, na której posadowione było molo 

stanowiące sanktuarium zwane Timonium. Ważnym odkryciem było 

zlokalizowanie legendarnej wyspy Antirhodos, gdzie znajdował się 

królewski pałac. Znajdowało się tam prawdopodobnie sanktuarium Izydy, 

a także prywatny pałac i przystań władców z tego okresu. 

W 1998 roku prowadzono szersze badania na wyspie Antirhodos, 

gdzie odkryto wielki posąg kapłana Izydy trzymającego urnę kanopską  

i dwa sfinksy spoczywające na wapiennych płytach. Jeden ze sfinksów 

prawdopodobnie przedstawia wizerunek Ptolemeusza XII, zaś drugi do 

dziś pozostaje anonimowy. Przypuszcza się, że przedstawia on jednego  

z ostatnich władców z dynastii Lagidów. Nieopodal platformy znaleziono 

miejsce świadczące o lokalizacji świątyni. Zauważono pozostałości po 

chodniku i konstrukcjach bloków, które ześlizgnęły się do wybrzeża 

ciągnąc za sobą liczną ceramikę, amfory, wazy i lampy oliwne. Wydobyte 

znaleziska wydatowano na okres od I wieku do początku II wieku n.e.  
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W tym samym czasie badacze prowadzili równoległe badania na 

przylądku Posejdona. Przyniosły one m.in. następujące odkrycia: 

- dużych rozmiarów czarną, granitową głowę, prawdopodobnie 

przedstawiającą Oktawiana; 

- ponadnaturalnych rozmiarów figurę przedstawiającą Ptolemeusza jako 

Hermesa; 

- głowę z białego wapienia przedstawiającą Antonię Minor. 

Posągi znalezione u wybrzeży miasta wzbogacają wiedzę 

dotyczącą bogów Aleksandrii. Dzięki badaniom i studiom nad zapisami 

hieroglificznymi ujawniają sporo ciekawych zagadnień dotyczących 

źródeł powstania tych znalezisk i ich pierwotnych kontekstów. 

W celu dokończenia mapy Aleksandrii, ekipa Francka Goddio we 

wrześniu i październiku 1999 roku wykonała elektrooporowe badania po 

zachodniej stronie zatoki. Nowy system pozwolił na namierzenie 

płycizny. Efektem tej kampanii misja uzyskała bardzo ciekawe rezultaty 

dotyczące topografii, a w szczególności usytuowania starożytnej stoczni. 

Jednocześnie prowadzone badania naprzeciw wyspy Antirhodos, 

pozwoliły na odkrycie wczesnohellenistycznej ceramiki, spoczywającej 

na głębokości około 6,5 metra. Michael Fitzgerald, specjalista od 

starożytnego budownictwa okrętowego uzupełnił te wyniki badając wrak 

datowany na I wiek n.e., znaleziony w królewskiej zatoce u wybrzeży 

wyspy Anthirodos. 

Kolejne prace prowadzone w latach 2000-2003 po wschodniej 

części wybrzeża dostarczyły wiele informacji na temat starożytnego portu 

i umożliwiły wykonanie nowej  mapy, znacznie doskonalszej od 

dotychczas stworzonych. Był to efekt ciężkiej i żmudnej pracy wielu 

archeologów, egiptologów i nurków. Pierwsza topograficzna mapa zatoki 

została opracowana w 1866 roku przez Mahmuda El-Falaki. Powstała 

dzięki lekturze starożytnych tekstów, m.in. Strabona. Strabon wspomniał 

o stoczni Navalia umiejscowionej po zachodniej stronie Portu Magnus. 

Franck Goddio eksplorował ten teren i znalazł podwaliny struktury portu 

w zachodniej części. W 2001 roku zaprezentowano po raz pierwszy 

kompletną mapę zatopionego zespołu. Pokazano ją publicznie podczas 

wystawy „Kleopatra z Egiptu: Od historii do mitu” w British Museum  

w Londynie.  
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W 2003 roku Oxford Centre for Martime Archeology podjęło się 

bliższej współpracy z Franckiem Goddio i jego ekipą. Studenci dołączali 

do archeologicznych misji w Aleksandrii i Heraklejonie w celu 

poszerzenia ogólnej wiedzy o starożytnym mieście. Misja aleksandryjska 

powróciła ponownie w kwietniu 2004 roku. Prace badawcze 

skoncentrowano wówczas nad zatopionym półwyspem Posejdona. 

Odkryte tam budowle datowane są na II wiek n.e. Ich podstawy 

wzmocnione były konstrukcją z drewnianych pali. Badania prowadzone 

na innym krańcu półwyspu, pozwoliły na odkrycie artefaktów z późnego 

Okresu Ptolemejskiego i Okresu Rzymskiego. 

W 2005 roku zakończono badania pozostałości architektonicznych 

platformy, na cyplu położonym na południowy zachód w stosunku do 

zatopionego Półwyspu Posejdona. Doprowadziły one do zwiększenia 

liczby nowych znalezisk i cennych informacji. Odsłonięto konstrukcję  

z wapiennych bloków, która w chwili odkrycia mierzyła miejscami 2 

metry wysokości. Ponadto, ekipa odkryła bardzo dobrze zachowane 

fragmenty ścian, które z pewnością stanowiły część królewskiego zespołu 

znajdującego się blisko galerii. 

Na początku kwietnia 2006 roku ekipa przebadała zatopioną część 

Portu Magnus po stronie Timonium. Wnioski z badań okazały się być 

bardzo interesujące. Naukowcy mają nadzieję, że znajduje się tam coś 

więcej, gdyż zauważyć tam można pewną głębinę. Na dalszy ciąg badan 

należy jednak poczekać. 

W styczniu 2007 roku ukazała się książka opublikowana przez 

Oxford Centre for Maritime Archeology: Underwater Archaeology in the 

Canopic Region in Egypt pod tytułem The Topography and Excavation of 

Heracleion-Thinis and East Canopus (1996-2006). Publikacja ta zawiera 

podsumowanie 10-letniej już działalność misji. 

Głównym celem misji w 2007 roku stały się badania nad 

pozostałościami zabudowy starożytnego wybrzeża. Odkryto bizantyjskie 

złote monety datowane na VII i VIII wiek n.e. Nie odkryto wówczas 

innych artefaktów wskazujących na późniejszy okres. Nasuwa to myśl, że 

teren Portu Magnus był zatopiony w tym samym czasie co Canopus  

i Heraklejon, czyli w drugiej połowie VIII wieku n.e. 

Wiosną 2008 roku ekspedycja skupiła się głównie na wschodniej 

części Zatoki Aleksandryjskiej. Ciekawe znaleziska miały miejsce  
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w okolicy Przylądka Lochias i Półwyspu Poseidium. Po stronie Przylądka 

Lochias znaleziono ruiny budynku rozciągające się na obszarze 100 x 70 

metrów. Po stronie półwyspu Posejdona odnaleziono znaczące artefakty, 

znaleziono między innymi brązowe statuetki i diorytowe posągi, które 

łączy się ze świątynią. Znaleziono także brązowy palec należący do 

posągu, który mógł mieć nawet około 4 metry wysokości. Innym cennym 

znaleziskiem był wysoki, marmurowy relief przedstawiający Herkulesa 

jako dziecko leżące na skórze lwa. Ponadto kontynuowano wcześniejsze 

badania wzdłuż starożytnej linii brzegowej, na wyspie Antirhodos  

i półwyspie Posejdona.   

Podczas misji w 2008 roku zastosowano nowe urządzenia, co 

umożliwiło lepsze zbadanie starożytnej topografii Zatoki Abukir  

i wybrzeża Aleksandrii. Pozwoliło to na lepszą orientację podczas badań 

prowadzonych w następnym sezonie. W zatoce Abukir kontynuowano 

badania morfologiczne podłoża zatopionego miasta, a także infrastruktury 

komunikacyjnej i jej późniejsze niszczenie. W Thonis - Heraklejon 

podjęto zaś szereg badań dotyczących anomalii zaobserwowanych  

w północnej cześć map geofizycznych. W porcie Antirhodos zauważono 

znaczący nasyp utworzony z wapienia i zaprawy murarskiej. Naukowcy 

potwierdzili przejście pomiędzy wyspą Antirhodos i molem, które było 

prostopadłe w stosunku do starożytnej linii brzegowej. Naukowcy ustalili 

złożoność infrastruktury wybrzeża. Badania archeologiczne pozwoliły 

poznać sposób, w jaki statki i ich załogi nawigowały pomiędzy różnymi 

zatokami na tym obszarze. 

W 2010 roku miała miejsce kolejna misja Europejskiego Instytutu 

Archeologii Podwodnej we współpracy z Najwyższą Radą Starożytności. 

Badania prowadzone były w celu lepszego zrozumienia pozostałości 

archeologicznych zidentyfikowanych dzięki magnetycznemu badaniu 

części Heraklejon-Thonis w zatoce Abukir i w Porcie Magnus. W 2010 

roku misja zdecydowała się na powiększenie obszaru badań o Antirhodos, 

Poseidium, przylądek i starożytną część wybrzeża. Praca ta zaplanowana 

była, by wyjaśnić rozwój infrastruktury i móc prowadzić dalej badania 

nad architektonicznymi strukturami na wyspie Antirhodos. Badania te 

miały na celu znalezienie wielkości i chronologii budynków należących 

do królewskiej siedziby we wschodniej części zatoki. 
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Informacje zebrane do tej pory wskazują na świadectwo 

zniszczenia i zawalenia się wielu budowli, prawdopodobnie po klęskach 

żywiołowych, jakie nawiedziły część wschodnią Antirhodos. To jest 

dokładnie ta sama część, przy której znaleziono postać kapłana 

trzymającego urnę kanopską i sfinksy, co pozwala wnioskować, że jest to 

teren świątyni dedykowanej bogini Izydzie. Według Francka Goddio 

mapa powstała w 2007 roku wskazuje na rozdarcie powierzchni 

północno-wschodniego wybrzeża i południowej części wyspy Antirodos. 

Przyczyną są prawdopodobnie naturalne czynniki i sejsmiczne ruchy płyt 

tektonicznych, które spowodowały duże zniszczenia tego terenu. 

Planowane badania powinny pozwolić w przyszłości sprawdzić to 

założenie. Poniżej poziomu, który został naruszony przez zniszczenia, 

ekipa znalazła niezniszczoną amforę. Znalezisko to wydaje się 

wskazywać na to, że obecność portu na tym terenie zapewniała rozwój dla 

handlu w Okresie Rzymskim. 
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