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OD REDAKCJI 

 

  

Z wielką radością już po raz czwarty mamy zaszczyt złożyć na Państwa 

ręce nowy tom czasopisma Medżat: Studia Egiptologiczne, którego celem jest 

prezentowanie wyników badań młodych polskich naukowców zainteresowanych 

dziejami i kulturą starożytnego Egiptu. W pracy tej zamieszczone zostały pi-

semne wersje wybranych wystąpień wygłoszonych podczas II Sympozjum Mło-

dych Egiptologów (SME), które odbyło się w Muzeum Archeologicznym w 

Poznaniu w dniach 24-25 kwietnia 2015 roku. Dodatkowo w niniejszym tomie 

znalazły się również sprawozdania z badań terenowych, które nie zostały przed-

stawione na ubiegłorocznym spotkaniu młodych egiptologów. Co więcej, w 

grudniu 2015 Medżat – Studia Egiptologiczne zostały wpisane na listę czaso-

pism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B), 

otrzymując 3 punkty. 

 Pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim prele-

gentom II Sympozjum Młodych Egiptologów oraz autorom artykułów publiko-

wanych na łamach czasopisma Medżat – Studia Egiptologiczne za trud włożony 

w rzetelne przygotowanie i prezentację wyników swoich prac. Podziękowania 

kierujemy również na ręce dr hab. Anny Wodzińskiej oraz dr. hab. Kamila O. 

Kuraszkiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, biorących udział w II SME, 

których cenne uwagi pozwoliły na utrzymanie spotkania na bardzo wysokim 

poziomie merytorycznym, a prof. dr hab. Marzenie Szmyt, Dyrektor Muzeum 

Archeologicznego w Poznaniu, za miłą gościnę w murach Muzeum. Dziękujemy 

także wszystkim recenzentom niniejszego tomu Medżat – Studia Egiptologiczne 

za ogromną pomoc w przygotowaniu publikacji.  

 

 

 

 

 

 

 

Patryk Chudzik (Uniwersytet Wrocławski) 

Wojciech Ejsmond (Uniwersytet Warszawski) 

Filip Taterka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
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PREFACE BY THE EDITORS 

 

It is with great joy that we can present to the readers the fourth volume 

of the Medjat – Egyptological Studies journal. Its aim is to present the research 

of young Polish scholars who are interested in the history and culture of ancient 

Egypt. The present volume consists of the papers presented at the Second Sym-

posium of Young Egyptologists, which took place at the Poznań Archaeological 

Museum from the 24th to 25th of April, 2015. Some reports of the fieldwork 

which could not be presented during last year’s conference were also included in 

this volume. We would also like to take this opportunity to inform the readers 

that from December 2015, Medjat – Egyptological Studies has been acknowl-

edged on the list of scientific journals by the Ministry of Science and Higher 

Education (B-List), receiving 3 points.  

We would like to express our thanks to Dr Anna Wodzińska and Dr 

Kamil O. Kuraszkiewicz of the University of Warsaw, whose valuable com-

ments helped to maintain a high level of academic standards during the Sympo-

sium. Our appreciation also go to Professor Dr Marzena Szmyt, the Director of 

the Poznań Archaeological Museum, for her kind hospitality. Finally, our deep-

est gratitude to all the speakers at the Second Symposium and the authors who 

contributed towards the present volume as well as reviewers of the papers in-

cluded in this publication. 

 

 

 

 

Patryk Chudzik (University of Wrocław) 

Wojciech Ejsmond (University of Warsaw) 

Filip Taterka (Adam Mickiewicz University in Poznań) 
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WYNIKI REKONSESANSU NA STANOWISKACH  

ARCHEOLOGICZNYCH EL-AMRA I HU  

    Julia M. Chyla                           Wojciech Ejsmond 
 Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski 

   julia.chyla@gmail.com                               wojtek.ejsmond@wp.pl  

 
Results of Field Reconnaissance at Archaeological Sites of el-Amra and Hu 

 

The paper presents results of the analysis of the changes in the landscape in the central 

part of Upper Egypt caused by the modern expansion of the agricultural and settlement 

areas. The case study are archaeological sites: Abbadiya, Hiu and el-Amra. History of 

the research, description of the sites and threats caused by contemporary development 

settlements, agriculture and infrastructure has been presented. Archival as well as con-

temporary maps and satellite images were used to trace changes and threats to the ar-

chaeological heritage in the area.  

 

 

Opisywany w niniejszym artykule teren jest kluczowy do badań Okresu 

Predynastycznego. Mimo że znajdują się tam ważne stanowiska archeologiczne, 

są one stosunkowo słabo znane. Z kolei obecny rozwój terenów uprawnych i 

osadnictwa sprawia, że substancja zabytkowa jest bardzo zniszczona i zagrożona 

dalszą dewastacją. Celem artykułu jest więc pokazanie skali zniszczenia i zagro-

żeń. Omawiane stanowiska koncentrują się w dwóch miejscach między Denderą 

a Abydos na lewym brzegu Nilu. Są to: 1) grupa cmentarzysk w el-Amra i 2) 

zespół nekropoli i osad w Hu. Prawie wszystkie z nich zlokalizowane są na skra-

ju niskiej pustyni, tj. powyżej terasy zalewowej, gdzie stykały się teren pustyni i 

obszar zalewany wodami Nilu w czasie corocznych wylewów przed budową 

Wielkiej Tamy w Asuanie. Dzięki analizom obrazów satelitarnych zauważono, 

jak w ostatnich latach na terenie Egiptu nastąpił gwałtowny rozwój i ekspansja 

obszarów rolnych. Rozrastające się obszary osad, pól rolniczych i infrastruktura 

często niszczą relikty przeszłości znajdujące się powyżej terasy zalewowej1. Z 

tego powodu niezbędnym wydało się odwiedzenie wspomnianych stanowisk w 

celu oceny stopnia zagrożenia i jego dokładnych przyczyn. Prospekcja terenowa 

dała też możliwość zebrania informacji na temat ich dokładnej lokalizacji oraz 

topografii terenu. 

Opisane poniżej stanowiska znajdują się na ważnym dla wczesnych 

dziejów Egiptu terenie. W odległości ok. 7,5 km na północ od el-Amra położona 

jest nekropola Pre- i Wczesnodynastycznych władców w Abydos. Na północ od 

Abydos znajdowała się stolica tej dynastii – This. Na terenie Hu i el-Amra 

stwierdzono obecność pochówków elity. Jak przypuszczają niektórzy badacze, 

w rejonie Hu znajdowała się nekropola miejscowych władców. Grobowce B 101 

                                                           
1 Chyla 2012; Abd el-Aziz 2013; Ejsmond i in. 2015.   
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i B 102 uważane są za miejsca ich spoczynku1. Natomiast w el-Amra w grobow-

cu A 232 odkryto symbole wysokiego statusu społecznego pochowanej tam oso-

bistości, tj. model berła, ceramiczne pudełko z przedstawieniami zaliczanymi do 

repertuaru „wczesnofaraońskiego cyklu”3 oraz ceramiczną figurkę przedstawia-

jącą cztery krowy. Należy więc podejrzewać, że w okolicy mogło się znajdować 

lokalne centrum polityczne, które według Toby’ego Wilkinsona w okresie 

Naqada I zostało włączone do państwa ze stolicą w This 4. 

 

Metody 

Prospekcja terenowa na obszarze Górnego Egiptu na opisywanych tu 

stanowiskach archeologicznych jest kontynuacją badań z 2013 roku5. Polegała 

ona na identyfikacji i weryfikacji zaobserwowanych przy pomocy analiz sateli-

tarnych zagrożeń oraz kontroli stanu zachowania stanowisk archeologicznych w 

regionie Qeny. Rezultatem projektu jest stworzenie katalogu stanowisk wraz z 

wymienionymi współczesnymi zagrożeniami dla substancji zabytkowej. 

Proces przeprowadzania rekonesansu rozpoczynał się od analizy obra-

zów satelitarnych (współczesnych i archiwalnych) oraz archiwalnych map6 

(ryc.1-2). Dwa zobrazowania LANDSAT z lat 1972 oraz 2013 poddano klasyfi-

kacji nadzorowanej. Do klas wybrano obszary pustynne, Nil oraz obszary rolni-

cze. Następnie przeprowadzono algebrę map – odjęto od siebie klasyfikacje z 

2013 i z 1972. W efekcie uzyskano mapę wyróżniającą tylko jedną klasę – ob-

szar, który w 1972 był pustynią, a obecnie znajdują się tam pola uprawne. Na 

podstawie tych analiz wskazano strefę, którą uznano za obszar zagrożenia dla 

stanowisk archeologicznych7. Przy wykorzystaniu publikacji CULTNAT oraz 

NRS8 oraz map opublikowanych przez Williama Matthew Flindersa Petriego9, 

Stana Hendrickxa i Edwina van den Brinka10 wyznaczono stanowiska, które 

znajdują się w strefie i mogą być zagrożone przez rozwijające się osadnictwo i 

rolnictwo. 

Wybrane stanowiska lokalizowano na podstawie obrazów satelitarnych 

GoogleEarth zapisując ich położenie w formacie *.kmz. Informacje te, wraz z 

                                                           
1 Wilkinson 2000: 378-380.  
2 Randall-MacIver, Mace 1901: 36.  
3 Tj. typy scen (np. polowanie, tryumf, składanie ofiar) pojawiające się w kontekście 

przedstawień władcy, przypuszczalnie zastrzeżone tylko dla władców (zob. Williams i 

in. 1987). 
4 Wilkinson 2000: 380. 
5 Ejsmond i in. 2015.  
6 Mapa Survey of Egypt 1944, obraz satelitarny CORONA z 8 XI 1968 oraz 29 VI 1969 

roku (udostępnione przez CORONA Atlas of the Middle East) obrazy satelitarne Goo-

gleEarth od 2004 do 2014 roku. Zob. Chyla 2014. 
7 Metoda analiz zobrazowań satelitarnych LANDSAT została opisana w Ejsmondi in. 

2015. 
8 CULTNAT, NRS, Bibloteka Alexandryjska, 2007. 
9 Petrie 1901: pl. I i XXIV. 
10 Hendrickx, van den Brink 2000: 23.4 i 23.10. 
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wybranymi wycinkami obrazów satelitarnych, w formacie geoTIFF1, importo-

wano do mobilnego urządzenia GNSS z aplikacją GIS i przygotowywano do 

użycia w terenie2. Pomogło to odnaleźć interesujące nas obszary podczas badań 

terenowych. W czasie samej prospekcji weryfikowano zaobserwowane przez 

satelitę zagrożenia, notowano zauważone zagrożenia, dokumentowano lokaliza-

cje zaobserwowanych obiektów archeologicznych i przeprowadzono dokumen-

tację fotograficzną prawdopodobnych czynników zagrażających reliktom prze-

szłości. Tak zebrane w terenie informacje eksportowano do komputera i ponow-

nie analizowano. Wyniki odnotowano w bazie danych stanowisk.  

Na potrzeby niniejszej publikacji przygotowano wyciąg (opisowy frag-

ment) z bazy danych przedstawiający najważniejsze informacje3, przedstawione 

w artykule. Są to opisy zebrane przed prospekcją, zjawiska zaobserwowane pod-

czas analizy obrazów satelitarnych, informacje na temat stanu stanowiska pod-

czas badań terenowych oraz uwagi i sugestie. Wyciąg z bazy danych przedsta-

wia się następująco:  

 nazwa (nazwa stanowiska, pod którą znajduje się w inwentarzu Najwyż-

szej Rady Starożytności),  

 koordynaty (koordynaty lokalizacji środka stanowiska jako współrzędne 

geograficzne z elipsoidą WGS84),  

 numer inwentaryzacyjny Najwyższej Rady Starożytności (NRS),  

 przynależność do Najwyższej Rady Starożytności (jaki jest prawny sta-

tus ziemi, gdzie znajduje się stanowisko tzn. czy należy do Najwyższej 

Rady Starożytności),  

 obszar (wielkość obszaru, na którym znajduje się stanowisko),  

 obserwacje (wyniki fotointerpretacji zobrazowań satelitarnych wykona-

nych przed prospekcją terenową oraz zaobserwowane zjawiska po bada-

niach w terenie. Punkt opisuje analizę wyników kwalifikowanych obra-

zów LANDSAT z 1978 i z 2013 roku; obserwacje z obrazów CORO-

NA, obserwacje z obrazów archiwalnych GoogleEarth),  

 weryfikacja terenowa (zaobserwowane obiekty archeologiczne oraz za-

bytki w terenie),  

 zagrożenie (obserwacje dokonane w terenie),  

 czynniki tworzące zagrożenie (opis zagrożeń dla stanowisk na podstawie 

obserwacji terenowych),  

 inne (ogólny opis prospekcji terenowej oraz uwagi na temat zagrożenia 

stanowiska), 

                                                           
1 Jędryczka 2006. 
2 Bryk, Chyla 2014. 
3 Jest to tylko opisowa wersja bazy danych, nie baza sama w sobie. Przedstawiony opis z 

zagrożeniami stanowisk, na potrzeby artykułu, został bardziej uszczegółowiony i przed-

stawiony w formie opisowej (a nie tabelarycznej). Autorzy zdecydowali się przedstawić 

opisany wyciąg, a nie samą bazę danych, ze względu na chęć przedstawienia opisywa-

nego zagadnienia w bardziej przystępny i zrozumiały sposób. 
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 uwagi (uwagi autorów na temat czynności, jakie powinny zostać podjęte 

na danym stanowisku). 

Na potrzeby artykułu wyniki prospekcji terenowej zostały poprzedzone 

krótkim opisem chronologii i typu stanowiska oraz historią badań. 

J.M.Ch. 

 

Wyniki prospekcji terenowej w el-Amra 

 El-Amra jest eponimicznym stanowiskiem dla kultury amrańskiej, będą-

cej pierwszym stadium rozwoju kultury naqadyjskiej, tj. Naqada I. Z wcześniej-

szych badań wynika, że w el-Amra znajduje się kilka stanowisk archeologicz-

nych datowanych na Okres Pre- i Wczesnodynastyczny, Średnie oraz Nowe 

Państwo1. Niestety, dostępny materiał został opublikowany na niedostatecznym 

poziomie. Z tego powodu topografia tych stanowisk jest słabo znana, a niektóre 

obiekty archeologiczne widziane w czasie rekonesansu (niedokończone grobow-

ce i erem) nie zostały wzmiankowane w dotychczasowych publikacjach.  

 

Historia badań 

Pierwsze badania na stanowisku przeprowadził w 1896 r. Jacques de 

Morgan, który wykonał kilka sondaży2. W czasie pełnienia funkcji kierownika 

Służby Starożytności musiał on przeprowadzić albo zlecić wykonanie bliżej 

nieznanych badań na stanowiskach el-Karnak (Nag‘et-Turki), el-Hagg Salam i 

Gebel el-‘Araqi. Ich opisy i datowanie na Okres Predynastyczny pojawiają się w 

jego publikacji3. Na jego prośbę Émile Amélinaeu kontynuował tam kolejne, 

trwające 10 dni, wykopaliska4. Według praktyki często stosowanej w XIX-

wiecznej archeologii Egiptu, nie był on z reguły obecny na miejscu badań, a 

„wykopaliska” powierzył grupie pięciu do dziesięciu miejscowych robotników, 

których wysłał tam pod nadzorem ich egipskich przełożonych. Efektem badań 

jest zatem jedynie kolekcja zabytków pozbawionych kontekstu5. Badania wyko-

paliskowe wzbudziły zainteresowanie miejscowej ludności, która po zakończe-

niu prac i opuszczeniu stanowiska przez robotników rozpoczęła rabowanie za-

bytków6.  

William Mathew Flinders Petrie w raz z żoną Hildą Petrie przeprowadził 

nieoficjalne prace powierzchniowe, w czasie których rozpoznano 35 stanowisk 

archeologicznych, ciągnących się od Hu do Abydos. Nigdy nie opublikowali 

wyników tych prac, ale na podstawie zachowanej dokumentacji udało się odtwo-

rzyć ich przebieg7. Survey rozpoczął się pod koniec sezonu w Hu, gdzie Flinders 

i Hilda Petrie pozostawili kończącą pracę misję i wyruszyli w kierunku Abydos 

                                                           
1 Randall-Maciver, Mace 1902: 1-2. 
2 de Morgan 1896: 86.  
3 de Morgan 1896: 88; Kraemer 2013: 152.  
4 Amélineau 1899. 
5 Amélineau 1899: 144-151 i 259-268, pl. X-XIII.  
6 Randall-MacIver, Mace 1902: 2.  
7 Kraemer 2013 
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w marcu 1899 roku. Na podstawie zachowanej dokumentacji przypuszcza się, że 

celem badań było rozpoznanie stanowisk do dalszych badań i zdobycie informa-

cji na temat prac Émile’a Amélinaeu w Abydos. Petrie chciał przejąć teren prac 

francuskiego archeologa, co ostatecznie mu się udało. Zapewne fakt ten spowo-

dował opóźnienie publikacji Diospolis Parva. The Cemeteries of Abadiyeh and 

Hu1 i nieopublikowanie wyników nieoficjalnego surveyu2.  

Mniej więcej w czasie prac powierzchniowych państwa Petrie, Muzeum 

Kairskie prowadziło w el-Amra bliżej nieznane i nieopisane badania wykopali-

skowe3. Następnie David Randall-MacIver i Arthur Cruttenden Mace nieusatys-

fakcjonowani jakością publikacji poprzednich badaczy pracujących w el-Amra i 

uważający, że stanowiska nie zostały należycie rozpoznane, przeprowadzili wy-

kopaliska w styczniu i lutym 1901 roku4. Zadokumentowali kilkaset grobów 

„nie licząc małej liczby innych grobów, które zostały odsłonięte, ale nieopisane, 

gdyż nie zawierały nic cenniejszego niż szkielet i jedno naczynie”5. Badania 

były prowadzone na dwóch nekropolach: a – która zawierała predynastyczne 

(Naqada IB-IID1) i nowopaństwowe pochówki oraz b – która wydała się im 

bardziej interesująca, gdyż rozwijała się od początku okresu Naqada I do Okresu 

Wczesnodynastycznego (IA-IIIB) i zawierała groby z ceglaną obstawą6. Nieda-

leko znajdowało się  kolejne – trzecie – cmentarzysko, które wydało się tym 

badaczom zbyt naruszone, żeby zwrócić nakład pracy. Teren ok. 230 m2 między 

cmentarzyskami a i b miał zawierać nowopaństwowe pochówki, jednak nie był 

on przedmiotem badań7.  

 Pracująca w Abydos w sezonie 1908-1909 ekspedycja Johna Garstanga 

odsłoniła kilka grobów w okolicach Baraghit (stanowiska S 83-24 i S 83-258). 

Wyniki tych badań nie doczekały się publikacji9. Natomiast w roku 1936 do 

Muzeum Kairskiego trafiło kilkanaście zabytków Mitiasa Fam’, który prowadził 

nigdy nieopublikowane wykopaliska na stanowisku Abu ‘Umuri10.   

W 1947 roku M. A. M. Asfour przeprowadził krótkie badania archeolo-

giczne, które nie zostały opublikowane na dostatecznym poziomie11. Badał on na 

zlecenie Służby Starożytności cmentarzysko obok osady Deir en-Nawahid. Po-

chodzące z niego zabytki można datować na różne okresy pradziejów i dziejów 

                                                           
1 Petrie 1901. 
2 Kraemer 2013: 156.  
3 Kraemer 2013: 152. 
4 Tamże.  
5 Tamże: 2.  
6 Tamże. 3; Hendrickx, van den Brink 2000: 359.  
7 Randall-MacIver, Mace 1902: 3-4. 
8 Patch 1991: 391-392. 
9 Kraemer 2013: 152.  
10 Kraemer 2013: 152.  
11 Asfour 1979.  
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starożytnego Egiptu, tj. Okres Pre- lub/i Wczesnodynastyczny, późne Stare Pań-

stwo, I Okres Przejściowy, czasy rzymskie i chrześcijańskie1.   

W czasie badań belgijskiej misji do środkowego Egiptu w latach 1975-

1977 Pierre Vermeersch prowadził prace na omawianym terenie. Głównym 

przedmiotem badań były górnopaleolityczne stanowiska2. 

W roku 1983 badania powierzchniowe przeprowadziła Diana Craig Pa-

tch3, a po niej, na początku XXI wieku H. Rabia. Ostatnie z wymienionych ba-

dań miały charakter ratowniczy i dotyczyły stanowiska z Okresu Grecko-

Rzymskiego. Niestety, wyniki tych badań nie zostały opublikowane4. Jesienią 

2007 roku Jane A. Hill i Tomasz Herbich przeprowadzili tam badanie po-

wierzchniowe oraz pomiary geofizyczne, w wyniku których odkryto stanowiska 

osadnicze i poszerzono wiedzę na temat tych cmentarzysk5. 

W.E. 

Wyniki prospekcji terenowej 

 Nazwa: Nag‘el-Amra; el-Amra. 

 Koordynaty: 31°58'35"E 26° 8'48"N. 

 Numer inwentaryzacyjny NRS: 220131. 

 Przynależność do NRS: tak. 

 Obszar: około 0,41 km2. 

 Obserwacje: stanowisko znajduje się poza strefą zagrożenia wyznaczoną 

przez analizę zobrazowań LANDSAT (chociaż z trzech stron otoczone 

jest zabudową). Na obrazie satelitarnym CORONA z 1968 roku stano-

wisko znajdowało się na pustyni (ryc. 3), jednak nie jest możliwe zau-

ważanie konkretnych obiektów archeologicznych (prawdopodobnie z 

uwagi na w znacznej mierze wyeksplorowanie stanowiska w XIX i na 

początku XX wieku). Na aktualnych obrazach satelitarnych stanowisko 

jest otoczone przez zabudowę, w latach 2004-2014 nie zauważono żad-

nych zmian grożących zniszczeniem.  

 Weryfikacja terenowa: w terenie zauważono obiekty archeologiczne, 

być może grobowce, ceramikę oraz zabytki krzemienne. 

 Zagrożenie: prawdopodobnie nie (patrz Inne) 

 Czynniki tworzące zagrożenie: zabudowa mieszkalna. 

 Inne: stanowisko pod względem rozwoju osadnictwa lub rolnictwa nie 

wydaję się zagrożone, chociaż jest otoczone polami i budynkami od 

północy, południa i zachodu (niestety, bez znajomości obszaru, jaki na-

leży do Najwyższej Rady Starożytności, ciężko jest stwierdzić, czy do-

mostwa na granicy pustynnego obszaru wchodzą na stanowisko, czy nie; 

ryc. 3). W czasie prospekcji powierzchniowej stanowiska znaleziono 

                                                           
1 Asfour 1979: 11. 
2 Vermeersch i in. 2000: 35-45, 57-73. 
3 Patch 1991: 306-311, 378-381.  
4 Hill, Herbich 2011: 111.  
5 Hill, Herbich 2011. 
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fragmenty ceramiki, obrobione fragmenty zabytków krzemiennych, 

fragmenty cegieł mułowych. Na powierzchni widoczne były również za-

rysy obiektów archeologicznych, być może grobów. 

 Uwagi: stanowisko wymaga uwagi badaczy ze względu na widoczne 

obiekty archeologiczne oraz kontynuowania badań. 

 

W czasie rekonesansu autorów niniejszego artykułu w okolicach stano-

wiska el-Amra zauważono niewzmiankowane we wcześniejszych publikacjach 

obiekty.  

 

 Nzwa: [?]1. 

 Koordynaty: 31°57'18"E26° 9'17"N. 

 Numer inwentaryzacyjny NRS: nieznany. 

 Przynależność do NRS: nieokreslona 
 Obszar: 0,02 km2 (ciężko określić, obiekty znajdują się na wzgórzu). 

 Obserwacje: niewidoczne. 

 Weryfikacja terenowa: obiekty archeologiczne, wykute w skale, cerami-

ka. 

 Zagrożenie: dewastacja. 

 Czynniki tworzące zagrożenie: graffiti wykonywane przez lokalną lud-

ność. 

 Inne: zauważone obiekty w okolicy el-Amra to niedokończone grobow-

ce wykute w skale (ryc. 8), które składają się z wejścia wspartego na 

kilku filarach, którego drążenie dopiero rozpoczęto. Zauważono też 

niewielką pustelnię, przy wejściu do której znajdują się inskrypcje. 

Obydwa obiekty są dość wysoko wykute w skale, skierowane do Nilu. 

Kolejny obiekt, znajdujący się niedaleko opisanych powyżej to wykuty 

w skale prostokąt, w którym wyraźne są ślady dłutowania (być może 

znajdowała sie tam stela, którą wydłutowano i zabrano?). Obiekt nie jest 

pokryty żadnymi inskrypcjami, poza współczesnymi arabskimi graffiti 

(ryc. 9). Stanowisko administracyjnie może nie należeć do muḥāfaẓah2 

Qena (znajduje się dokładnie na styku 3. muḥāfaẓat), dlatego nie można 

aktualnie zweryfikować, czy jest ono zarejestrowane, czy nie (brak do-

stępu do spisu stanowisk w innych muḥāfaẓat). 

J.M.Ch. 

 

Stanowiska w okolicach Hu 

Mianem Hu i Diospolis Parva określa się zespół stanowisk osadniczych i 

cmentarzysk: Hu, Abadija i Semaina3. Ostatnie z wymienionych jest eponimicz-

ne dla trzeciego stadium kultury Naqada, tj. Naqada III. Pozostałe stanowiska 

                                                           
1 Stanowisko wcześniej niewzmiankowane w literaturze.  
2 Jednostka administracyjna państwa egipskiego, prowincja. 
3 Hikade 2010.  
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datowane są od Okresu Predynastycznego do czasów Nowego Państwa włącznie 

oraz na Okres Grecko-Rzymski1 . W Hu znajdują się dobrze zachowane pozosta-

łości okręgu świątynnego, który w czasach grecko-rzymskich przekształcono w 

fort.  

 

Historia badań 

Stanowiska archeologiczne były przedmiotem badań Williama Matthew 

Flindersa Petriego, Davida Randalla-MacIvera i Arthura Cruttendana Mace’a w 

latach 1898-1899. Niestety, rezultaty badań zostały bardzo słabo opisane. W 

1989 roku Katherine Bard przeprowadziła na tym terenie prace powierzchnio-

we2.  

Petrie odsłonił tam świątynię oraz zabudowę mieszkalną. Cały zespół 

otoczony jest cmentarzyskami z różnych okresów. Według niego, zabudowy w 

forcie nie można datować na czasy wcześniejsze niż panowanie Ptolemeusza 

VII3. Stwierdzono to na podstawie fragmentu architrawu zawierającego frag-

ment królewskiego kartusza, opublikowanego przez tego badacza4. Jednak w 

świetle obecnego stanu wiedzy5 imię to należało do Ptolemeusza VI, więc świą-

tynia ta funkcjonowała wcześniej niż twierdził Petrie. 

W.E. 

 

Wyniki prospekcji terenowej Hu 

 

 Nazwa: Hiw, Hu, Hiu. 

 Koordynaty: 32°16'46"E 26° 0'10"N. 

 Numer inwentaryzacyjny NRS: 220133. 

 Przynależność do NRS: tak. 

 Obszar: około 0,68 km2. 

 Obserwacje: stanowisko znajduje się wewnątrz strefy zagrożenia znanej 

z analizy obrazów satelitarnych. Na obrazie z 1968 roku zauważono 

liczne obiekty archeologiczne (bardzo wyraźne), szczególnie przy grani-

cy z polami (w tym także duży obiekt z cegły, prawdopodobnie fort). 

Fotointerpretacja zobrazowań z 1968 oraz z 2004 roku wskazuje na wy-

raźnie widoczne rozkopanie niektórych obiektów. Małe pole, które 

wchodzi na stanowisko w 1968 roku, zostało tylko nieznacznie powięk-

szone (ryc. 4). Prawdopodobnie jest to zniszczenie części konstrukcji z 

cegły (patrz Inne). 

 Weryfikacja terenowa: obiekty archeologiczne (szyby), konstrukcje z 

cegły mułowej, dekorowane i niedekorowane kamienne bloki, ceramika. 

                                                           
1 Petrie 1901. 
2 Bard 1989.  
3 Petrie 1901: 54-55. 
4 Petrie 1901: 54 i pl. XLIII. 
5 Zob. von Beckerath 1999: 238-239.  



21 
 

 Zagrożenie: tak, potwierdzone wkopy rabunkowe.  

 Czynniki tworzące zagrożenie: rabowanie zabytków, potencjalnie rolnic-

two. 

 Inne: stanowisko pod względem aktualnego rozwoju osadnictwa lub rol-

nictwa nie wydaje się zagrożone (niemniej, w przyszłości istnieje taka 

możliwość). Jednak znajdujący się obok cmentarz zapewne wkroczył 

już na jego teren. Większym problemem są wkopy rabunkowe, które 

niszczą obiekty archeologiczne. Na powierzchni znaleziono również 

blok kamienny z inskrypcjami oraz liczne fragmenty ceramiki. Zaob-

serwowano również prostokątną konstrukcję z cegły mułowej (wysoką 

na 15 warstw cegły widocznych powyżej warstwy piasku), która wi-

doczna jest również na obrazach satelitarnych. Konstrukcja ta jest pro-

stokątna. Jej dłuższa oś zorientowana jest na linii wschód-zachód. Wy-

miary obiektu to ok 82 m x ok. 52 m. We wschodniej części, wewnątrz 

konstrukcji, znajduje się mniejszy obiekt (istnieje prawdopodobieństwo, 

że może być to fort ptolemejski znany z publikacji Petriego). Na połu-

dniowy wschód od opisanej konstrukcji zauważono, na obrazie satelitar-

nym z 2004 roku, prostokątny obiekt (prawdopodobnie z cegły, długość 

boków ok. 40 m x 45 m). Pomiędzy rokiem 2011 a 2012 poprowadzono 

przez niego drogę, a następnie około 2013-2014 roku zniszczono jego 

północną część (ryc. 5). Na powierzchni stanowiska widoczne są liczne 

obiekty archeologiczne, głównie szyby, niektóre są rozkopane.  

 Uwagi: stanowisko wymaga natychmiastowej interwencji badaczy oraz 

służb konserwatorskich. 

 

Wyniki prospekcji w Abadii 

 Nazwa: el-Halfaya Qibli. 

 Koordynaty: 32°23'44"E 26° 2'29"N. 

 Numer inwentaryzacyjny NRS: 220107. 

 Przynależność do NRS: tak. 

 Obszar: około 0,32 km2. 

 Obserwacje: stanowisko znajduje się w strefie zagrożonej. W 1968 roku 

znajdowało się na pustyni (ryc.7). Na obrazie CORONA widoczne są 

obiekty archeologiczne oraz, być może, pozostałości wykopalisk. Aktu-

alnie stanowisko otoczone jest polami oraz zabudowaniami, część z nich 

można zaobserwować w prawdopodobnych granicach stanowiska. Wi-

doczne jest niszczenie stanowiska (patrz Inne). 

 Weryfikacja terenowa: obiekty archeologiczne (szyby), profil uwidacz-

niający warstwy kulturowe powstały w wyniku niszczenia substancji 

zabytkowej stanowiska, ceramika widoczna na powierzchni stanowiska. 

 Zagrożenie: tak, potwierdzone niszczenie stanowiska. 

 Czynniki tworzące zagrożenie: rolnictwo, zabudowa, drogi, wybieranie 

piasku. 
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 Inne: północno-wschodnia część stanowiska pomiędzy 2005 a 2011 ro-

kiem została zniszczona (ryc. 6-7), w tych samych latach na stanowisku 

pojawiło się pole uprawne. Dewastacja stanowiska była kontynuowana 

w kolejnych latach, co było widoczne w czasie wizytacji na stanowisku 

(ryc. 7). W bliskiej odległości od wykopanego profilu o głębokości oko-

ło 5 m zauważono rozkopane obiekty archeologiczne – szyby. Można 

zasugerować, że stanowisko jest aktualnie mocno niszczone przez praw-

dopodobny rabunek, rolnictwo, osadnictwo oraz wybieranie piasku.  

 Uwagi: Stanowisko wymaga natychmiastowej interwencji badaczy oraz 

służb konserwatorskich. 

 

 Sabadija 

 Nazwa: es-Semaina. 

 Koordynaty: 32°25'16"E 26° 3'19"N. 

 Numer inwentaryzacyjny NRS: 220111. 

 Przynależność do NRS: tak. 

 Obszar: około 1,16 km2. 

 Obserwacje: z analiz obrazów satelitarnych LANDSAT wynika, że sta-

nowisko częściowo znajduje się w obszarze zagrożenia rolnictwem. Na 

obrazie CORONA obszar znajduje się na pustyni, widoczne są obiekty 

archeologiczne oraz być może pozostałości wykopalisk. Analiza obra-

zów GoogleEarth i ich porównanie z obrazem z CORONA wskazuje na 

rozrost osadnictwa i rolnictwa dookoła stanowiska. Na samym stanowi-

sku rozrost ten widoczny jest tylko na obszarze południowo-wschodnim, 

gdzie zlokalizowano również współczesny obiekt przemysłowy (ryc. 7). 

 Weryfikacja terenowa: obiekty archeologiczne. 

 Zagrożenie: prawdopodobnie niewielkie (aktualnie). 

 Czynniki tworzące zagrożenie: rolnictwo, osadnictwo. 

 Inne: na stanowisku, od strony północnej, widoczne jest pole, które zlo-

kalizowano w wadi, przecinający obszar stanowiska. Pole widoczne jest 

już na obrazach z lat 60-tych XX wieku, od tamtej pory niewiele się 

powiększyło. W latach 2005-2014 na prawdopodobny obszar stanowi-

ska zaczęło wchodzić osadnictwo oraz przede wszystkim rolnictwo. 

Podczas prospekcji na powierzchni stanowiska nie zaobserwowano ani 

naruszeń substancji zabytkowej ani samych obiektów archeologicznych. 

(ryc. 12). 

 Uwagi: stanowisko wymaga zainteresowania badaczy oraz kontynuowa-

nia badań ze względu na brak rozpoznania topograficznego obiektów ar-

cheologicznych. 

J.M.Ch. 

 

Podsumowanie 

Większość z wybranych do weryfikacji stanowisk, jest zagrożona przez 

rolnictwo, osadnictwo, ale także i rabunek. Na większości stanowisk potrzebna 
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jest pilna interwencja zarówno archeologów, jak i władz, w celu ich ochrony 

oraz lepszego rozpoznania. Niezbędnym wydaje się połączenie danych archi-

walnych – map, planów, sprawozdań, z informacjami z najnowszych badań. Na 

obszarach najbardziej zagrożonych rekomendowane byłoby dokładne rozpozna-

nie, inwentaryzacja obiektów i zabytków oraz, w miejscach, które są najbardziej 

zagrożone, wykopaliska. Tego rodzaju zadania szczególnie potrzebne byłyby w 

Hu oraz w Abadii. Stan zniszczenia substancji archeologicznej na stanowisku 

Abadija w aktualnym momencie jest niemożliwy do zweryfikowania. Podejrze-

wamy, że zauważone zniszczenia, związane z rozwojem rolnictwa oraz osadnic-

twa, będą kontynuowane.  Z kolei brak kontroli na stanowisku Hu powoduje 

rabowanie zabytków, a przez to niszczenie ich kontekstu.  

Autorzy tekstu w latach 20131 oraz 2015 odwiedzili tylko kilka stano-

wisk, gdzie wyniki analiz obrazów satelitarnych zostały poddane weryfikacji 

terenowej. Planowana jest jednak kontynuacja prac w południowej części 

muḥāfaẓah Qena. Efektem końcowym byłaby mapa oraz baza danych, która 

miałaby pokazać aktualny stan zagrożenia stanowisk archeologicznych w tym 

regionie. 

 

* 

Autorzy chcieliby podziękować za dotacje na badania przyznane przez 

Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego na Uniwersytecie 

Warszawskim i Fundację Uniwersytetu Warszawskiego oraz stypendia przyzna-

ne przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej na pobyt w Egipcie. Dzięku-

jemy również za pomoc merytoryczną prof. Krzysztofowi Misiewiczowi, a za 

udział i pomoc w prospekcji dr Anastazji Stupko-Lubczyńskiej, inż. arch. Mar-

cie Grzegorek oraz mgr. Cezaremu Bace.  
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RYCINY 

 

 
 

 
 

 
Ryc. 1 Miejscowości, przy których znajdują się stanowiska odwiedzone w czasie pro-

spekcji zaznaczone na mapie archiwalnej P. Jacotina z 1826 roku (oprac. J. Chyla).  
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Ryc. 2. Analiza obrazów satelitarnych pokazująca obszar stanowisk odwiedzonych w 

czasie prospekcji (oprac. J. Chyla). 
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Ryc. 3. El-Amra – obraz satelitarny CORONA oraz GoogleEarth (oprac. J. Chyla). 
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Ryc. 4. Hu – stanowisko, obraz satelitarny CORONA oraz GoogleEarth (oprac. J. Chy-

la). 
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Ryc. 5. Hu – konstrukcja z cegły obraz GoogleEarth 2004, 2012 oraz 2014 roku  

(oprac. J. Chyla). 
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Ryc. 6. Abadija – stanowisko obraz satelitarny CORONA oraz Google Earth z 2005 oraz 

2011 roku (oprac. J. Chyla). 
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Ryc. 7. Sabadyia – obraz satelitarny CORONA oraz Google Earth z 2005 oraz 2015 roku 

(oprac. J. Chyla). 
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Ryc. 8. Obiekty koło stanowiska el-Amra (fot. W.Ejsmond, J.Chyla). 

 

 
 

Ryc. 9. Obiekt wykuty w skale koło stanowiska el-Amra (fot. W. Ejsmond, J.Chyla). 
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Results of Magnetic Prospection of Cemeteries at Gebelein (Upper Egypt) 

 

The following paper presents a brief report from magnetic survey of Gebelein archaeo-

logical site complex conducted during February 2015. The magnetic method was chosen 

basing on the presumption that mud brick – the main building material of ancient Egypt 

– would be traced easily in the mostly sand and limestone bedrock geology of the Gebe-

lein sites. The instrument used during survey was a Geoscan Research fluxgate gradiom-

eter FM 256 with 0,1 nT resolution. The sampling grid was a 0,5 m by 0,25 m, giving 

eight readings per each square meter collected in both parallel and zig-zag modes. The 

survey covered areas estimated to be under the greatest threat from modern expansion of 

arable land. The research partially overlapped area excavated by the Italian mission in 

1996, where some new important features were also identified. 

 

 

Pomiary przeprowadzone zostały w lutym 2015 roku w ramach projektu 

Gebelein Archaeological Project kierowanego przez Wojciecha Ejsmonda1. 

Obszary wytypowane do prospekcji geofizycznej objęły głównie rejon cmenta-

rzyska użytkowanego w kilku okresach dziejowych państwa egipskiego. Kon-

tekst archeologiczny stanowiska wpłynął na decyzję o wyborze metody prospek-

cji właściwej dla zlokalizowania tak zasięgu cmentarzyska, jak i położenia pozo-

stałości poszczególnych grobów, których elementy wykonane były z cegły mu-

łowej. Już w latach 60-tych dostrzeżone zostały właściwości mułu nilowego, 

bogatego w tlenki żelaza i co za tym idzie, posiadającego silną podatność ma-

gnetyczną2. Ostatnie lata wykazały wysoką skuteczność metody magnetycznej w 

badaniach na stanowiskach archeologicznych w Egipcie, gdzie dominującym 

materiałem budowlanym była właśnie suszona cegła mułowa3. Okoliczności te 

wpłynęły na wybór metody magnetycznej.  

 

 

 

                                                           
1 Badania w sezonie 2015 możliwe były dzięki wsparciu finansowemu Rady 

Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego na Uniwersytecie Warszawskim 

oraz pomocy organizacyjnej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. 
2 Hesse 1970: 51-121.   
3 Herbich 2003: 13-55. 



34 
 

Metodyka1 

W pomiarach wykorzystany został gradientometr transduktorowy FM 

256 firmy Geoscan Research, z dokładnością odczytu 0,1 nT2. Pomiary brano w 

siatce 0,5 m na 0,25 m, co dało gęstość próbkowania 8 odczytów na m2. W trak-

cie prac terenowych część pomiarów przeprowadzona była w jednym kierunku 

na wszystkich liniach profilowych, a wobec części obszaru zastosowano metodę 

„zig-zag”3. Akwizycja danych osadzona została w regularnej siatce poligonów 

20 m x 20 m i objęła powierzchnię ok. 1,5 ha. Wyniki zaprezentowane zostały w 

postaci map ilustrujących zmiany gradientu wektora pionowego natężenia pola 

magnetycznego (zwanymi dalej mapami magnetycznymi), przy czym warto-

ściom najwyższym (dodatnim) odpowiada czerń, a najniższym (ujemnym) biel. 

Strefy wartości anomalnych na mapie magnetycznej wskazują obecność pod 

powierzchnią ziemi obiektów o podwyższonej podatności magnetycznej. Należy 

przy tym pamiętać, że obiektom wykonanym z materiału silnie magnetycznego, 

np. cegły palonej, mogą niekiedy odpowiadać anomalie podobne do tych wywo-

łanych przez obiekty wykonane z materiału o mniejszej podatności magnetycz-

nej, ale o większej masie, np. przez zachowany do dużej wysokości mur z su-

szonej cegły mułowej (co przy pomiarach składowej pionowej pola magnetycz-

nego odgrywa istotną rolę)4. 

 

Wyniki prospekcji 

Prospekcją geofizyczną objęto dwa obszary w ramach rozległego kom-

pleksu stanowisk w Gebelein (E1 i L na ryc. 1)5. Ze względu na trudności wyni-

kające z ukształtowania terenu oraz z konieczności pominięcia obszaru objętego 

uprawą roli, w trakcie pomiarów wybrano cztery punkty, w których założono 

siatki pomiarowe6.  

Wyniki pomiarów wykonanych na północy Gebelein, na obszarze ozna-

czonym jako L, przyniosły głównie obraz struktur geologicznych, niezwiąza-

nych z działalnością człowieka7. W dwóch miejscach opisywanego obszaru, 

udało się jednak rozpoznać anomalie o wyższej niż otoczenie podatności magne-

                                                           
1 Ogólny opis dotychczasowych badań i metod pracy znajduje się w Ejsmond 2015 i 

Ejsmond i in. 2015.  
2 Pomiary zrealizowane zostały aparaturą pana Tomasza Herbicha, także przy jego życz-

liwym wsparciu merytorycznym, za co autor niniejszym składa podziękowanie. 
3 David i in. 2008: 23. 
4 Więcej na temat możliwości poznawczych metody magnetycznej na stanowiskach 

archeologicznych w Egipcie, gdzie dominującym materiałem jest suszona cegła mułowa 

lub cegła palona, w Herbich 2014. 
5 Ejsmond 2015: 37-40.  
6 Pełna dokumentacja, do której dołączone są wszystkie mapy magnetyczne ilustrujące 

zmiany natężenia pola magnetycznego w różnych zakresach nT. znajduje się w: Archa-

eological and Epigraphic Survey of Gebelein – Report from Winter 2015 Season (w 

archiwum SCA).    
7 Wyniki pomiarów i opis zastosowanej metody opracowania danych z prac terenowych 

zostały przedstawione w Ejsmond i in. 2015. 
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tycznej i dość regularnych kształtach, co sugeruje ich antropogeniczne pocho-

dzenie. Przypuszczenie to wymaga jednak weryfikacji wykopaliskowej.  

W obrębie północnej części strefy E1 pomiarami objęto dno doliny, bie-

gnącej południkowo pomiędzy dwiema skałami oraz dolne partii stoków tychże 

skał. Na płaszczyźnie stoku wschodniej skały widnieją, wyrabowane prawdopo-

dobnie w przeszłości, groby jamowe, do konstrukcji których użyto suszonej 

cegły mułowej, co również znalazło potwierdzenie na mapie magnetycznej. Jed-

nakże, poza obiektami zaobserwowanymi w trakcie uprzednich oględzin terenu, 

zarówno na dnie doliny jak i stoku skały zachodniej w trakcie prospekcji geofi-

zycznej nie zarejestrowano nowych informacji.  

Wyjątkowo interesujące rezultaty przyniosły pomiary przeprowadzone 

na południowym skraju doliny, na obszarze położonym naprzeciw wyniesienia 

określanego przez lokalną społeczność jako Gebel Siidi Musa (na mapie ozna-

czony jako H). W bezpośrednim sąsiedztwie objętego prospekcją obszaru, na 

wschodnim stoku najdalej na zachód wysuniętej skały znajdują się dwa, wyraź-

nie odcinające się od płaszczyzny stoku, naturalne wyniesienia, które w najnow-

szej literaturze zwykło się określać mianem „naturalnych piramid”1. Być może 

zatem umiejscowienie grobowców z I Okresu Przejściowego w bezpośredniej 

bliskości wobec tych naturalnych elementów krajobrazu nie było przypadkowe. 

Rozpoznaniu przy użyciu metody magnetycznej poddany został częściowo od-

słonięty przez włoskich archeologów grobowiec typu saff (arab. „rząd”, „sze-

reg”), charakterystyczny ze względu na rząd/szereg filarów stanowiących front 

portyku, przez który prowadziło wejście do komory grobowej. Ze względu na 

znaczne zniszczenia wschodniej krawędzi badanego obszaru, prospekcja geofi-

zyczna nie uchwyciła istniejącej fragmentarycznie wschodniej części muru oka-

lającego dziedziniec. Wypada w tym miejscu zauważyć, że mur ten jest położo-

ny kilka metrów (ok. 6-7 m) dalej na wschód, niż to określono na rysunku do-

kumentacyjnym sporządzonym w trakcie prac archeologicznych muzeum turyń-

skiego, co skłania do przeprowadzenia powtórnej i dokładniejszej dokumentacji 

odsłoniętych struktur2. 

Wzdłuż zachodniej krawędzi mapy (ryc. 2), w kwadratach A1-A3, wi-

doczna jest linearna anomalia o szerokości ok. 4 m, o podwyższonych warto-

ściach na krawędziach, która może być obrazem muru oporowego o ścianach 

zewnętrznych z cegły mułowej, z wewnętrzną przestrzenią wypełnioną materia-

łem niemagnetycznym (np. piaskiem lub rumoszem skalnym) lub drogi, której 

krawędzie wzmocnione zostały cegłą mułową. Obie interpretacje są warte roz-

ważenia, choć bardziej prawdopodobne wydaje się raczej, że opisywana anoma-

lia obrazuje pozostałość niewielkiego „traktu” przebiegającego pomiędzy gro-

bami, bowiem poza tym, że prowadzi ona do wyraźnie widocznego na mapie 

jednego z grobowców (anomalia w miejscu styku kwadratów A1, A2, B1, B2), 

                                                           
1 Ejsmond 2015: 48. 
2 Bergamini 2005: 34, il. 2. 
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to po zachodniej stronie przytyka do wkopów rabunkowych w miejscach daw-

nych komór grobowych (na mapie puste przestrzenie w poligonach A1, A2, A3).  

W północnej części omawianego obszaru dominują anomalie o nieco 

wyższej podatności magnetycznej i nieregularnych kształtach, których rozmiary 

wskazywać jednak mogą na obecność pozostałości wyrabowanych grobów ja-

mowych, pierwotnie z obstawą ceglaną lub niewielkich mastab (kwadraty B1, 

C1).  

Badania ujawniły prawdopodobnie obecność drugiego grobowca typu 

saff znajdującego się na południe do tego, który został odsłonięty przez włoską 

misję archeologiczną – kwadraty B3 i B4. Zastanawiające jest to, że pomimo 

zbliżonych wymiarów, na co wskazują uchwycone anomalie muru obwodowe-

go, na mapie magnetycznej widnieją jedynie dwie anomalie sugerujące obecność 

zaledwie dwóch filarów z cegły mułowej (B4), w przeciwieństwie do ośmiu 

filarów, które są widoczne w bliźniaczym grobowcu odkrytym przez Włochów. 

Obserwacja ta, jak i fragmentaryczny obraz murów obwodowych widocznych na 

mapie magnetycznej, powinny być interesującym przyczynkiem do badań od-

krywkowych. 

Ze względu na stopień zagrożenia opisywanego stanowiska, komplek-

sowe pomiary nieinwazyjne przeprowadzone w Gebelein, powinny stanowić tło 

dla dalszej akwizycji danych terenowych, w tym badań wykopaliskowych. Po-

miary geofizyczne są pomocnym narzędziem w planowaniu dalszych prac ar-

cheologicznych, należy jednak powtórzyć, że wyniki prospekcji wymagają osta-

tecznie weryfikacji w trakcie badań wykopaliskowych.  
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RYCINY 

 

 
Ryc. 1. Plan zespołu stanowisk archeologicznych w Gebelein (za: Ejsmond 2015, ryc. 2 

(z modyfikacjami)). 



39 
 

 
 

Ryc. 2. U góry: Mapa magnetyczna obszaru F. Gradientometr fluxgate Geoscan Rese-

arch FM 256. Siatka pomiarowa 0,5 x 0,25 m, interpolowana do 0,25 m x 0,25 m. War-

tości w przedziale -7/+7 nT (biel/czerń). U dołu: Interpretacja pomiarów geofizycznych 

powiązana z wynikami badań wykopaliskowych misji Museo Egizio di Turino. 
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Oryx as the Sethian Animal: Looking for the Roots and Origin 

 

The image of oryx is very popular in ancient Egyptian art. In fact, it is the most popular 

animal visible there among the whole range of wild animals from the Bovidae family. Its 

images appear in many contexts: as a part of the desert landscape as well as hunting, 

breeding, and offering scenes. Oryx also has the ritual meaning. At least from the Old 

Kingdom onwards, its head makes a constant element of the Hnw-bark of Sokaris. In the 

later sources, however, oryx starts to be connected to one more god – Seth. In regard of 

that association, the change of attitude towards oryx – from the positive to negative ani-

mal – is even mentioned. The article keeps track of the steps, which could lead to linking 

the oryx with Seth. Using the iconographical and textual sources an attempt to find the 

roots of that connection as well as its origin will be made. It also shows that in the Egyp-

tian religious life oryx has always born a negative meaning. 

 

 

Oryks to rodzaj dużego ssaka z rzędu Cetartiodactyla, rodziny krętoro-

gich (Bovidae) i podrodziny Hippotraginae1. Jego budowa, umaszczenie i spo-

sób poruszania się przystosowane są do długich wędrówek przez suche tereny i 

po trudnym podłożu oraz do ucieczki i obrony przed drapieżnikami2. Posiada 

bardzo długie, upierścienione rogi, które tkwią na wyrostkach rogowych czaszki. 

Ich kształt waha się, w zależności od gatunku, od prostego do lekko zakrzywio-

nego lub zagiętego dość znacznie do tyłu3. W umaszczeniu oryksów przeważa 

kolor biały lub szaro-brązowy, przerywany plamami w innych barwach umiesz-

czonymi na głowie, nogach i tułowiu. Zwierzęta te wyróżnia także długi ogon. 

Występują one przede wszystkim na terenach sawanny, stepu lub półpustyni.  

Dwa gatunki oryksa, oryks szablorogi (Oryx dammah; ryc. 1) oraz oryks 

beisa (Oryx beisa; ryc. 2), żyły między innymi na terenach starożytnego państwa 

                                                           
1 Komosińska, Podsiadło 2002: 84-85, 234, 236-238; Kingdon 2013: 571-572; Seiffert, 

Kingdon 2013: 22-24; rząd Cetartiodactyla został utworzony w wyniku niedawno 

przeprowadzonych badań, z połączenia rzędu waleni i parzystokopytnych. Według 

starszych klasyfikacji oryks należy do drugiego z wymienionych rzędów (Artiodactyla) i 

z taką klasyfikacją można spotkać się jeszcze w wielu publikacjach (np. Komosińska, 

Podsiadło 2002: 84-85). 
2 Estes 1992: 10. 
3 Osborn, Osbornová 1998: 160. 
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egipskiego1. Określano je wspólnym mianem mA-HD2. Wyrażenie to w pewnym 

przybliżeniu można przetłumaczyć słowami: „widziany (jako) biały”3. Czasem 

można spotkać również skrócone wersje tej nazwy mA oraz HD, a od Okresu Póź-

nego funkcjonowało również określenie mH4. 

To właśnie to zwierzę, zaledwie jedno spośród wielu gatunków wystę-

pujących na terenach starożytnego państwa egipskiego, stało się jednym z naj-

częściej przedstawianych dzikich zwierząt krętorogich w sztuce starożytnego 

Egiptu. Począwszy już od okresu naqadyjskiego, jego wizerunki pojawiały się w 

wielu kontekstach: stanowiły element krajobrazu pustynnego, scen polowania, 

scen hodowlanych i rzeźnych, składania ofiar, itd. Oryks miał także znaczenie 

rytualno-magiczne: co najmniej od Starego Państwa jego głowa była stałym 

elementem świętej barki należącej do Sokarisa5. W późniejszych źródłach oryks 

powiązany został jednak jeszcze z innym bóstwem – Sethem.  

Na tyfoniczną rolę oryksa i jego związki z Sethem zwrócono uwagę w 

poprzednim wieku6. Głównym dowodem potwierdzającym traktowanie oryksa 

jako zwierzęcia Setha były sceny wykute na ścianach świątyń, przedstawiające 

element rytuału, podczas którego zabijano opisywane zwierzę. Przedstawienia 

te, obecne po raz pierwszy w świątyni Amenhotepa III w Luksorze, pojawiają 

się na szerszą skalę w Okresie Grecko-Rzymskim. Pierwszą ich kompleksową 

analizę przeprowadził Philippe Derchain. W swojej pracy badacz opisał nie tyl-

ko występowanie, możliwy przebieg oraz cel rytuału, ale również rolę, jaką peł-

nił w niej oryks – głównej ofiary7. 

Omawiane sceny przedstawiają faraona składającego w ofierze oryksa 

jednemu z bóstw panteonu. Repertuar bóstw, które mogły taką ofiarę otrzymy-

wać, był dość szeroki, należeli do nich m. in. Horus, Ra, Hathor, Amon, Sokaris. 

Sam moment zabicia oryksa ukazywano następująco: faraon jedną dłonią chwy-

tał oryksa za rogi, a w drugiej ręce trzymał krzemienny nóż, za pomocą którego 

odcinał głowę zwierzęcia (ryc. 3). Innym sposobem było przedstawienie władcy 

przebijającego nieproporcjonalnie małe, leżące zwierzę trzymaną oburącz 

                                                           
1 Osborn, Helmy 1980: 480; Morrow i in. 2013: 587; Wacher, Kingdon 2013: 577. W 

sztuce egipskiej można znaleźć przedstawienia nie dwóch, ale trzech gatunków: oryksa 

szablorogiego, beisy oraz oryksa arabskiego. Ten ostatni przedstawiany jest głównie 

jako jeden z elementów w scenach składania trybutu i przynoszenia darów faraonowi 

przez przedstawicieli obcych krain począwszy od XVIII dynastii. Wciąż jednak otwarta 

jest dyskusja o możliwości występowania oryksa arabskiego na terenach egipskich 

w czasach Nowego Państwa (Manlius 2000; 2002). 
2 Erman, Grapow 1971: 11. 
3 Por. Strandberg 2009: 12. 
4 Erman, Grapow 1971: 11, 121. Określenie HD nie pojawia się w słownikach języka 

egipskiego, w wyjątkowych przypadkach widoczne jest ono natomiast w inskrypcjach 

umieszczonych na ścianach grobowców prywatnych (np. w mastabie Mer-iba w Gizie 

(G 2100-1); Der Manuelian 2009: fig. 4.32, 4.51, 4.56. 
5 Bleeker 1967: 76; Gaballa, Kitchen 1969: 21; Graindorge-Héreil 1994: 57-58. 
6 Derchain 1962; Germond 1989: 54-55. 
7 Derchain 1962. 
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włócznią. W Okresie Grecko-Rzymskim sceny te zostają opatrzone inskrypcjami 

objaśniającymi nie tylko same wizerunki, do których przynależą, ale wyraźnie 

odnoszącymi się również do negatywnej roli oryksa. Teksty te jasno wskazują, 

że w religii i rytuale oryks pełnił funkcję zwierzęcia tyfonicznego, wcielenia 

Setha, Pana Pustyni i Obcych Krajów, mordercy Ozyrysa i przeciwnika Horusa 

w walce o panowanie nad Egiptem1. Parokrotnie inskrypcje wspominają o tym 

połączeniu wprost. I tak na przykład w tekście towarzyszącym jednemu ze znaj-

dujących się w świątyni Horusa w Edfu przedstawień faraona zabijającego oryk-

sa i ofiarowującego go bogu Ra napisano, że władca składający w ofierze oryksa 

jest w swoich czynach podobny do Horusa roztrzaskującego Setha „pobitego 

niczym oryks”2.  

 Według Philippe’a Derchaina początek funkcjonowania oryksa jako 

zwierzęcia Setha przypada na Okres Późny3. Podziela on tym samym opinię 

innego badacza próbującego ustalić rolę oryksa i przyczynę niezwykłej popular-

ności jego wizerunków – Philippe’a Germonda. Według tego ostatniego przed 

Okresem Późnym oryks miał znaczenie pozytywne, pełnił on przede wszystkim 

rolę źródła pożywienia. Stąd też wynika duża liczba i różnorodność przedsta-

wiania oryksa. Rzeczywiście, oryks był jednym z obiektów XX-wiecznych wy-

praw myśliwskich (przeprowadzanych dla uzyskania mięsa oraz trofeum), które 

przyczyniły się do znacznego ograniczenia stad4, w dzisiejszym świecie mięso 

oryksa należy do jednego z lepszych wśród dzikiej zwierzyny Afryki, a same 

rozmiary zwierzęcia sprawiają, że jest on źródłem dużej ilości pożywienia. Czy 

jednak starożytni Egipcjanie patrzyli na oryksa tak samo jak współcześni myśli-

wi? Tu źródła milczą. A jeśli nawet właściwości te miały znaczenie, nie oznacza 

to wcale, że oryksa postrzegano tylko pod kątem utylitarnym. 

Philippe Germond poprzestaje na takim właśnie spojrzeniu na oryksa i 

nie upatruje w zwierzęciu żadnego głębszego znaczenia, aż do momentu, w któ-

rym, według badacza, powiązano je z Sethem. Zmiana ta nastąpiłaby nagle, wła-

ściwie bez ostrzeżenia. Takie wyjaśnienie posiada spore wady. Dlaczego zwie-

rzę o znaczeniu wyłącznie pozytywnym i utylitarnym, niepowiązanym z wierze-

niami, miałoby nagle zyskać wymiar nawet nie obojętny czy negatywny, ale 

wręcz tyfoniczny? Być może oryks nigdy nie był takim pozytywnym stworze-

niem, jakim chciał go widzieć Philippe Germond. Być może powiązanie tego 

zwierzęcia z Sethem stanowiło powolny proces, którego korzenie znacznie wy-

przedzają Okres Późny. W takim razie, jakim faktom czy wydarzeniom można 

przypisać rolę korzeni, kiedy miały one miejsce, co się zmieniało i kiedy osta-

tecznie możemy mówić o oryksie jako o zwierzęciu Setha? 

 

 

                                                           
1 Griffiths 1960; te Velde 1967: 27-98, 109-151; Turner 2012: 15-18, 159.  
2Derchain 1962: 43, na podstawie publikacji Émile’a Chassinata (1931). Wybrany frag-

ment pochodzi z Edfou VI, 142,12-13 (Chassinat 1931).  
3 Derchain 1962: 15-16. 
4 Morrow i in. 2013: 587. 
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Korzenie związków oryksa z Sethem 

Niektórych odpowiedzi udzielają wspomniane już inskrypcje zamiesz-

czone w świątyniach Okresu Grecko-Rzymskiego, dołączone do przedstawień 

rytuału, podczas którego zabijano oryksa. Inskrypcje te zawierają standardową 

treść i zwroty, także gdy mówią o oryksie. Opisując to zwierzę i czynności z nim 

związane, używają nielicznych określeń czy opisów (w różnych wariantach). 

Kilka z tych zwrotów stanowi wskazówki pozwalające na znalezienie korzeni 

związków oryksa i Setha. Pośrednio informują one bowiem, jakie znaczenie 

przypisywano oryksowi, jak go postrzegano i jaką pełnił rolę. Znając te fakty, 

można szukać odniesień do nich we wcześniejszych źródłach. Poniżej przedsta-

wione są krótkie fragmenty przykładowych inskrypcji zawierające te sformuło-

wania. Wszystkie pochodzą z przedstawień znajdujących się w świątyni Horusa 

w Edfu1: 

 

a) „Słowa do recytacji: wróg oka jest zabity przed tobą i rozlewam jego krew na 

ziemi”2; 

b) „Słowa do recytacji: oko udżat jest ubóstwiane, ten który ma złe zamiary, jest 

niszczony. Porywacz oka już nie istnieje. Twój statek jest zbudowany”3; 

c) „Słowa do recytacji: zabiłem oryksa moim nożem, aby jego ciało zmieniło się 

w ubrania dla ciebie, podczas gdy budują barkę Sokarisa4; 

d) „Wszystkie antylopy pustyni zostały zabite przed tobą, Ra (…) ponieważ 

skonstruowałem go dla sań Sokarisa i głowa wroga będzie przywiązana do 

ich dzioba”5. 

 

Oryks – wróg oka (ppkt. a-b) 

Większość inskrypcji towarzyszących przedstawieniom składania oryksa 

w ofierze wykonanym w świątyniach Okresu Grecko-Rzymskiego nie wspomina 

o oryksie w sposób bezpośredni. Słowo „oryks” zastępowane jest najczęściej 

wyrażeniem „wróg oka”, rzadziej „porywacz oka”6. W świecie wierzeń egip-

skich te określenia można dopasować właśnie do Setha. Jest to bowiem nawią-

zanie do konkretnego oka, oka wDA.t, należącego do Horusa, wyłupionego i za-

branego mu przez Setha7. Epizod ten należy do cyklu wydarzeń traktujących o 

                                                           
1 Tłumaczenie na polski z przekładu francuskiego dokonanego przez Philippe Derchaina 

na podstawie publikacji Émile’a Chassinata (1929-1932). Wybrane zdania pochodzą 

z  Edfou IV, 238,14-239,1 (Chassinat 1929); Edfou V, 186,11-13 (Chassinat 1932); 

Edfou VI, 142,7-9 (Chassinat 1931); Edfou VII, 323,13-1 5(Chassinat 1932).  
2 Derchain 1962: 40. 
3 Tamże: 49. 
4 Tamże: 41. 
5 Tamże: 42. 
6 Tamże: 39-62. 
7 Np. Griffiths 1960: 2-4, 28-32; Derchain 1962: 28-30; Lipińska, Marciniak 1980: 117-

119.  
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walce między tymi dwoma bogami o tron Egiptu1. Jest on wręcz jednym 

z najbardziej charakterystycznych i popularnych epizodów tej walki, opisanym 

miedzy innymi w zaklęciu 157 Tekstów Sarkofagów, zaklęciu 112 Księgi Umar-

łych oraz na papirusie Chester Beatty I zawierającym opowiadanie o sporze 

między Horusem i Sethem2. Odwołania do tego wydarzenia można znaleźć rów-

nież w innych zaklęciach Tekstów Sarkofagów i Księgi Umarłych, a także, jesz-

cze wcześniej, w Tekstach Piramid. Zawsze ukazują one Setha w negatywnym 

świetle, ściśle wiążąc w wierzeniach egipskich tego boga z okiem Horusa3. 

Poprzez nazwanie oryksa wrogiem czy porywaczem oka podkreślono 

więc jego rolę jako wcielenia Setha i tym samym wroga Horusa. Ukazują one 

wręcz zwierzę jako ucieleśnienie konkretnego aspektu waśni.  

Choć oryks został nazwany wrogiem oka dopiero w Okresie Grecko-

Rzymskim, nie jest to pierwszy moment kiedy to zwierzę pojawia się w micie o 

utraconym oku Horusa. Wręcz przeciwnie, jego obecność zostaje podkreślona 

setki lat wcześniej, w Średnim Państwie, a dokładnie w Tekstach Sarkofagów. 

 Zaklęcie 157 Tekstów Sarkofagów opowiada o tym, jak miasto Pe4 zo-

stało oddane Horusowi. Skupia się ono właśnie na temacie wyłupienia oka Ho-

rusowi przez Setha i dialogu między Horusem a bogiem Ra będącym następ-

stwem tego wydarzenia. W pewnym momencie tego dialogu występuje oryks: 

„Czy wiecie dlaczego dano Pe Horusowi? Wy tego nie wiecie, (a) ja to wiem. 

To Ra dał mu je w zamian za zranione oko. Ja to wiem. To Ra był tym, który 

powiedział do Horusa: ‘Daj mi spojrzeć na twoje oko, z powodu tego, co się mu 

przydarzyło’. Obejrzał je więc. Powiedział: ‘Spójrz na ten otwór, z ręką swoją 

przykrywającą oko, które jest na (twarzy twojej)’. Wtedy Horus spojrzał na ten 

otwór. Powiedział Horus: ‘Spójrz, widzę go zupełnie białym’. Tak powstał 

oryks” (CT II, 330d-338b)5. 

Oryks nie jest tu w żaden sposób powiązany z Sethem. Powyższy tekst 

wspomina tylko, jak zwierzę to powstało. Pojawienie się oryksa w micie o utra-

conym oku, umieszcza go już jednak w świecie religii i wierzeń, stanowiąc je-

den z korzeni uczynienia oryksa zwierzęciem Setha, otwierającym mu możli-

wość do stania się w przyszłości „wrogiem oka”. 

 

                                                           
1 Griffiths 1960: 1, 28-84. 
2 Sethe 1923: 2-3; Gardiner 1931.  
3 Por. np. zestawienie fragmentów Tekstów Piramid, Tekstów Sarkofagów oraz zaklęć z 

Księgi Umarłych ukazujących Setha w świetle negatywnym, pozytywnym i neutralnym 

dokonane przez Philipa J. Turnera (2012: 163-239). 
4 Dzisiaj znane jako Tell el-Fara’in.  
5 Tłumaczenie na podstawie zapisu hieroglificznego w de Buck 1938: 330d-338b; por. 

Faulkner 1973: 135-136. 
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Oryks i Sokaris (ppkt. b-d) 

 Jeszcze zanim zaczęto wiązać oryksa z Sethem, łączony był on z Sokari-

sem1. Związki te istniały nadal w Okresie Grecko-Rzymskim, co widoczne jest 

nie gdzie indziej, jak właśnie w przedstawieniach składania zwierzęcia Setha w 

ofierze2. Oryks – zwierzę Setha i wróg oka – jest więc jednocześnie powiązany z 

Sokarisem.  

 Aby móc pojąć znaczenie tego stwierdzenia dla dalszych poszukiwań, 

trzeba jednak najpierw zrozumieć, kim był Sokaris, jakie były jego związki z 

innymi bogami i jaką rolę odgrywała święta barka Sokarisa. 

Sokaris to bóg wywodzący się z rejonu Memfis i opiekun tamtejszej ne-

kropoli. Objawia się on jako bóg funeralny, którego znaczenie obraca się wokół 

potencjalnego życia po śmierci3. Wiąże się go też z rzemiosłem oraz rytuałami 

zapewniającymi żyzność ziemi. Odniesienia do rzemiosła oraz kwestii śmierci 

i urodzaju sprawiły, że najpierw zaczęto go łączyć z Ptahem, a następnie z Ozy-

rysem, z którym jego związki są szczególnie silne4. Od Średniego Państwa za-

częła funkcjonować nowa forma tego bóstwa: Ptah-Sokaris-Ozyrys5. Wtedy też 

święto Sokarisa zostało połączone z odbywającym się w Abydos świętem Ozy-

rysa, ojca Horusa. 

 Sokaris posiadał swoją świętą barkę zwaną Hnw. To właśnie w tej barce 

tkwi powiązanie tego boga z oryksem. Na dziobie łodzi umieszczano bowiem 

głowę oryksa, prawdopodobnie gatunku beisa, zwróconą pyskiem ku rufie. Bar-

ka ta w źródłach ikonograficznych pojawia się w Nowym Państwie, kiedy na 

ścianach paru świątyń ukazano sceny procesji z okazji święta Sokarisa (a od 

Średniego Państwa Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa) odbywającej się dwudziestego 

szóstego dnia czwartego miesiąca pory Axt6. Forma barki z beisą na dziobie po-

jawiła się znacznie wcześniej. Barka Hnw w swojej klasycznej formie widoczna 

jest po raz pierwszy w formie hieroglifu w Tekstach Piramid7. Już w okresie 

Starego Państwa można więc łączyć z nią oryksa. 

Barka Hnw stanowi jedyne powiązanie między Sokarisem i oryksem, nie 

wskazując w żaden sposób, że oryksa należy uważać za święte zwierzę. Inskryp-

cje ze świątyń grecko-rzymskich widniejące przy scenach zabijania oryksa 

                                                           
1 Niektórzy badacze wspominają również o związkach oryksa z Saczet (np. Germond 

1989: 53). Identyfikacja ta wywodzi się głównie z kształtu rogów, jakie zdobią nakrycie 

głowy tej bogini. Jeśli przyjrzeć się jednak tym rogom, widoczne staje się, że są one 

wygięte w esowaty kształt, co wyklucza oryksa. Być może można je przypisać 

bawolcowi. 
2 Derchain 1962: 9, 30-31, 56-58; por. niżej. 
3 Bleeker 1967: 86. 
4 Roeder 1909-1915: 1120; Goyon 1978.  
5 Gaballa, Kitchen 1969: 24. 
6 Bleeker 1967: 70; Gaballa, Kitchen 1969: 20. Scena procesji z okazji święta Ptaha-

Sokarisa-Ozyrysa została przedstawiona między innymi w świątyni jubileuszowej 

Thotmesa III w Karnaku oraz w świątyni grobowej Ramzesa III w Medinet Habu 

(Wilson, Allen 1940: pl. 223, 228.A-C). 
7 Bleeker 1967: 76. 
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wskazują wręcz na coś zupełnie przeciwnego. Z ich treści wynika bowiem, że 

udekorowanie barki Hnw odciętą głową oryksa stanowiło nic innego, jak właśnie 

element rytuału i było naturalnym dalszym etapem postępowania po odcięciu 

zwierzęciu głowy. Tak przystrojona barka Sokarisa brała następnie udział w 

procesji z okazji wspomnianego wyżej święta Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa. W tym 

kontekście związek oryksa z Sokarisem nie przebiega na płaszczyźnie bóg-

święte zwierzę, a raczej: bóg-ofiara-rytuał/procesja. Co więcej, ikonografia 

udziela wskazówek na wcześniejsze niż Okres Grecko-Rzymski istnienie takie-

go równania.   

W grobowcu dostojnika Mesa żyjącego za panowania Ramzesa II, na 

południowej ścianie pomieszczenia III kaplicy grobowej zamieszczono przed-

stawienie, na którym zmarły wraz z żoną składają ofiarę Sokarisowi, ukazanemu 

w formie swojej barki1. Ofiarą tą jest głowa oryksa. I choć składającym ofiarę 

nie jest faraon i brak jest przy scenie inskrypcji odnoszącej się do charakteru 

samego daru, w samym przedstawieniu widoczna już jest funkcja oryksa jako 

ofiary służącej Sokarisowi i jego barce. Także pochodzące z tego samego okresu 

sceny procesji z okazji święta Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa, na których widoczna jest 

niesiona przez uczestników procesji barka z odciętą głową oryksa na dziobie, 

stanowią przesłankę istnienia takowego rytuału. Pytanie brzmi: jak daleko 

wstecz sięgał rytuał. Z samej obecności głowy oryksa na barce Hnw można wy-

wnioskować, że czynność odcięcia głowy zwierzęcia i umieszczenia jej na łodzi 

odbywała się już w Starym Państwie, w czasie gdy zapisane zostały Teksty Pi-

ramid2. Nie sposób jednak stwierdzić, czy miały również charakter jakiegoś 

pomniejszego rytuału, o którym nie zachowały się żadne informacje, czy też 

odcinanie głowy miało charakter wyłącznie utylitarny. 

 

Podsumowując:  

1) Oryks co najmniej od Nowego Państwa, a prawdopodobnie także 

nigdy wcześniej, nie był świętym zwierzęciem Sokarisa. Relacja 

między tymi dwoma istotami miała charakter ofiarno-rytualny, a 

przed Okresem Nowego Państwa być może utylitarny; 

2) Według towarzyszących scenom zabijania oryksa przez faraona in-

skrypcji grecko-rzymskich, odcinana głowa oryksa ma udekorować 

barkę Hnw – łódź biorącą udział w święcie Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa 

odbywającym się w czwartym miesiącu pory Axt, święcie początko-

wo poświęconym wyłącznie Sokarisowi, ale począwszy od Średnie-

go Państwa zasymilowanym ze świętem Ozyrysa, ojca Horusa, któ-

remu Seth wyłupił oko.  

 

Przedstawiony w świątyniach Okresu Grecko-Rzymskiego rytuał ukazu-

je więc nie tylko oryksa jako zwierzę Setha, lecz także silne związki pomiędzy 

                                                           
1 Gaballa 1977: pl. XXVIII. 
2 Derchain 1962: 12. 
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kilkoma bogami: Sethem, którego zwierzę jest zabijane, Sokarisem, na dziobie 

barki którego znajduje się głowa oryksa, Horusem, wrogiem Setha, z powodu 

którego zwierzę jest zabijane oraz z Ozyrysem, z którym połączono Sokarisa w 

formę Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa, którego święto z procesją zostało połączone ze 

świętem Ozyrysa. Związki te są produktem znacznie wcześniejszym niż Okres 

Grecko-Rzymski czy nawet Okres Nowego Państwa. Znaleźć je można już 

w Tekstach Piramid. 

 W Tekstach Piramid barka Hnw pojawia się kilkukrotnie, w specyficz-

nym kontekście. Można go podsumować jednym fragmentem: „Podniósł cię 

Horus, w swym imieniu Hnw i poniesie cię w twoim imieniu Sokarisa” (zaklęcie 

364, §620b-c)1. Są to słowa skierowane do zmarłego władcy. Horus unosi do 

nieba faraona, siedzącego w barce Sokarisa. Fragment ten zinterpretowany zo-

stał przez Catherine Graindorge-Héreil w następujący sposób: Sokaris jest bo-

giem odpowiedzialnym za zmartwychwstanie Ozyrysa (a dokładnie zmarłego 

faraona, który po śmierci staje się Ozyrysem) i za przekazanie swojej mocy Ho-

rusowi2.  

 Dodatkowo w Tekstach Piramid znajdują się odwołania do Setha, jego 

roli jako zabójcy Ozyrysa, jego wrogości w stosunku do Horusa i wyłupienia 

oka tego ostatniego3. I właśnie wśród tych odniesień i powiązań na barce Sokari-

sa, widnieje głowa nie kogo innego, jak oryksa.  

Odcinanie głowy oryksa i przytwierdzanie jej do barki Sokarisa w połą-

czeniu ze związkami między Sethem, Horusem, Ozyrysem i Sokarisem sięgają-

cymi czasów Starego Państwa z pewnością sprzyjały powiązaniu Setha i oryksa.  

W tym miejscu pojawia się jednak kolejne pytanie: dlaczego na dziobie 

barki widniał akurat oryks? Odpowiedzi można szukać w ostatnim z wymienio-

nych w tym podrozdziale fragmentów inskrypcji ze świątyni Horusa w Edfu. 

Wynika z niego, że oryks zabijany jest przez faraona jako zwierzę pustyni. 

 

Oryks – mieszkaniec pustyni (ppkt. d) 

 Oryks jako mieszkaniec sawanny, pustyni i półpustyni w pojęciu Egip-

cjan zaliczany był do jednej z dwóch dużych grup zwierząt zwanej awt (n.t) 
xAst4. W uproszczeniu nazwa ta odnosi się do zwierząt pustynnych, choć jest to 

kategoria dużo szersza, mieszcząca w sobie również gatunki stepowe, żyjące w 

obrębie pasm górskich, czy nawet w niezagospodarowanej części doliny Nilu, 

stanowiąc przeciwwagę dla zwierząt Nilowych oraz domowych i gospodarskich. 

Zwierzęta zaliczane do tej grupy często cechują takie przymioty jak szybkość, 

spryt czy siła. Nierzadko są to stworzenia potencjalnie stwarzające zagrożenie 

dla człowieka. A przede wszystkim wszystkie pochodzą z terenów „nieoswojo-

                                                           
1 Na podstawie zapisu hieroglificznego w Sethe 1908; por. Faulkner 1969: 119; Allen 

2005: 81.  
2 Graindorge-Héreil 1994: 31. 
3 Griffiths 1960: 1-8: np. §§ 418a, 535a-b, 575b-576a; 595a-596c; zaklęcie 658a, za: 

Allen 2005: 243. 
4 Linseele, Van Neer 2009: 48. 
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nych” przez człowieka. Stąd dzikie zwierzęta pustyni uważane są za reprezen-

tantów chaosu, a ich obecność w sztuce często odwołuje się właśnie do tej ich 

roli oraz do walki człowieka z owym chaosem zakończonej zwycięstwem bro-

nionego przez ludzi ładu1. I rzeczywiście, już w okresie naqadyjskim motyw 

zwierząt pustyni cieszył się wśród Egipcjan dużą popularnością, stanowiąc naj-

częściej osobny temat przedstawień. Pojawiają się one przede wszystkim w sce-

nach polowania oraz tzw. pochodów zwierząt2. A przecież w tym czasie polo-

wanie i sprowadzanie zwierząt do osady straciło już wymiar ekonomiczny3. 

Zyskuje natomiast wymiar symboliczny. Przedstawienia łapania i zabijania 

zwierząt, ukazanie ich idących wspólnie, w rzędach w tym samym kierunku to 

nic innego, jak ukazanie idei zapanowania nad tymi zwierzętami, trzymania ich 

pod całkowitą ludzką kontrolą, a tym samym zwycięstwa nad chaosem. 

Tendencja ukazywania dzikich zwierząt w kontekście walki i podpo-

rządkowania trwała dalej w epoce dynastycznej, a sceny polowania, zabijania 

zwierząt, chwytania ich i ujarzmiania, wreszcie składania w ofierze trafiły do 

stałego kanonu przedstawień. Tym samym ich traktowanie jako reprezentantów 

chaosu, nad którym trzeba zapanować nie straciło na swoim znaczeniu. I właśnie 

w kręgu tych zwierząt znalazł się oryks. Właściwie nie tylko się znalazł, ale 

wręcz był jednym z bardziej popularnych ich przedstawicieli w sztuce egipskiej. 

Tym samym nie posiadał on nigdy, jak twierdził Philippe Germond, znaczenia 

pozytywnego. Wręcz przeciwnie, co najmniej od okresu naqadyjskiego w sferze 

symbolicznej oryks stanowił stworzenie tyfoniczne, reprezentanta chaosu. Co 

więcej, pochodził on z terytorium należącego do Setha, określanego między 

innymi Panem Pustyni4.  

O tyfonicznej roli oryksa w czasach, gdy, według Philippe’a Germonda, 

pełnił on funkcję pozytywną, świadczy nie tylko ikonografia. Odwołuje się do 

nich również fragment Tekstów Piramid, stanowiący część formuły ofiarnej dla 

zmarłego faraona: „Ofiara, którą daje król i ofiara, którą daje Anubis: twoje 

1000 młodych oryksów z pustyni. Idą one do ciebie z pochyloną głową” (zaklę-

cie 437, §806c-d)5. 

Oryks w tekście jest przedstawiony w znanym już z licznych scen kon-

tekście – jako ofiara. Użyta formuła zawiera jednak dwa wyróżniające ją ele-

menty. Po pierwsze, oryksa wymieniono tutaj jako pierwszą z kilku ofiar. Przy-

znano mu pierwszeństwo nad bydłem, a nawet chlebem i piwem. Po drugie, 

oryksa opisano w specyficzny sposób. Idzie on w kierunku władcy z pochyloną 

głową. Pozycja ta jest typowa dla oryksa w naturze i objawia się w związkach 

                                                           
1 Np. Raffaele 2010: 254-257; Graff i in. 2011: 455-459; Hendrickx 2011.  
2 Raffaele 2010:245-247; Hendrickx 2011: 238-239.  
3 Na odkrytych stanowiskach kości gatunków nieudomowionych stanowią niewielki 

odsetek w stusunku do osobników udomowionych, a proporcje występowania szczątków 

poszczególnych gatunków w wielu przypadkach nie odpowiadają częstotliwości portre-

towania zwierzyny (Linseele, Van Neer 2009: 56-62; Hendrickx 2011: 238).  
4 te Velde 1967: 66. 
5 Na podstawie zapisu hieroglificznego w Sethe 1908; por. Faulkner 1969: 145. 
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dominacji-poddaństwa między osobnikami1. Stanowi ona jeden ze sposobów, w 

jaki oryks ukazuje swoją niższość wobec dominującego samca. W omawianym 

fragmencie czynność wykonywana w świecie zwierząt skierowana jest do wład-

cy, gwaranta Ma‘at. Zapisana wyżej formuła stanowi więc wyraźne odwołanie 

do triumfu porządku, ucieleśnionego przez władcę, nad chaosem, którego repre-

zentantem został tu nie kto inny, jak oryks.  

 

Narodziny oryksa jako zwierzęcia Setha 

 Analiza inskrypcji pozwoliła na wyszukanie możliwych korzeni dopro-

wadzających do uczynienia oryksa zwierzęciem Setha. Kiedy jednak i z jakiego 

powodu te właściwie odległe sobie korzenie zostały ze sobą splątane? Według 

Philippe’a Derchaina2, a także Philippe’a Germonda3 powiązanie oryksa i Setha 

nastąpiło nie wcześniej niż w Okresie Późnym, na fali ówczesnej demonizacji 

Setha i łączenia go z obcymi krajami. Z opinią tą nie zgadza się natomiast Serge 

Sauneron4. Badacz ten stwierdził, że początki łączenia oryksa z Sethem znaleźć 

można już za panowania XVIII dynastii. Opinię tę podziela Raphael Giveon, 

uzasadniając ją wizerunkiem wykonanym na skarabeuszu znalezionym w Tell 

Tanach i datowanym na panowanie Thotmesa III5.  

Przedstawiona na skarabeuszu z Tell Tanach scena ukazuje króla polują-

cego na dziką zwierzynę za pomocą łuku. Niby nic niezwykłego – król w koro-

nie Dolnego Egiptu trzyma w dłoni napięty łuk, z którego celuje do dwóch ucie-

kających zwierząt. Na prawo znajduje się hieroglif nfr. Tym, co czyni całą scenę 

niespotykaną, jest wspólne występowanie tych zwierząt. Oryksa przedstawiono 

razem z nosorożcem.  

Nosorożec należy do jednych z najbardziej niebezpiecznych zwierząt, 

nie da się go też łatwo zabić, na pewno nie za pomocą łuku. Co więcej nie wy-

stępuje na terenie Egiptu, jest zwierzęciem „z obcych krajów”. Wszystkie te 

cechy sprawiają, że możliwe jest skojarzenie tego zwierzęcia z Sethem, Panem 

Obcych Krajów. W takim razie znacząca staje się tu też obecność oryksa, zwie-

rzęcia do tej pory nieukazywanego razem ze zwierzętami tego typu, a jednak 

zwierzęcia pustyni, kolejnej domeny Setha6. I choć skarabeusz nie ukazuje rytu-

ału składania oryksa w ofierze to według badacza „wydaje się zatem prawdopo-

dobnym, że Thotmes niszczy zwierzę Setha w ramach tradycji walki z Sethem, 

która staje się silna po upadku Hyksosów”7. Autor doszukuje się więc przyczyn 

demonizacji Setha w obecności Hyksosów w Egipcie. 

 W czasie II Okresu Przejściowego w Delcie Nilu osiedlili się pochodzą-

cy z kraju Kanaan Hyksosi, tworząc tam dynastię. W czasie swojego panowania 

                                                           
1 Walther 1977: 675. 
2 Derchain 1962: 15-16. 
3 Garmond 1989: 54. 
4 Sauneron 1963: 132. 
5 Giveon 1978: 82, fig. 39. 
6 Turner 2012: 14, 16-17. 
7 Giveon 1978: 83. 
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zidentyfikowali oni niektórych bogów egipskich ze swoimi bóstwami. Jednym z 

tych bogów był Seth, w którym Hyksosi rozpoznali Ba‘ala, i którego czcili w ich 

stolicy, Auaris1. Po wygnaniu Hyksosów Seth stał się bogiem kojarzonym 

z Hyksosami, a poprzez nich z obcymi krajami. Wtedy też mogła nastąpić po-

trzeba stworzenia rytuałów mających ukazać zwycięstwo Horusa nad Sethem. 

Argumenty Raphaela Giveona, choć interesujące, nie stanowią w żad-

nym wypadku wystarczającego powodu do powiązania oryksa z Sethem. Jeśli 

jednak przyjąć opinię tego badacza za punkt wyjścia do dalszych poszukiwań, 

okazuje się, że istnieją inne przesłanki wskazujące na to połączenie.  

Nasilenie negatywnego podejście do Setha znacznie wyprzedzało jego 

całkowitą demonizację2. Na początku okresu Nowego Państwa opinia o tym 

bogu także uległa pogorszeniu. Widać to m. in. w Księdze Umarłych, gdzie 

większość tekstów odnoszących się do Setha ukazuje go w negatywnym świetle, 

w tym odnosząc się właśnie do epizodu walki Horusa z Sethem, w którym ten 

ostatni wyłupił swojemu pasierbowi oko3. Ogólnie historia walki Horusa z Set-

hem wydaje się zyskiwać na popularności4. Być może wpływ na to miał między 

innymi fakt łączenia Setha z obcymi krajami5.  

Na fali negatywnych konotacji Setha powoli zaczyna się wyraźniej ry-

sować obecność oryksa w rytuałach. Jak wspomniano wyżej, to właśnie w No-

wym Państwie pojawia się pierwsza scena ofiarowania głowy oryksa Sokariso-

wi. To właśnie wtedy w rytuałach zachodzi jakaś zmiana, która pozwala na 

umieszczenie scen procesji z okazji święta Sokarisa na ścianach świątyń. To 

wtedy więc odcinanie głowy oryksa staje się rytuałem lub rytuał ten zaczyna 

zyskiwać na znaczeniu. 

Powiązanie oryksa z Sethem zaczyna być jednak wyraźniejsze za pano-

wania XX dynastii, gdy pojawiają się pierwsze, popularne później, stele określa-

ne jako cippus z wizerunkiem Horusa w formie dziecka trzymającego w dło-

niach różne zwierzęta Setha. Jednym z przedstawianych w tym kontekście zwie-

                                                           
1 Turner 2012: 18, 55. 
2 Choć obecnie Seth jest kojarzony przede wszystkim negatywnie jako związany z chao-

sem przemocą i zamieszaniem, a także Pan Pustyni i Obcych Krajów (te Velde 1967), to 

starożytni Egipcjanie przez większą część istnienia swojego państwa widzieli Setha w 

podwójnym świetle (Turner 2012: 160). Miał on także wymiar pozytywny: był bogiem 

silnym, sprytnym, posiadającym moce obronne. Jako taki, od czasów Średniego Pań-

stwa, stał na czele barki Ra podczas podróży tego ostatniego po podziemnym niebie, a 

jego zadaniem była walka z Apopisem. Seth był również opiekuńczym bogiem Rames-

sydów i ważnym elementem panteonu. Wyraźna demonizacja Setha nastąpiła dopiero w 

Okresie Późnym (Derchain 1962: 15-16). 
3 Turner 2012: 103-104. 
4 Z czasów XX dynastii pochodzi papirus Chester Beatty I, w którym zawarto 

opowiadanie traktujące o ostatnich wydarzeniach trwającego 80 lat sporu między 

Horusem i Sethem o przyznanie władzy nad Egiptem (Turner 2012: 97-103). 
5 Inną ważną przyczyną popularności opowiadań o Horusie i Secie była ich tematyka, 

obracająca się wokół walki o panowanie nad Egiptem i sukcesji po śmierci poprzedniego 

władcy – temacie aktualnym w Nowym Państwie, zwłaszcza w okresie ramessydzkim.  
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rząt jest oryks. Cippusy te są symbolem zwycięstwa Horusa nad siłami demo-

nicznymi1.  

Najbardziej istotny jest jednak fakt, że sceny o identycznej ikonografii, 

jak te opisane przez Philippe’a Derchaina pojawiają się już w Nowym Państwie. 

Pierwsze dwie pochodzą z czasów panowania XVIII dynastii, ze świątyni 

Amenhotepa III w Luksorze (ryc. 4)2. Kolejna powstała za rządów Ramzesa II i 

znajduje się w Sali Hypostylowej w świątyni Amona w Karnaku (ryc. 5)3. Na-

stępne natomiast zostały wykonane w grobowcach i świątyniach grobowych co 

najmniej trzech władców XX dynastii, Ramzesa III (ryc. 6), Ramzesa VII (ryc. 

7) i Ramzesa IX4.  

W świetle powyższych faktów można więc mówić o powiązaniu oryksa 

z Sethem już w okresie Nowego Państwa. Pierwsze dwa przedstawienia składa-

nia w ofierze bóstwu przez faraona w powiązaniu z interpretacją skarabeusza z 

Tell Tanach każą szukać początku tego fenomenu już w czasach XVIII dynastii. 

Obecność wizerunków analogicznych do tych z luksorskiej świątyni Amenhote-

pa III, kolejno za XIX dynastii – także w świątyni – a następnie za panowania 

XX dynastii, w grobowcach władców ramessydzkich oraz cippusy 

z przedstawieniami Horusa świadczą o tym, że nie chodzi tu o wydarzenie krót-

kotrwałe. Tradycję łączenia oryksa z Sethem kontynuowano. Pod koniec okresu 

Nowego Państwa pozycja oryksa jako należącego do Setha była już ugruntowa-

na. 

                                                           
1 Frankfurter 2004: 99-101. 
2 Gayet 1894: pls. XVI, LXVIII, figs. 58, 190. Derchain wiedział wprawdzie o istnieniu 

scen zabijania oryksa w świątyni Amenhotepa III, podczas datowania potencjalnego 

początku powiązania Setha z oryksem, nie wziął ich jednak pod uwagę. Rekonstrukcja 

sceny przedstawionej na północnej ścianie westybulu świątyni grobowej Pepiego II, 

może w pierwszej chwili nasuwać przypuszczenie o wcześniejszej genezie rytualnego 

zabójstwa oryksa (np. Giveon 1978: 81). Według jej autora, Gustave’a Jéquiera, scena ta 

miała przedstawiać faraona trzymającego rogi oryksa w jednej ręce i przymierzającego 

się do zadania zwierzęciu śmiertelnego ciosu trzymaną w drugiej ręce maczugą. Pod 

kopytami oryksa ukazano grupę mniejszych zwierząt, a po prawej od niego, boga 

(Jéquier 1938: 32, pl. 41). Nieznane są jednak podstawy rekonstrukcji badacza, gdyż z 

całej sceny zachowały się tylko niewielkie fragmenty, niepozwalające stwierdzić, ani że 

król trzyma w dłoni maczugę, ani że stojące przed nim zwierzę jest oryksem. Jedyne 

nawiązanie do tej sceny znajduje się na datowanym na II Okres Przejściowy 

skarabeuszu. Wyryta na nim scena również przedstawia władcę zamachującego się na 

zwierzę kopytne maczugą. Przyjrzenie się zwierzęciu pozwala stwierdzić, że jest to nie 

oryks, jak twierdził opisujący skarabeusza badacz (Giveon 1978: 81, fig. 38b), a gazela. 

W świetle powyższych faktów, rekonstrukcja sceny dokonana przez Jequiera, choć 

posiada pewną paralelę, nasuwa duże wątpliwości co do swojej autentyczności. Brak też 

dowodów na to, że przedstawionym w tej scenie zwierzęciem był oryks (inną 

interpretację sceny przedstawił Ćwiek 2003: 216-217). 
3 Schwaler de Lubicz 1982: 86. Praca nad powyższym fragmentem artykułu była 

możliwa dzięki uzyskaniu stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w 

roku akademickim 2015/2016. 
4 Lefébure 1889: 2; Guilmant 1907: XXVII ; Graindorge-Héreil 1994: pl. XXXIV.  
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Podsumowanie 

Proces, który doprowadził do przyznania oryksowi roli zwierzęcia Set-

ha, przebiegał długofalowo, a u jego podstaw leżało kilka czynników. Tymi 

czynnikami-korzeniami są mit o utraconym oku Horusa, umieszczenie głowy 

oryksa na barce Sokarisa, tyfoniczna rola zwierzęcia sięgająca wstecz, co naj-

mniej do okresu naqadyjskiego. Nie bez znaczenia były również związki 

w świecie wierzeń egipskich Sokarisa z Ozyrysem, a także Horusem, a poprzez 

nich z Sethem. Wszystkie te fakty połączone razem, w czasie panowania obcego 

ludu Hyksosów w Delcie Nilu, którzy zidentyfikowali swojego boga Ba‘ala 

właśnie z Sethem, mogły stać się podstawą zamiany oryksa w zwierzę Setha. 

Mogły również doprowadzić do powstania rytuałów, podczas których zwierzę to 

zabijane było przez faraona. Rytuały te z pewnością nabrały znaczenia pod 

wpływem demonizacji Setha w Okresach Późnym i Grecko-Rzymskim. Sam 

początek przypisania oryksa Sethowi można datować jednak znacznie wcześniej 

– na okres Nowego Państwa, kiedy to po raz pierwszy rytuał zabijania oryksa 

został przedstawiony na ścianie świątyni. 
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Ryc. 1. Oryks szablorogi (rys. T. Llobet, za: Wilson, Mittermeier 2011: pl. 40.142). 
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Ryc. 2. Oryks beisa (rys. T. Llobet, za: Wilson, Mittermeier 2011: pl. 40.138).



 

 
Ryc. 3. Faraon składa w ofierze oryksa przed Bastet, świątynia Hathor, Dendera, 

Okres Grecko-Rzymski (Chassinat 1947: pl. 372). 

 

 

Ryc. 4. Amenhotep III składający ofiarę z oryksa, Świątynia Amenhotepa III, 

Sala Hypostylowa, XVIII dynastia, Luksor (Gayet 1894:  

pl. XVI, fig. 58). 
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Ryc. 5. Ramzes II składający ofiarę w postaci oryksa, Świątynia Amona, Wielka Sala 

Hypostylowa, XIX dynastia, Karnak (fot. M. Brachmańska).  

 

 

Ryc. 6. Złożenie oryksa w ofierze, świątynia grobowa Ramzesa III w Medinet Habu, XX 

dynastia (The Epigraphic Survey 1940: pl. 246). 
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Ryc. 7. Złożenie oryksa w ofierze. Grobowiec Ramzesa VII w Dolinie Królów, XX 

dynastia (Lefébure 1889: 2). 
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The Question of the Co-Regency between Thutmose III and Amenhotep II 

 

It has long been believed that the institution of co-regency was introduced at the very 

beginning of the 12th dynasty and, with some abruptions, continued to function to the 

end of pharaonic civilisation. Recent research has, however, raised serious doubts with 

respect to the traditional theory of co-regencies, which strongly suggest that Middle 

Kingdom co-regencies never actually existed. By analysing the textual and iconograph-

ical material of the reign of Thutmose III and Amenhotep II, the author attempts to 

demonstrate that the same is true as far as the alleged co-regency between both rulers in 

question is concerned. The detailed analysis of sources evoked in the discussion of co-

regency between both kings shows that Thutmose III and Amenhotep II never reigned 

together, the latter having assumed kingship after the death of his father. The author 

argues that the hypothesis of the co-regency of both kings was based, on the one hand, 

on the inappropriate or insufficient analysis of the sources, and, on the other hand, on the 

unproven theory of the existence of the institution of co-regency since the Middle King-

dom period.  

 

 

 Hipoteza o istnieniu instytucji koregencji w starożytnym Egipcie została 

sformułowana w połowie XIX wieku. Dokonali tego, niezależnie od siebie, 

Emmanuel de Rougé1 oraz Karl Richard Lepsius2 na podstawie analizy jednej z 

inskrypcji skalnych z czasów XII dynastii, która, jak sądzono, datowana była na 

3. rok panowania Senusereta II, odpowiadający 36. rokowi panowania Ame-

nemhata II3. To właśnie owe „podwójne daty”, odkrywane na kolejnych monu-

mentach, zdawały się wspierać hipotezę o istnieniu instytucji koregencji w sta-

rożytnym Egipcie. Według klasycznej interpretacji, w pewnym momencie swe-

go panowania starzejący się król, czując się coraz bardziej przytłoczonym obo-

wiązkami, wyznaczał jednego ze swych synów na współwładcę, którego koro-

nowano jeszcze za życia starszego monarchy4. Miało to prowadzić, z jednej 

strony, do właściwego przygotowania młodego władcy do samodzielnych rzą-

dów, z drugiej zaś – rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości w kwestii sukce-

                                                           
1 de Rougé 1849-1850: 572.  
2 Lepsius 1853: 447. 
3 de Morgan i in. 1894: 25 (nr 178); Jaritz 1993: Taf. 24c.  
4 Simpson 1956: 214-219; Murnane 1977: 239-265. 
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sji władzy. Nic więc dziwnego, że tego rodzaju hipoteza, dowodząca wielkiej 

roztropności i dalekowzroczności faraonów w porównaniu z władcami innych 

krajów starożytnych, spotkała się z pozytywnym odzewem i w krótkim czasie 

została powszechnie przyjęta przez egiptologów1.  

 Mimo iż koregencji próbowano niekiedy dopatrywać się już w okresie 

Starego Państwa2, to jednak za inicjatora instytucji koregencji uznawany jest 

Amenemhat I, założyciel XII dynastii, który w 20. roku swego panowania wy-

znaczyć miał na swego współwładcę swojego syna Senusereta I. Obaj władcy 

mieli rządzić razem aż do śmierci Amenemhata I w 30. roku jego panowania 

(byłaby to więc najdłuższa ze wszystkich średniopaństwowych koregencji). Ko-

regencja istnieć miała przez cały czas panowania XII dynastii, a także, po jej 

odnowieniu po kryzysie II Okresu Przejściowego, przez cały okres Nowego 

Państwa (choć w tym okresie wprowadzono pewne zmiany w sposobie jej funk-

cjonowania)3.  

 Za modelowy przykład nowopaństwowej koregencji uznaje się współ-

rządy między Thotmesem III a Amenhotepem II, mimo iż trwać ona miała zale-

dwie kilka lat. Według klasycznej interpretacji w ostatnich latach swego pano-

wania Thotmes III, obawiając się tego, że po jego śmierci może powtórzyć się 

sytuacja z początku jego panowania – kiedy to władzę w kraju sprawowała jego 

ciotka, a zarazem macocha Hatszepsut, najpierw jako regentka w imieniu Thot-

mesa III, a następnie jako jego koregentka – postanowił rozwiązać wszelkie 

ewentualne problemy z sukcesją, wyznaczając swego syna Amenhotepa II na 

współwładcę4. Niektórzy badacze przypuszczają nawet, iż to właśnie Amenho-

tep II nakłonił starego króla do rozpoczęcia akcji wymierzonej przeciwko kró-

lewskiemu statusowi Hatszepsut5.  

 Nowsze badania nakazują jednak podchodzić z większą rezerwą do kla-

sycznej interpretacji, podają one bowiem w wątpliwość samo istnienie koregen-

cji w okresie Średniego Państwa, a tym samym, pośrednio, także w czasach No-

wego Państwa. Słuszna wydaje się bowiem opinia, że instytucja koregencji nie-

zbyt dobrze wpisuje się w to, co wiemy o egipskiej ideologii władzy królew-

skiej, w której faraon, jako wcielenie Horusa na ziemi, zastępuje na tronie swego 

                                                           
1 Do zwolenników teorii o istnieniu koregencji w starożytnym Egipcie należą między 

innymi: Eaton-Krauss 1982: 17-20; Helck 1982: kol. 155-161; Blumenthal 1983: 104-

121; Simpson 1984: kol. 890; Lorton 1986: 113-120; Franke 1988: 113-138; Awadalla 

1990: 7-14; F. Arnold 1990: 30-31; Do. Arnold 1991: 14, 18 oraz 42-43, przyp. 47; 

Jansen-Wilkeln 1991: 241-264; Thériault 1993: 151-160. 
2 Kanawati 1981: 203-217.  
3 Przegląd egipskich koregencji daje Murnane 1977.  
4 Zwolennikami tego rodzaju hipotezy są Golénischeff 1913: 3; Redford 1965: 107-122; 

Parker 1969: 75-82; Murnane 1977: 44-57; Zivie 1980: 178, przyp. 36; Helck 1982: kol. 

156; Van Siclen III 1986: 1; 2001: 71; Der Manuelian 1987: 19-40; 2006: 413-429; von 

Beckerath 1994: 93; 1997: 109.  
5 Blyth 2006: 52. 
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zmarłego ojca Ozyrysa; w takim przypadku nie ma jednak miejsca dla dwóch 

Horusów panujących jednocześnie1.  

 Co więcej, badania Roberta Delii2, a przede wszystkim Claude’a Obso-

mera3, wykazały ponad wszelką wątpliwość, że hipoteza o istnieniu koregencji 

w starożytnym Egipcie została oparta na mylnych przesłankach. Wspomniano 

już wyżej, że hipoteza ta sformułowana została w oparciu o tak zwane „podwój-

ne daty”. I rzeczywiście, w większości książek o starożytnym Egipcie można 

dziś spotkać informację, że istnienie koregencji wynika z faktu, iż posiadamy 

monumenty noszące „podwójne daty”. Zwykle nie dodaje się jednak, że tego 

rodzaju daty występują wyłącznie na monumentach z okresu Średniego Państwa 

(nie ma bowiem żadnej podwójnej daty z czasów Nowego Państwa, w których 

koregencja również miała istnieć), lub, mówiąc ściślej, z czasów panowania XII 

dynastii. Co więcej, wszystkie „podwójne daty” pochodzą wyłącznie z monu-

mentów prywatnych, nie ma bowiem żadnego monumentu królewskiego, który 

nosiłby tego rodzaju „podwójną” datę. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w 

całej historii Egiptu znane są jedynie trzy monumenty noszące „podwójne da-

ty”4.  

 Badania Roberta Delii i Claude’a Obsomera wykazały jednak, że tak 

zwane „podwójne daty”, w rzeczywistości nie są wcale „podwójne”, lub, w jed-

nym przypadku, w ogóle nie są datą. Brak hieroglifu zp, stanowiącego stały ele-

ment formuł datacyjnych, na steli Intefa, pokazuje bowiem, że w rzeczywistości 

nie mamy tu do czynienia z „30. rokiem pod panowaniem Majestatu (króla Gór-

nego i Dolnego Egiptu Sehetep-ib-Ra)|, żyjącego wiecznie, (i) 10. rokiem pod 

panowaniem Majestatu (króla Górnego i Dolnego Egiptu Cheper-ka-Ra)|, żyją-

cego wiecznie”, ale z „30 latami pod panowaniem Majestatu (króla Górnego i 

Dolnego Egiptu Sehetep-ib-Ra)|, żyjącego wiecznie, (i) 10 latami pod panowa-

niem Majestatu (króla Górnego i Dolnego Egiptu Cheper-ka-Ra)|, żyjącego 

wiecznie”5. Mamy tu zatem nie jeden i ten sam rok określony według panowań 

dwóch królów, Amenemhata I i Senusereta I z XII dynastii, ale okres obejmują-

cy 40 lat pod panowaniem obu królów, w którym prawdopodobnie Intef spra-

wował swój urząd6. W dwóch pozostałych przypadkach dwie różne daty odno-

szące się do panowań dwóch następujących po sobie królów, jak wykazali 

                                                           
1 Christophe 1951: 371; von Beckerath 1979: kol. 306; Spalinger 1979: 189; Redford 

1983: 181.  
2 Delia 1979: 15-28; 1980: 187-253; 1982: 55-69. Ostatnia praca jest odpowiedzią na 

krytykę ze strony Murnane’a 1981: 73-82. 
3 Obsomer 1993: 103-140; 1995: 35-145.  
4 Są to stela Intefa z Abydos (CG 20516; Lange, Schäfer 1909: 108-111); stela Up-uaut-

aa (Leiden V 4 Boeser 1909: pl. IV, Simpson 1974: pl. 30) oraz wspomniana już 

inskrypcja Hepu (de Morgan i in. 1894: 25, nr 178; Jaritz 1993: Taf. 24c). 
5 Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Lange, Schäfer 1909: 108. 
6 Delia 1979: 20-21; 1980: 206-209; 1982: 55-56; Obsomer 1995: 45-54. 
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wspomniani wyżej badacze, nie określają wcale jednego i tego samego roku, ale 

są odbiciem dwóch różnych wydarzeń, z których jedno miało miejsce w czasach 

panowania jednego króla, a drugie – za rządów jego następcy1.  

 Wszystkie inne dokumenty, przywoływane na rzecz hipotezy o koregen-

cji, zawierają zazwyczaj jedynie imiona lub wizerunki dwóch władców zesta-

wione razem, lecz używanie ich w dyskusji nad istnieniem koregencji wynika ze 

swego rodzaju błędnego koła. Imiona dwóch królów występujące razem na jed-

nym monumencie świadczą o istnieniu koregencji, ponieważ wiemy, że istniała 

koregencja, o której świadczą „podwójne daty”. Jeśli jednak „podwójne daty” 

nie istnieją, to czy wciąż wolno nam uznawać owe zestawienia imion lub wize-

runków dwóch władców za dowody świadczące o istnieniu koregencji2?  

 W świetle tego, co powiedziano powyżej, należy zatem raz jeszcze prze-

analizować źródła przywoływane przez zwolenników hipotezy o istnieniu krót-

kotrwałej koregencji między Thotmesem III a Amenhotepem II. 

 Jako jedno ze źródeł mających potwierdzać hipotezę o istnieniu kore-

gencji między Thotmesem III a Amenhotepem II przywołuje się często Papirus 

z Ermitażu 1116B3, który datowany jest na czasy panowania tego ostatniego4. 

Mimo to, w dwóch miejscach papirus wspomina króla Thotmesa III, kiedy to 

wśród inwentarza rozmaitych towarów wymienia się „wagę ręczną z Domu 

(Men-cheper-Ra)| – oby żył, oby mu się wiodło, oby był zdrów! – wraz z barką 

króla – oby żył, oby mu się wiodło, oby był zdrów!” oraz „heban z […] dla rze-

mieślników Domu (Men-cheper-Ra)| – oby żył, oby mu się wiodło, oby był 

zdrów!”5. Występowanie tradycyjnej formuły „oby żył, oby mu się wiodło, oby 

był zdrów!” po imieniu tronowym króla Thotmesa III interpretowane jest często 

jako dowód, że w czasie spisania papirusu w początkach panowania Amenhote-

                                                           
1 Delia 1979: 22-27; 1980: 209-220; 1982: 56-68; Obsomer 1995: 137-143 oraz 149-

153. 
2 Do przeciwników teorii o koregencji w czasach XII dynastii, oprócz wspomnianych już 

badaczy, należą Helck 1983: 43-49; 1989: 315-317; 1992: 174; Vandersleyen 1995: 50-

52, 57, 61-62; Franke 1994: XI-XIII; Callender 2002: 137-171; Tallet 2005: 265-272; 

Favry 2009: 31-50. Jak widać z powyższego zestawienia, część badaczy zmieniła swoje 

wcześniejsze poglądy. Znamienne są również słowa Williama Kelly’ego Simpsona 

(1996: 441), który pod wpływem argumentów Claude’a Obsomera (1993: 130-140), 

stwierdził, iż źródła przytaczane na rzecz teorii o 10-letniej koregencji między 

Amenemhatem I a Senuseretem I rzeczywiście jej nie dowodzą.  
3 Golénischeff 1913: pl. XXIII-XXVIII. Papirus znany jest dziś przede wszystkim z 

tego, iż przechowuje on jedyną kompletną wersję tekstu literackiego z czasów Średniego 

Państwa zwanego Proroctwem Nefertiego. Na temat tego tekstu zob. Blumenthal 1982: 

1-27; Helck 1992; Giewekemeyer 2013: 285-365. 
4 Imię tronowe króla pojawia się w nazwie barki w pErmitage 1116B, vrs. 56; 

Golénischeff 1913: pl. XXVII.. 
5 pErmitage 1116B, vrs. 61 i 66.Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w 

Golénischeff 1913: pl. XXVIII.  
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pa II, Thotmes III musiał wciąż żyć, a zatem obaj władcy musieli przez jakiś 

czas współrządzić krajem1.  

 Tego rodzaju interpretacja wydaje się jednak błędna. Po pierwsze, w 

tym przypadku formuła „oby żył, oby mu się wiodło, oby był zdrów!”2 nie od-

nosi się do samego króla Men-cheper-Ra (Thotmesa III), ale do Domu (Men-

cheper-Ra)|, a więc najprawdopodobniej do jego świątyni grobowej Heneqet-

anch w Tebach Zachodnich3. Po drugie, nawet gdyby formuła ta odnosiła się do 

samego Thotmesa III, to jednak samo występowanie formuły „oby żył, oby mu 

się wiodło, oby był zdrów!” po imieniu władcy nie musi wcale oznaczać, że 

dany władca wciąż żyje. Najlepszym tego dowodem mogą być teksty odnoszące 

się do rabunku grobowców z czasów późnej XX dynastii. Dla przykładu na Pa-

pirusie Abbotta znajdujemy następujące słowa: „Jeśli cieszycie się z powodu 

miejsca, w którym byliście, by dokonać jego inspekcji, i odkryliście, że nie zo-

stało ono naruszone, to (jednak) naruszono (grobowiec) <króla> (Sechem-Ra-

szed-Taui)|, syna Ra (Sebek-em-safa)| – oby żył, oby mu się wiodło, oby był 

zdrów! – oraz (Nebu-chas)| – oby żyła, oby jej się wiodło, oby była zdrowa! – 

jego królewskiej małżonki”4. W tym przypadku zatem formułę „oby żył, oby mu 

się wiodło, oby był zdrów!” zapisano po imionach króla Sebek-em-safa II i jego 

małżonki Nebu-chas z XVII dynastii, którzy w momencie spisania tekstu z Pa-

pirusu Abbotta, w 16. roku panowania Ramzesa IX z XX dynastii, od kilku wie-

ków spoczywali w grobie. Papirus z Ermitażu 1116B nie może więc być użyty 

jako dowód na rzecz hipotezy o koregencji między Thotmesem III a Amenhote-

pem II5.  

 W kontekście domniemanej koregencji między Thotmesem III a Amen-

hotepem II często wymienia się również papirus BM EA 10056, dotyczący przy-

stani w Peru-nefer w Dolnym Egipcie6. Pierwszym badaczem, który zwrócił 

uwagę na wspomniany papirus był Vladimir Golénischeff, wydawca papirusów 

z Ermitażu. Jego interpretacja danych przekazanych przez papirusy jest jednak 

dość skomplikowana. Otóż, zdaniem badacza, papirus 1116B, jak wspomniano 

wyżej, świadczy o tym, że Thotmes III wciąż żył w momencie, gdy jego syn 

Amenhotep II był już królem. Z kolei na innym papirusie o numerze inwenta-

                                                           
1 Golénischeff 1913: 3; Der Manuelian 1987: 21.  
2 Warto zaznaczyć, że zaproponowane niegdyś przez Antoniego Śmieszka i stosowane 

także przez Tadeusza Andrzejewskiego tłumaczenie formuły anx.w wDA.w snb.w w 

postaci „oby żył w szczęściu i zdrowiu!” jest nietrafne, podobnie jak często stosowane w 

literaturze tłumaczenie „życie, pomyślność, zdrowie!”.  
3 Na temat tej świątyni zob. Ricke 1939; Seco Álvarez 2014: 21-25; 2015: 240-253.  
4 pAbbott 6,2-3; tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Kitchen 1983: 477,5-8. 
5 Por. także szczegółową dyskusję na ten temat w Redford 1965: 107-110.  
6 Lokalizacja Peru-nefer pozostaje przedmiotem sporów wśród badaczy. Część badaczy 

pragnie widzieć w Peru-nefer nazwę przystani w Auaris (Bietak 2005: 13-17; 2009a: 15-

17; 2009b: 16-17), inni zaś lokalizują Peru-nefer na terenie Memfis (Pasquali 2007: 77-

81). Por. także Kamish 1986: 32-36; Jeffreys 2006: 36-37; Forstner-Müller 2014: 32-35. 
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rzowym 1116A, również przechowywanym w Ermitażu1, a który na podstawie 

analizy paleografii znaków hieratycznych datowany jest na ten sam okres co 

papirus 1116B, występuje urzędnik o imieniu Aa-cheperu-er-neheh, co prawdo-

podobnie jest zepsutą wersją imienia Aa-cheperu-Ra-neheh2. Jest oczywiste, że 

tego rodzaju imię, zawierające w sobie królewskie imię tronowe, nie mogło 

wszak zostać nadane żadnemu człowiekowi przed koronacją Amenhotepa II. 

Imię to wskazuje, że „rok 18.”, wspomniany w innej części papirusu3, odnosi się 

właśnie do Amenhotepa II. Jeśli zatem papirus 1116A pochodzi z 18. roku pa-

nowania Amenhotepa II, a papirus 1116B datowany jest na ten sam okres, to 

pokazuje, że koregencja między Thotmesem III a Amenhotepem II musiała 

trwać co najmniej kilkanaście lat, a to oznacza, że Thotmes III musiał wyzna-

czyć swego syna na współwładcę w dość wczesnym okresie swego panowania. 

O tym, że Amenhotep II był dojrzałym mężczyzną już w połowie panowania 

swego ojca świadczy z kolei papirus BM EA 10056, który wspomina o synu 

królewskim i kapłanie sem Imen-hetepie, którego należy identyfikować z przy-

szłym władcą Amenhotepem II4.  

 Już z samego opisu widać, jak bardzo zagmatwana i oparta na wielu 

niepewnych założeniach jest powyższa interpretacja. Po pierwsze, jak wspo-

mniano wyżej, nie ma żadnego powodu, aby uważać, że formuła „oby żył, oby 

mu się wiodło, oby był zdrów!” obecna na papirusie 1116B oznacza, że Thotmes 

III wciąż żył w momencie spisania papirusu. Po drugie, w odniesieniu do papi-

rusu BM EA 10056, jego datowanie pozostaje przedmiotem sporów wśród bada-

czy, ponieważ w kluczowym miejscu zawiera on lukę. Stephen R. K. Glanville, 

który jako pierwszy opublikował wspomniany papirus5, uznał, że obecną na nim 

datę należy odczytywać jako „rok 30.”6. Wspomniane już wzmianki o synu kró-

lewskim i kapłanie sem Imen-hetepie doprowadziły go do wniosku, iż data ta 

odnosi się do panowania Thotmesa III. Z kolei zdaniem Donalda B. Redforda, 

datę należałoby odczytywać raczej jako „rok 20.”, przy czym data ta odnosi się, 

według niego, nie do Thotmesa III, lecz do Amenhotepa II7. Zgodnie z tą inter-

pretacją syn królewski i kapłan sem Imen-hetep to nie przyszły Amenhotep II, 

lecz syn tego ostatniego, którego Donald B. Redford pragnie identyfikować z tak 

zwanym „Księciem B”, znanym ze steli odnalezionej w pobliżu Wielkiego 

                                                           
1 Papirus ten znany jest przede wszystkim z tego, iż przechowuje on najpełniejszą znaną 

wersją Nauk dla (Meri-ka-Ra)|. Na temat tego tekstu zob. Quack 1992.Parkinson 2002: 

248-257.  
2 pErmitage 1116A, vrs. 50; Golénischeff 1913: pl. XVI.  
3 pErmitage 1116A, vrs. 19; Golénischeff 1913: pl. XV.  
4 Golénischeff 1913: 3. 
5 Glanville 1931: 105-121; 1932: 7-41. 
6 Glanville 1931: 106 i 120. Data znajduje się na pBM EA 10056, vrs. 9.8.  
7 Redford 108-116.  
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Sfinksa w Gizie1. Przez długi czas interpretacja ta była powszechnie przyjmo-

wana przez badaczy2. Ostatnio jednak została ona zakwestionowana przez 

Stéphane’a Pasquali, według którego papirus BM EA 10056 powinno się dato-

wać na czasy Thotmesa III, z tym, że nie na rok 30., jak chciał Stephen R. K. 

Glanville, ale na rok 523.  

 Niezależnie od tego, która z powyższych propozycji jest właściwa, 

związek papirusu BM EA 10056 z problemem koregencji między Thotmesem 

III a Amenhotepem II jest niewielki. Jeśli papirus pochodzi z czasów Thotmesa 

III, to dowodzi on, że w 30.4 lub 52. roku panowania Thotmesa III Amenhotep II 

był kapłanem sem, ale nie był jeszcze królem. Jeśli zaś papirus należy datować 

na czasy Amenhotepa II, to papirus nie ma żadnego związku z koregencją, nie 

wspomina on bowiem w ogóle o Thotmesie III.  

 Innym, często przywoływanym argumentem w dyskusji nad istnieniem 

koregencji między obydwoma władcami jest rozbieżność między datą śmierci 

Thotmesa III a datą koronacji jego następcy. Koronacja Amenhotepa II, jak do-

wiadujemy się z inskrypcji królewskiego syna z Kusz User-Saczeta miała miej-

sce pierwszego dnia czwartego miesiąca pory achet5. Data śmierci Thotmesa III 

znana jest natomiast z biografii Imen-em-heba: „Było tak, że król wypełnił czas 

swego życia w licznych (i) pięknych latach w męstwie (i) potędze jako uspra-

wiedliwiony głosem, począwszy od roku 1. aż do roku 54., 3. miesiąca (pory) 

peret, dnia ostatniego pod [Majestatem] króla Górnego i Dolnego Egiptu (Men-

cheper-Ra)|, usprawiedliwionego głosem. Uniósł się (on) do nieba, łącząc się z 

dyskiem słonecznym, (a) boskie ciało zjednoczyło się z tym, który je stworzył. 

(Gdy) rozjaśniła się ziemia (i) nastał ranek, stało się tak, że dysk słoneczny roz-

błysnął (i) niebo zajaśniało, (albowiem) król Górnego i Dolnego Egiptu (Aa-

cheperu-Ra)|, syn Ra (Amenhotep-neczer-heqa-Uaset)|, obdarzony życiem, zo-

stał utwierdzony na tronie ojca swego”6. Skoro Thotmes III zmarł ostatniego 

dnia trzeciego miesiąca pory peret, to koronacja Amenhotepa II powinna nastą-

pić następnego dnia, a więc pierwszego dnia czwartego miesiąca pory peret, a 

                                                           
1 Na temat steli „Księcia B“ por. Zivie 1976: 96-104. 
2 Der Manuelian 1987: 174-178; Van Siclen III 1986: 2; Dodson 1990: 93, nr 12. Por. 

jednak Schmitz 1976: 299-300; Bryan 1991: 49-52 oraz 57-64. Natomiast Wente, Van 

Siclen III 1976: 227-228 datują papirus na 30. rok panowania Amenhotepa II.  
3 Pasquali 71-83. Warto zauważyć, że sam badacz nie wierzy w koregencję między 

Thotmesem III a Amenhotepem II.  
4 Warto w tym miejscu zaznaczyć, że interpretacja Glanville’a, zgodnie z którą 

Amenhotep II w 30. roku panowania swego ojca pełniłby urząd kapłana sem wydaje się 

nieprawdopodobna. Matka Amenhotepa II, Merit-Ra Hatszepsut zaświadczona jest 

bowiem na monumentach z drugiej połowy samodzielnego panowania króla; Gitton 

1984: 75-78; Maruéjol 2007: 103-106. 
5 Sethe, Helck 1906-1958: 1343,10.  
6 Sethe, Helck 1906-1958: 859,14-896,8. Na temat biografii Imen-em-heba zob. Redford 

2003: 167-172 
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nie pierwszego dnia czwartego miesiąca pory achet. Zdaniem badaczy uznają-

cych koregencję między obydwoma władcami rozbieżność ta oznacza, że wła-

ściwa koronacja Amenhotepa II odbyła się jeszcze przed śmiercią Thotmesa III, 

co pokazuje, że obaj władcy przez jakiś czas rządzili razem1.  

 Problem jednak w tym, że biografia Imen-em-heba wyraźnie stwierdza, 

że przejęcie władzy przez Amenhotepa II nastąpiło już po śmierci Thotmesa III2. 

Jak zatem wytłumaczyć powstającą rozbieżność? Podobieństwo obu dat, przy-

padających na ostatni dzień ostatniego miesiąca danej pory roku, skłoniło nie-

których badaczy do uznania, iż w jednym ze źródeł mogło dojść do pomyłki, w 

wyniku której zapisano niewłaściwą nazwę pory roku. Nie ma jednak zgody co 

do tego, czy rzeczywista koronacja Amenhotepa II przypadła pod koniec pory 

achet3, jak chce stela User-Saczeta, czy też raczej pod koniec pory peret4, jak 

podaje biografia Imen-em-heba. W rzeczywistości nie ma jednak potrzeby, by 

poprawiać którekolwiek ze źródeł, sprzeczność między nimi jest bowiem tylko 

pozorna. Przejęcie władzy przez nowego króla, które dokonuje się właściwie 

natychmiast po śmierci poprzednika, nie jest bowiem równoznaczne z oficjalną 

koronacją, która z różnych powodów mogła nastąpić jakiś czas później5; była to 

bowiem niezwykle istotna ceremonia, której właściwe przygotowanie wymagało 

czasu. Prawdopodobnie tego rodzaju sytuacja miała miejsce w początkach pa-

nowania Thotmesa III, kiedy to, za sprawą Hatszepsut, celowo opóźniono ofi-

cjalną koronację, aby połączyć ją z obchodami Święta Pierwszego Miesiąca 

Pory Szemu i tym samym wzmocnić władzę młodego faraona6. W przypadku 

Amenhotepa II opóźnienie oficjalnej koronacji spowodowane było, jak się wy-

daje, chęcią połączenia koronacji władcy z obchodzonym w Tebach świętem ku 

czci bogini Hathor7, co również miało na celu wzmocnienie władzy nowego 

króla przez nadanie mu boskiego autorytetu8. W ten sposób biografia Imen-em-

                                                           
1 Redford 1965: 121; Parker 1969: 75-82; Helck 1982: kol. 156; Der Manuelian 1987: 

20-21; 2006: 420-421; von Beckerath 1994: 93. 
2 Murnane 1977: 51-52. Badacz ten jest jednak zdania, że wynika to z faktu, iż biografia 

Imen-em-heba dotyczy kosmicznego porządku rzeczy, w którym jeden król następuje po 

drugim. Jego zdaniem nie wyklucza to wcale historyczności koregencji. Tego rodzaju 

argumentacja nie wydaje się jednak przekonująca.  
3 Tak sądzą Krauss 1978: 173-175 oraz Laboury 1998: 53.  
4 Tak uważają Vandersleyen 1995: 319-323 oraz Pasquali 2007: 72-74. 
5 Fairman 1958: 78-85; Barta 1980: 33-53.  
6 Taterka 2014: 77-93.  
7 Schott 1950: 89. 
8 Warto w tym miejscu zauważyć, że podobny zabieg, mający na celu połączenia kró-

lewskiej koronacji z obchodami święta religijnego zastosował wiele lat później król 

Horemheb z XVIII dynastii, wyznaczając swą koronację na czas Święta Ipet (Gardiner 

1953: 13-31; Taterka 2015: 82). Tego rodzaju postępowanie było również powszechną 

praktyką wśród królów Francji, którzy swą oficjalną koronację i sakrę w Reims 

urządzali niemal wyłącznie w niedzielę lub w ważne święto liturgiczne (Bonnofin 1988: 
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heba również nie może być uznana za argument na rzecz hipotezy o koregencji 

między Thotmesem III a Amenhotepem II.  

 Koregencja między obydwoma królami miałaby również znajdować 

odbicie na Wielkiej Steli Sfinksa Amenhotepa II. Tekst steli stwierdza, że „oto 

teraz ukazał się Jego Majestat jako król będący pięknym młodzieńcem, który 

osiągnął dojrzałość cielesną, ukończywszy 18 lat”1. Nieco dalej dodaje zaś: „Po 

tym ukazał się Jego Majestat jako król, (a) Wielka Bogini zajęła miejsce swe na 

czole jego”2. Ponieważ w pierwszym przypadku na określenie królewskiego 

ukazania się użyto słowa cha (xa), znaczącego właśnie „ukazywać się, pojawiać 

się”, a w drugim secha (sxa), oznaczającego dosłownie „powodować pojawienie 

się”, skłoniło to niektórych badaczy do uznania, że w rzeczywistości tekst mówi 

o dwóch różnych wydarzeniach. Pierwsze ukazanie się Amenhotepa II jako kró-

la odnosiłoby się więc do wyznaczenia go na koregenta przez Thotmesa III, 

natomiast drugie – do objęcia samodzielnych rządów po śmierci starego króla3. 

Tego rodzaju interpretacja jest jednak zupełnie nieprzekonująca. Poza użyciem 

odmiennego, lecz jednak wywodzącego się ze wspólnego źródłosłowu czasow-

nika nic w samym tekście nie wskazuje na to, aby oba królewskie ukazania się 

były w jakikolwiek sposób zróżnicowane w samym tekście steli. Dopatrywanie 

się w nim aluzji do koregencji wydaje się więc zbyt daleko posuniętą interpreta-

cją4.  

 Jeszcze innym argumentem zwolenników hipotezy o koregencji między 

obydwoma królami jest tak zwany problem pierwszej zwycięskiej wyprawy 

Amenhotepa II do Syrii. Bliźniacze stele odnalezione w świątyni w Amadzie na 

terenie Nubii5 oraz w świątyni Chnuma na Elefantynie6, z których pierwsza da-

towana jest na „rok 3., 3. miesiąc (pory) szemu, dzień 15.”7, opisują odnowienie 

obu świątyń w sposób następujący: „A było tak, że Jego Majestat ukończył tę 

świątynię, którą wykonał ojciec jego, król Górnego i Dolnego Egiptu (Men-

cheper-Ra)| dla ojców swych, wszystkich bogów. Została ona zbudowana z ka-

                                                                                                                                               
152; więcej o podobieństwach między monarchią faraońską a francuską pod względem 

ideologii władzy królewskiej zob. Mathieu 1994: 215-227). 
1 Sethe, Helck 1906-1958: 1279,8-10. 
2 Sethe, Helck 1906-1958: 1283,5-6. 
3 Redford 1965: 117-1178; Zivie 1976: 76-77. 
4 Zivie 1980: 278, przyp. 36. Warto zauważyć, że badaczka tym samym zmieniła swój 

wcześniejszy pogląd (por. wyżej), mimo iż uznaje ona istnienie koregencji między 

obydwoma władcami.  
5 Gauthier 1913: 19-23 oraz pl. X-XI.  
6 Górna część steli przechowywana jest w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu (von 

Bergmann 1883: 33-38), dolna zaś w Muzeum Egipskim w Kairze (CG 34019= JE 

28585; Lacau 1909-1957: 38-40). 
7 Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Sethe, Helck 1906-1958: 1289,1. Data 

steli z Elefantyny niestety się nie zachowała, choć przypuszczać można, że była ona 

identyczna z tą zachowaną na steli z Amady.  
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mienia jako dzieło wieczności: mury wokół niej (wzniesiono) z cegły, wrota z 

cedru ze szczytu Tarasów, a bramy z kamienia piaskowcowego, aby trwało 

wielkie imię ojca jego, syna Ra (Thotmesa)| w tej świątyni na zawsze i na 

wieczność”1. Na pamiątkę tego wydarzenia, Amenhotep II nakazał wystawić 

właśnie owe stele, co zdobiący je tekst opisuje w sposób następujący: „Wtedy 

sprawił Jego Majestat, (że) sporządzono tę stelę, by utrwalić (ją) w tej świątyni 

w miejscu postoju Pana – oby żył, oby mu się wiodło, oby był zdrów! – wyku-

wając (na niej) wielkie imię Pana Obydwu Krajów, syna Ra (Amenhotepa-

neczer-heqa-Iunu)| w domu ojców swych, bogów, po tym, jak powrócił Jego 

Majestat z Górnego Retenu2, powaliwszy wszystkich swych przeciwników, roz-

szerzając granice Czarnej (Ziemi)3 podczas pierwszej zwycięskiej wyprawy.”4.  

 Z kolei inna stela, pochodząca z Memfis5, datowana na „rok 7., 1. mie-

siąc (pory) szemu, dzień 25.”6, opisuje jak to „udał się Jego Majestat do Retenu 

na swą pierwszą zwycięską wyprawę, aby rozszerzyć granice swe, aby dać coś 

tym, którzy (są) na jego wodzie7. Oblicze jego (było) potężne niczym Bastet (i) 

niczym Seth w swej chwili gniewu.”8. Natomiast w „roku 9., 3. miesiącu (pory) 

achet, dniu 25. udał się Jego Majestat do Retenu na swą drugą zwycięską wy-

prawę, do miasta Ipeq”9.  

 W ten sposób mamy zatem dwie pierwsze zwycięskie wyprawy: pierw-

sza odbyć się miała w 3. roku panowania Amenhotepa II (jak zaświadczają stele 

z Amady i Elefantyny), natomiast druga „pierwsza zwycięska wyprawa” odbyć 

się miała w 7. roku panowania króla (jak zaświadczają stele z Memfis i Karna-

ku). Dlaczego jednak władca zdecydował się w pewnym momencie swego pa-

nowania rozpocząć od nowa numerację swych zwycięskich wypraw do Syrii? 

Zdaniem zwolenników hipotezy o koregencji wynika to z faktu, że pierwsza 

„pierwsza zwycięska wyprawa” odbyła się w czasach współrządów z Thotme-

sem III (prawdopodobnie krótko przed śmiercią starego króla), natomiast druga 

„pierwsza zwycięska wyprawa” odbyła się już po śmierci starego króla. Amen-

                                                           
1 Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Sethe, Helck 1906-1958: 1294,13-

1295,8. 
2 Retenu (zwane też Reczenu) to jedno z egipskich określeń Syrii.  
3 Jest to jedno z określeń Egiptu.  
4 Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w 1296,7-16. 
5 Badawy 1943: 1-23. Te same wydarzenia, choć w nieco odmienny sposób upamiętnia 

również stela odnaleziona na terenie Karnaku (Legrain 1903: 126-132.). Nie podaje ona 

jednak dat opisywanych wydarzeń.  
6 Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Sethe, Helck 1906-1958: 1301,3. 
7 Badacze nie są zgodni co do tego, czy idiom „być na czyjejś wodzie” (wnn Hr mw) 

oznacza „być zależnym od kogoś” (Westendorf 1974: 47-48), czy też raczej „być 

lojalnym wobec kogoś” (V. Davies 1975: 45-46). 
8 Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Sethe, Helck 1906-1958: 1301,15-17. 
9 Tłumaczenie nad podstawie tekstu egipskiego w Sethe, Helck 1906-1958: 1305-13-15. 
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hotep II, zmieniając numerację wypraw, zaznaczał więc dobitnie fakt objęcia 

całkowitej i niepodzielnej władzy nad krajem1.  

 Powyższa interpretacja wydaje się jednak pozbawiona sensu. Jeśli 

Amenhotep II został koronowany na króla jeszcze za życia Thotmesa III, to 

przecież był pełnoprawnym władcą, a to oznacza, że jego kampania wojskowa, 

w której osobiście dowodził egipską armią była jego zwycięstwem, a nie zwy-

cięstwem jego ojca. Nie ma więc żadnego powodu, dla którego Amenhotep II 

musiałby rozpocząć od nowa numerację swych wypraw wojskowych po śmierci 

swojego ojca. Jak zatem rozwiązać problem dwóch „pierwszych zwycięskich 

wypraw”?  

 W rzeczywistości cały problem jest fikcyjny – wynika on bowiem z 

niewłaściwej interpretacji źródeł. Data zachowana na stelach z Amady i Elefan-

tyny nie odnosi się bowiem do momentu wykonania obu monumentów, ale do 

decyzji o odnowieniu świątyń, na terenie których wspomniane stele zostały od-

nalezione. Oznacza to, że w 3. roku swego panowania Amenhotep II podjął de-

cyzję o odnowieniu świątyń w Amadzie i Elefantynie, prace musiały jednak 

trwać dłuższy czas. W międzyczasie król udał się na swą pierwszą zwycięską 

wyprawę do Syrii, która, jak zaświadczają stele z Memfis i Karnaku, odbyła się 

w siódmym roku panowania. Prace nad odnowieniem obu świątyń ukończono 

już po powrocie króla z Syrii; wtedy też wystawiono obie stele upamiętniające 

dzieło Amenhotepa II. Zapisano na nich jednak datę 3. roku panowania, ponie-

waż to właśnie w tym roku władca zdecydował się na odnowienie obu świątyń. 

W rzeczywistości istniała więc tylko jedna „pierwsza zwycięska wyprawa”, 

która miała miejsce w 7. roku panowania Amenhotepa II2. A zatem także ta 

kwestia nie ma żadnego znaczenia w dyskusji nad koregencją między Thotme-

sem III a Amenhotepem II.  

 Sama świątynia w Amadzie, a właściwie jej dekoracja, również przywo-

ływana jest często jako argument na rzecz istnienia koregencji między omawia-

nymi tu władcami. W całej świątyni bowiem Thotmes III i Amenhotep II ukaza-

ni zostali w sposób konsekwentny razem, we wszystkich pomieszczeniach. De-

koracja musiała zatem zostać wykonana w jednym czasie, w przeciwnym przy-

padku część pomieszczeń zdobiłyby bowiem wizerunki Thotmesa III, a pozosta-

łe – Amenhotepa II. Występowanie obu królów razem we wszystkich pomiesz-

czeniach świadczy o tym, że artyści działali według konsekwentnego planu, a 

wizerunki obu władców od początku miały znajdować się obok siebie w całej 

świątyni. Zdaniem zwolenników koregencji między Thotmesem III a Amenho-

                                                           
1 Redford 1965: 118-121; Der Manuelian 1987: 21-23 oraz 32-40; 2006: 420-422. 
2 Murnane 1977: 44-48; Bryan 2002: 244. Z kolei Vandersleyen 1995: 323-324 sądzi, że 

pierwsza zwycięska kampania odbyła się w 3. roku panowania Amenhotepa II. Jego 

argumenty nie wydają się jednak przekonujące. W trzy wyprawy Amenhotepa II do Syrii 

wierzy natomiast Grandet 2008: 305-311. 
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tepem II dekoracja świątyni w Amadzie stanowi niepodważalny dowód na rzecz 

hipotezy o współrządach obu władców1.  

 Problemem jest jednak to, dlaczego obaj władcy przedstawieni zostali 

razem jedynie w tej świątyni; wydaje się bowiem, że nie da się zrzucić tego wy-

łącznie na karb krótkotrwałości domniemanej koregencji. Co więcej, dokładniej-

sza analiza dekoracji świątyni w Amadzie pozwala zwrócić uwagę na pewne 

niezwykle istotne szczegóły, które, jak dotąd, były całkowicie pomijane przez 

badaczy. Otóż w przypadku, gdy obaj władcy reprezentowani są wyłącznie 

przez swoją tytulaturę, to imiona Amenhotepa II umieszczone są zawsze po 

lewej stronie, natomiast imiona Thotmesa III – zawsze po prawej2. W ten sposób 

hieroglify tworzące imiona Amenhotepa II zwrócone są zawsze w prawo, nato-

miast znaki tworzące imiona Thotmesa III za każdym razem zwrócone są w 

lewo. Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku fasady kaplicy 

numer 30 z Gebel es-Silsila3, która również przywoływana jest jako argument na 

rzecz hipotezy o koregencji4. Co ciekawe, jeśli porównać to z analogicznymi 

monumentami z czasów koregencji między Thotmesem III a Hatszepsut5, to 

okazuje się, że imiona Thotmesa III w świątyni w Amadzie i w kaplicy z Gebel 

es-Silsila znajdują się po tej samej stronie, po której znajdowały się w czasach 

Hatszepsut, natomiast imiona Amenhotepa II znajdują się po tej stronie, po któ-

rej kiedyś znajdowały się imiona Hatszepsut. Wynika to z faktu, że naturalnym 

dla sztuki egipskiej zwrotem jest zwrot w prawo; z tej przyczyny postacie waż-

niejsze ukazywane są zwykle po lewej stronie danej sceny tak, aby mogły być 

zwrócone w prawo, postacie mniej ważne natomiast, z reguły umieszczane są po 

prawej stronie z twarzą zwróconą w lewo6. W ten sposób umieszczanie imion 

Thotmesa III w symetrycznych zestawieniach po prawej stronie w czasach kore-

gencji z Hatszepsut miało na celu podkreślenie jego podrzędnej pozycji w sto-

sunku do jego macochy i ciotki7. Nie inaczej jest w przypadku dekoracji świąty-

ni w Amadzie i kaplicy z Gebel es-Silsila; w tym przypadku imiona Amenhote-

pa II znajdują się po lewej stronie, a tworzące je hieroglify zwrócone są w pra-

wo, aby w subtelny sposób zaznaczyć nadrzędną rolę Amenhotepa II w stosunku 

do Thotmesa III.  

 Wiodąca rola Amenhotepa II została również w sposób nie mniej sub-

telny podkreślona w przypadkach, gdy obaj władcy reprezentowani są na ścia-

                                                           
1 Murnane 1977: 54-57; Der Manuelian 1987: 25. 
2 Aly i in. 1967: passim.  
3 Caminos, James 1963: 93-94 oraz pl. 73.  
4 Der Manuelian 1987: 27. 
5 Por. na przykład wejście do Dolnej Kaplicy Anubisa (Naville 1896: pl. XL) czy 

wejście do Głównego Sanktuarium Amona (Naville 1906: pl. CXX) w świątyni w Deir 

el-Bahari.  
6 Fischer 1977: 6-8; Peck 2015: 360-374; Sankiewicz 2015: 88-90. 
7 Karkowski 2003: 59-60; Sankiewicz 2010: 142; 2015: 259-261.  
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nach świątyni w Amadzie przez swe wizerunki. Niezależnie od tego, który z obu 

królów występuje jako pierwszy w szeregu, nad Amenhotepem II w każdym 

przypadku unosi się ptak symbolizujący boginię Nechebet, związaną z Górnym 

Egiptem, a więc z południem, natomiast nad Thotmesem ptak będący symbolem 

bogini Uadżet związanej z Dolnym Egiptem, a więc z północą1.  

 Kierunek południowy uważany był przez Egipcjan za ważniejszy od 

północnego2, w związku z czym południowa część kraju zawsze wymieniana 

jest jako pierwsza w oficjalnych tytułach (dla przykładu faraon jest królem Gór-

nego i Dolnego Egiptu3, a jego małżonka Panią Południa i Północy4), podczas 

koronacji faraon przyjmuje najpierw Białą Koronę Górnego Egiptu, a dopiero 

później Czerwoną Koronę Dolnego Egiptu5, a bóstwa związane z południem 

występują przed bóstwami północnymi (to ostatnie zjawisko najlepiej ilustruje 

zapis tytułu wprowadzającego imię Dwóch Pań, w którym przedstawienie bogini 

Nechebet występuje przed wizerunkiem bogini Uadżet6). W ten sposób powią-

zanie Amenhotepa II z kierunkiem południowym, a Thotmesa III – z północ-

nym, w dekoracji świątyni w Amadzie stanowi kolejny subtelny sposób podkre-

                                                           
1 Aly i in. 1967: passim.  
2 Posener 1965: 69-78; Raven 2005: 37-53; 2007: 1567-1573; Sankiewicz 2015: 83-87. 
3 Egipski tytuł n(j)-swt bjt.j interpretowany jest jako „Ten, który (należy do) Trzciny (i) 

Pszczoły” jako symboli odpowiednio Górnego i Dolnego Egiptu. Z drugiej strony 

podkreśla się, że słowo nswt lub n(j)-swt odnosi się do ponadczasowej instytucji 

królewskiej, podczas gdy słowo bjt.j związane jest raczej z osobą aktualnie sprawującą 

władzę; von Beckerath 1984: 10-16; Leprohon 2013: 17. 
4 Chodzi tu o tytuł nb.t Sma mH.w; Seipel 1980: kol. 474. 
5 Dla przykładu w Proroctwie Nefertiego o mającym się narodzić w przyszłości królu 

mówi się, że: „Przyjmie on Białą Koronę (i) włoży Czerwoną Koronę! Połączy on Dwie 

Potężne (Boginie i) zaspokoi Dwóch Panów, z pomocą tego, czego pragną” (pErmitage 

1116B 59-60; tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Helck 1992). Z kolei w 

inskrypcji wykutej na jednym z obelisków wzniesionych przez Hatszepsut między IV a 

V pylonem w Karnaku władczyni powiada o sobie „Noszę Białą Koronę (i) ukazuję się 

w Czerwonej Koronie, połączywszy Dwóch Panów (i) przydziały ich” (tłumaczenie na 

podstawie tekstu egipskiego w Sethe, Helck 1906-1958: 366,1-3). Wydaje się jednak, iż 

niekiedy przyjęcie samej Białej Korony było równoznaczne z objęciem władzy nad 

całym krajem. Dla przykładu w Naukach króla (Amenemhata)| król zwraca się do swego 

syna w następujących słowach: „Spójrz, oto uczyniłem początek, (abym mógł) 

ukształtować dla ciebie koniec (i) ja (byłem) tym, który przywiódł dla ciebie do 

(szczęśliwego) portu to, co było w sercu moim, (gdy) ty nosisz Białą Koronę, (będąc) 

nasieniem boga” (pSallier II 12,5-6 z drobnymi zmianami na podstawie innych wersji; 

tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Helck 1969). Natomiast w jednej z 

inskrypcji z Deir el-Bahari Amon-Ra tak mówi o mającej się narodzić Hatszepsut: „Ba 

moje dla niej! [Siła] moja dla niej! Chwała moja dla niej! Moja wielka Biała Korona dla 

niej! Ona będzie władać Obydwoma Krajami (i) przewodzić wszystkim żyjącym!” 

(tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Sethe, Helck 1906-1958: 221,10-15). 

Więcej na ten temat w Collier 1996: 16-36. 
6 von Beckerath 1984: 10-16; Leprohon 2013: 13-15. 
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ślenia pierwszeństwa Amenhotepa II względem Thotmesa III1. Tego rodzaju 

delikatne eksponowanie wiodącej roli Amenhotepa II, przynajmniej na pierwszy 

rzut oka, może wydawać się dziwne. Gdyby obaj władcy rzeczywiście współ-

rządzili w momencie wykonania dekoracji w świątyni w Amadzie, to należałoby 

się raczej spodziewać, że to król Thotmes III, nie tylko jako władca starszy i 

panujący dłużej, ale też jako wielki wojownik i budowniczy, przedstawiany 

będzie jako ważniejszy z dwóch monarchów. Wytłumaczenie takiego stanu rze-

czy może być tylko jedno: wiodąca rola Amenhotepa II w dekoracji świątyni w 

Amadzie wynika z faktu, iż w momencie jej wykonania to właśnie on jest samo-

dzielnie panującym królem, Thotmes III ukazany został natomiast jako mniej 

ważny, ponieważ w owym czasie od kilku lat spoczywał już w swym grobowcu 

w Dolinie Królów. Obecność Thotmesa III w dekoracji świątyni w Amadzie 

wynika prawdopodobnie z faktu, że to właśnie ten władca rozpoczął dzieło od-

nowienia świątyni, które nie zostało doprowadzone do końca w czasie jego pa-

nowania2. Możliwe jednak, że Amenhotep II pragnął również w jakiś sposób 

wzmocnić własną władzę przez odwołanie do swego zmarłego ojca, choć w 

takim wypadku trudno powiedzieć, dlaczego zdecydował się na to wyłącznie w 

tej jednej świątyni3. 

 Inaczej przedstawia się sytuacja w grobowcach dostojników, którzy 

sprawowali swe urzędy w czasach Thotmesa III i Amenhotepa II4. W tym przy-

                                                           
1 Podobne zabiegi zastosowano również wcześniej w czasie koregencji Hatszepsut i 

Thotmesa III, by podkreślić wiodącą rolę władczyni w stosunku do jej młodszego 

współwładcy; Sankiewicz 2010: 142; 2015: 251-279. 
2 Nie bez znaczenia wydaje się fakt, że wspomniana wyżej stela opisująca ukończenie 

budowy świątyni w Amadzie określa działalność króla słowem snfr. To samo słowo 

użyte jest w inskrypcjach Thotmesa III zdobiących posągi Amenhotepa I i Thotmesa II, 

które pierwotnie wykonane zostały dla Hatszepsut, lecz z jakiegoś powodu, nie zostały 

ukończone. Ściśle rzecz biorąc, słowo snfr oznacza zatem „pokryć inskrypcjami” lub w 

sensie bardziej ogólnym „pokryć dekoracją” (Tefnin 1983: 106; Laboury 1998: 31-32; 

Laskowski 2006: 221-223). W ten sposób użycie tego słowa na steli z Amady może 

stanowić kolejny argument na rzecz tezy, że całość dekoracji tamtejszej świątyni została 

wykonana przez Amenhotepa II już po śmierci Thotmesa III.  
3 Imiona obu władców pojawiają się, co prawda, także w świątyni w Kummie oraz w el-

Kab, lecz w obu przypadkach jest to raczej efekt dodatków wykonanych przez 

Amenhotepa II do pierwotnej dekoracji z czasów Thotmesa III; Redford 1965: 116; 

Murnane 1977: 57; Der Manuelian 1987: 25.  
4 Imiona i wizerunki obu władców ukazano na ścianach grobowców Imen-mesa (TT 42; 

No. Davies 1933: 33 oraz pl. 39); Nefer-renepeta (TT 43; Baud 1935: pl. 8); Imen-em-

heba (TT 85; Porter, Moss 1960: 171 [9] oraz 172 [17]); Menczu-iui (TT 172; Porter, 

Moss 1960: 280 [3]); Dediego (TT 200; Porter, Moss 1960: 303 [3]) oraz Neb-en-

Kemeta (TT 256; Porter, Moss 1960: 341 [3] i [5]). Por. także Redford 1965: 116; 

Murnane 1977: 53; Der Manuelian 1987: 23-24.  
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padku bowiem wiodącą rolę zdaje się odgrywać Thotmes III1. Wbrew pozorom 

nie stoi to w sprzeczności z tym, co powiedziano powyżej. Pierwszeństwo 

Thotmesa III w grobowcach prywatnych zdaje się bowiem wynikać z faktu, że 

to właśnie za czasów panowania tego króla rozpoczęła się kariera urzędnicza 

wspomnianych dostojników. Ponieważ jednak pozostali oni na urzędzie za cza-

sów panowania następcy Thotmesa III, w dekoracji ich grobowców przedsta-

wiono także króla Amenhotepa II. Dlatego też ani dekoracja świątyni w Ama-

dzie, ani obecność obu królów w grobowcach prywatnych nie mogą być użyte 

jako argument na rzecz istnienia koregencji między Thotmesem III a Amenhote-

pem II. W obu przypadkach obecność obu królów wynika z odmiennych przy-

czyn oraz jest odzwierciedleniem odmiennych założeń ideologicznych.  

 Pozostałe źródła przywoływane na rzecz hipotezy o koregencji między 

obydwoma królami, to zwykle mniejsze lub większe zabytki (jak stele czy ska-

rabeusze), na których znajdują się imiona lub wizerunki obu władców2. Tego 

rodzaju źródła nie mogą jednak same w sobie stanowić dowodu na istnienie 

koregencji3, zwłaszcza w świetle tego, co powiedziano powyżej na temat innych, 

z pozoru bardziej jednoznacznych, źródeł przywoływanych na potwierdzenie 

wspomnianej hipotezy. Samo występowanie imion i wizerunków dwóch wład-

ców, zwłaszcza tych następujących bezpośrednio po sobie, w dekoracji monu-

mentów prywatnych jest bowiem rzeczą dość powszechną i nie należy się w tym 

dopatrywać świadectwa koregencji.  

 Na szczególną uwagę wśród tego rodzaju źródeł zasługuje stela należąca 

do Henut-neferet, na której ukazano obu władców, Thotmesa III i Amenhotepa 

II w błękitnych koronach i z berłami heqa w rękach, zwróconych do siebie twa-

rzami; nad władcami przedstawiono uskrzydlony dysk słoneczny4. Thotmes III 

przedstawiony został po lewej stronie z twarzą zwróconą w prawo, a więc jako 

postać ważniejsza. Ponadto, pomiędzy królami znajduje się stół ofiarny, który 

jednak, jak wynika z orientacji znajdujących się na nim produktów, zwrócony 

jest w kierunku Thotmesa III; do niego należą zatem złożone na nim ofiary. I 

chociaż imionom obu władców towarzyszy epitet „obdarzony życiem niczym 

Ra, na wieki”, to jednak w momencie wykonania steli Thotmes III bez wątpienia 

już nie żył. Świadczy o tym nie tylko fakt, że to właśnie dla niego przeznaczone 

są ofiary, ale także, a może przede wszystkim to, że formuła ofiarna, zapisana w 

                                                           
1 Dla przykładu w grobowcu Imen-mesa (TT 42) imiona i wizerunki Thotmesa III 

umieszczono po lewej stronie, przez co są one zwrócone w prawo (No. Davies 1933: 33 

oraz pl. 39), natomiast w grobowcu Nefer-renepeta (TT 43) Thotmes III ukazany został 

przed Amenhotepem II (Baud 1935: pl. 8).  
2 Listę wszystkich tego rodzaju zabytków podaje Der Manuelian 1987: 24-32.  
3 Redford 1965: 116-117.  
4 Stela Leiden V, 11; Boeser 1913: pl. 7, nr 8. Jako argument na rzecz teorii o koregencji 

między Thotmesem III a Amenhotepem II zabytek ten przywołują Murnane 1977: 53 

oraz Der Manuelian 1987: 28. 
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dwóch poziomych rzędach u dołu steli skierowana jest do „Amona-Ra, króla 

bogów”, ale także do „królewskiego ka (Men-cheper-Ra)|, obdarzonego życiem, 

tak, aby dali wszystkie dobre (i) czyste rzeczy, które wychodzą przed oblicze 

(zmarłego) każdego dnia dla ka pani domu Henut-neferet”1. Thotmes III wystę-

puje tu więc jako ubóstwiony królewski przodek, z czego wynika, że, jako bóg, 

zajmuje on wyższą pozycję w boskiej hierarchii, od aktualnie panującego króla, 

Amenhotepa II, dlatego też został umieszczony po lewej, a nie prawej, stronie 

przedstawienia. Stela Henut-neferet, podobnie jak inne zabytki zawieające imio-

na lub wizerunki Thotmesa III i Amenhotepa II, nie może być uznana za dowód 

na rzecz hipotezy o koregencji między obydwoma władcami.  

 Ze wszystkiego, co powiedziano powyżej, wynika, że nie istnieją żadne 

przekonujące dowody na rzecz hipotezy o koregencji między Thotmesem III a 

Amenhotepem II. W rzeczywistości hipoteza ta została bowiem sformułowana 

na podstawie niewłaściwej analizy źródeł, która z kolei w dużej mierze opiera 

się na, jak wskazują nowsze badania, nieuzasadnionym i nieznajdującym po-

twierdzenia w materiale źródłowym przekonaniu o istnieniu koregencji już w 

okresie Średniego Państwa. Jeśli jednak spojrzeć na źródła z czasów panowania 

Thotmesa III i Amenhotepa II z perspektywy, która eliminuje koregencje we 

wcześniejszym okresie, to okazuje się, że żaden z dotychczas przywoływanych 

argumentów z osobna, ani wszystkie zebrane razem, nie pozwalają na wysnucie 

przypuszczenia, iż obaj królowie, choćby przez krótki czas, kiedykolwiek 

współrządzili Egiptem. Wszystko wskazuje bowiem na to, że Amenhotep II 

wstąpił na tron dopiero po śmierci swojego ojca Thotmesa III2, a jedyną pewną i 

niebudzącą żadnych wątpliwości co do swego istnienia koregencją w starożyt-

nym Egipcie (z wyłączeniem Okresu Grecko-Rzymskiego3) pozostają współrzą-

dy Thotmesa III i Hatszepsut, które jednak stanowiły poważny wyłom w egip-

skiej tradycji sprawowania władzy królewskiej4.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Boeser 1913: pl. 7.  
2 Tego rodzaju idea pojawiała się już wcześniej w literaturze egiptologicznej (Krauss 

1978: 173-175; Vandersleyen 1995: 319-323; Laboury 1998: 53-54; Pasquali 2007: 74 

lub w mniej stanowczy sposób Hornung 2006:  203), nigdy jednak nie została ona 

wyrażona w sposób systematyczny i całościowy. 
3 O koregencjach z Okresu Grecko-Rzymskiego zob. Murnane 1977: 94-109. 
4 Na temat niezgodności koregencji Hatszepsut i Thotmesa III w stosunku do 

tradycyjnego modelu domniemanych egipskich koregencji zob. Dorman 2006: 39-68 

oraz Sankiewicz 2010: 131-144.  
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Problems with the Identification of the Owners of the ‘Kushite’ Tombs in Thebes 

 

The Third Intermediate Period was the time when Egypt underwent many cultural and 

political changes, among which the most significant were the reigns of foreign dynasties: 

Libyan and Kushite. There are many reasons to assume that along with the Napatan 

rulers there was also a number of Kushites who settled down in Egypt, yet not many 

Kushite burials have been found so far. This is especially intriguing in the case of 

Thebes, which flourished during the rule of the 25th dynasty. The problem with the 

Kushite graves, however, is not a problem with lack of them, but rather with distinguish-

ing Kushite burials from Egyptian ones. The newcomers not only adapted Egyptian 

burial customs, but also Egyptian names, which – especially when dealing with incom-

plete burial assemblages – makes identification of the owner’s ethnicity very difficult.      

 

 

 Zagadnienie pochówków pochodzących z końca III Okresu Przejścio-

wego i Okresu Późnego1 przez wiele lat było tematem stosunkowo rzadko poru-

szanym w literaturze2. Przyczyną tego stanu rzeczy w dużej mierze jest szereg 

                                                           
 Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2015-2019 

jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant” (projekt nr 

DI2014 000144). 
1 Wśród badaczy brak jednomyślności na temat umiejscowienia rządów XXV 

(„kuszyckiej”) dynastii w ramach powszechnie przyjętej chronologii Egiptu: część z nich 

uważa panowanie Kuszytów za okres przynależny do schyłku III Okresu Przejściowego 

(np. Kitchen 1986; Shaw 2000; Taylor 2001; Aston 2009a czy Bard 2014), inni 

natomiast – za początek Okresu Późnego (por. Eigner 1984; Do. Arnold 1991; 

Pischikova 2014). W świetle chronologii bezwzględnej, XXV dynastia panować miała w 

latach ok. 752-656 p.n.e. (za pierwszego władcę Egiptu i Kusz przyjmuję Pi(anch)iego). 

Wszystkie daty podane są za: Aston 2009a: 19-38, gdzie znajduje się szczegółowe 

omówienie problematyki związanej z datowaniem poszczególnych dynastii panujących 

w pierwszej połowie I tysiąclecia p.n.e. Niezwykle istotną kwestią, poruszaną we 

wspomnianym artykule i bezpośrednio związaną z sytuacją polityczną Teb pod koniec 

III Okresu Przejściowego, są rządy XXIII dynastii „tebańskiej” – niewymienianej przez 

Manethona, której istnienie jest jednak poświadczone przez szereg wzmianek w źródłach 

pisanych  (tamże: 26-3 oraz Aston, Taylor 1990 i Aston 2009b). 
2 Przełomem w zakresie badań nad chronologią tego okresu w Egipcie była publikacja 

Kennetha A. Kitchena (1986). Znakomitą i aktualną pracą omawiającą grobowce i 

wyposażenie grobowe w Trzecim Okresie Przejściowym jest publikacja Davida A. 

Astona (2009). Wciąż jednak w archeologii Egiptu pokutuje pogląd wyrażony przez 
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trudności, z którymi musi zmierzyć się badacz zainteresowany obecnością Ku-

szytów w Egipcie. Choć nie ulega wątpliwości, że wraz z objęciem władzy przez 

faraonów nubijskich miało miejsce osiedlanie się Kuszytów w Egipcie, badanie 

tożsamości kulturowej przybyszów z południa utrudnia kilka czynników. Od 

czasów XVIII dynastii państwo Kusz w bezpośredni sposób poddawane było 

polityce „egiptyzacji”, m.in. poprzez zastąpienie kultów lokalnych religią egip-

ską1. Choć wzmianki o wpływach egipskich w Kusz znikają wraz z końcem 

panowania ostatniego z Ramessydów2, dynastia która w VIII wieku p.n.e. prze-

jęła władzę w Egipcie jest dynastią nie tylko przejawiającą pełną świadomość 

kultury i obyczajów egipskich, ale także czyniącą z tradycji egipskiej i zamiło-

wania do „archaizmu” fundament programu ideologii władzy3. Te same tenden-

cje, choć na znacznie skromniejszą skalę, mają swoje odzwierciedlenie w kon-

tekstach prywatnych. Przyjęcie przez Kuszytów egipskich imion, tytulatury oraz 

zwyczajów w zakresie chowania zmarłych sprawia, że ludność przybyła z Kusz 

niejako „wtapia się” w tłum Egipcjan, czyniąc identyfikację kulturową Kuszy-

tów niezwykle trudną. Na dzień dzisiejszy w przypadku wielu grobowców da-

towanych na czasy XXV dynastii nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi 

na pytanie o ethnos ich właściciela4. Aby uniknąć zatem nieścisłości związanych 

                                                                                                                                               
Williama M. F. Petriego w odniesieniu do cmentarzyska w el-Lahun i przytaczany przez 

Astona (2009a: 19) na samym początku jego pracy („The cemetery at Illahun so far 

discovered is entirely re-occupied under the XXIIIrd dynasty and of no historic value”, 

niepublikowane notatki, 1889). Na dzień dzisiejszy w języku polskim nie istnieje ani 

jedna publikacja w całości poświęcona zagadnieniom rządów kuszyckich czy Okresu 

Późnego.   
1 Redford 2004: 47-49. 
2 Morkot 2000: 104. 
3 Fazzini 1988: 6-7. 
4 Pojęcie ethnosu jest przez różnych badaczy rozmaicie intepretowane i, jak się zdaje, 

nie udało się dotychczas wypracować konsensusu w tej kwestii. Przyjęta przeze mnie, 

robocza definicja „kuszyckiego ethnosu” jest  połączeniem dwóch cech: pochodzenia z 

obszaru Kusz danej osoby bądź jego najbliższych krewnych (np. matka była Kuszytką, a 

ojciec Egipcjaninem), oraz utożsamianie się przez niego w określony sposób z tym 

obszarem i uznawanie swojego południowego pochodzenia, m.in. poprzez 

przedstawianie siebie w sposób „społecznie identyfikowalny” dla tego obszaru (np. 

poprzez fryzurę, lokalny strój, charakterystyczne ozdoby bądź niekiedy wręcz 

karykaturalnie przerysowane rysy twarzy, wskazujące na nie-egipskie pochodzenie). Bez 

wątpienia nie bez znaczenia jest także pierwszy język, którym posługiwała się dana 

osoba, niemniej jednak dotarcie do tej informacji w większości przypadków jest 

niemożliwe ze względu na przyjęcie języka egipskiego przez osadników kuszyckich. 

Badania szczątków kostnych w tym przypadku wydają się być zawodne, m.in. z powodu 

dotychczasowej niemożności ustalenia typu jednoznacznie „egipskiego”. Co więcej, 

linia podziału między rasą „kaukaską” (Egipcjanami) a „negroidalną” (potomkami 

Bantu) jest linią umowną, co sprawia że w oparciu o badania osteologiczne – choć 

niekiedy możliwym jest ustalenie przynależności do konkretnej „rasy” – nie sposób 

określić przynależności „państwowej” osobnika. Dyskusję na temat zasadności 

rozpatrywania jako kluczowej kwestii „rasy” Egipcjan oraz innych ludów kręgu 



83 

z terminologią, za „kuszycki grobowiec tebański” będę przyjmować grobowiec 

zlokalizowany na terenie Teb Zachodnich, powstały lub ponownie użytkowany 

w czasach „kuszyckich” (w czasach panowania XXV dynastii) niezależnie od 

tego, czy jego właściciel miał korzenie kuszyckie, czy egipskie. 

 Kwestia identyfikacji Kuszytów wśród Egipcjan w sposób bezpośredni 

łączy się z problemem powstania państwa Kusz. Na przestrzeni lat badacze sta-

rali się wyjaśnić obecność bezpośrednich zapożyczeń egipskich w kulturze ma-

terialnej i duchowej Kuszytów za pomocą teorii odnoszących się do migracji 

zegiptyzowanych Libijczyków1 czy samych Egipcjan2 do Nubii. W rezultacie 

tych działań oraz stuleci przebywania pod jarzmem Egiptu Kuszyci mieli przejąć 

egipski sposób bycia3. Obecnie nie tylko teorie te są odrzucane4, ale uwypukla 

się także problem osobistych uprzedzeń pierwszych badaczy Sudanu, którzy – 

żyjąc w określonym kontekście społecznym – świadomie bądź nieświadomie 

zakładali, że mieszkańcy tzw. „Czarnej Afryki” niezdolni byli do stworzenia 

własnej kultury i musieli przejmować zwyczaje egipskie. Ci sami badacze doko-

nywali w ten sposób wyraźnego rozróżnienia między „Afryką” a „Egiptem”, 

stawiając kulturę egipską ponad afrykańską i traktując ją jako odmienny byt, co 

wpłynęło na zacieranie w historycznej narracji indywidualnych cech kultury 

kuszyckiej i podkreślanie jej egipskich korzeni5. Coraz większą uwagę zwraca 

się dzisiaj na odwrócenie tej tendencji i identyfikację elementów kuszyckich, 

pojawiających się zarówno w tradycji Egiptu, jak i Kusz tego okresu. Na gruncie 

archeologii Teb Zachodnich próbę takiej identyfikacji podjęła m.in. Julia Bud-

ka6. 

 Niniejsza praca podzielona została na cztery części – każda z nich po-

święcona jednemu czynnikowi stanowiącemu wskazówkę do identyfikacji zmar-

łego jako Kuszyty – oraz podsumowanie. Pierwsza z nich zawiera omówienie 

typów grobowców wykorzystywanych przez Kuszytów do chowania swoich 

zmarłych: mowa tu zarówno o wtórnych pochówkach we wcześniejszych gro-

bach, jak i całkowicie nowych strukturach. Część druga poświęcona jest zagad-

nieniu identyfikacji Kuszytów za pomocą darów grobowych – np. za pośrednic-

twem importów z południa, świadczących o kuszyckich konotacjach zmarłego. 

W trzeciej części będę dyskutować westie imion świadczących o południowym 

pochodzeniu właścicieli grobowca, a właściwie problemy związane z przyjmo-

waniem egipskich imion przez kuszyckich osadników. Czwarta część mieści w 

sobie uwagi na temat zjawiska wspólnego dla niemal wszystkich grobowców 

tebańskich – wtórnego wykorzystania grobów w czasach późniejszych, zwłasz-

cza przez Koptów, którzy w opuszczonych grobowcach zakładali pustelnie oraz 

                                                                                                                                               
północnoafrykańskiego można znaleźć w: Kemp 2016: 27-73; por. także Martin 1984 

Brace i in. 1993 oraz Keita 1995. 
1 Reisner 1919: 246-247.  
2 Emery 1965: 206-208.  
3 Reisner 1918: 237. 
4 Por. np. Smith 2013: 94-102. 
5 Wright 1994; Smith 2003: 30-55; Ashton 2011. 
6 Budka 2010a, 2010b. 
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klasztory. Zjawiska wpływające na zaburzenie stratygrafii w obrębie grobowców 

obejmują nie tylko rabunki wyposażenia grobowego, ale także przenoszenie 

zabytków pochodzących z innych lokalizacji, co – zwłaszcza w przypadku gro-

bów anepigraficznych – zaważyć może na identyfikacji osoby pochowanej w 

danym grobie.                        

 

Rozwiązania architektoniczne 

 Najbardziej czytelną przesłanką, umożliwiającą natychmiastowe okre-

ślenie przynależności kulturowej zmarłego pochowanego w danym grobowcu, 

byłoby zróżnicowanie w architekturze grobowej pomiędzy Kuszytami a Egip-

cjanami. Obecność charakterystycznych dla Kuszytów rozwiązań architekto-

nicznych w sposób jednoznaczny położyłoby kres dyskusjom na temat sytuacji 

panującej w Tebach w okresie kuszyckim. Niestety, na dzień dzisiejszy wydaje 

się, że przybysze z południa nie stosowali żadnych indywidualnych strategii w 

zakresie architektury swoich grobowców, które odróżniałyby ich od rdzennych 

mieszkańców Teb.    

 W III Okresie Przejściowym najpopularniejszą praktyką grzebalną było 

składanie zmarłych w istniejących już grobowcach1. Najbardziej znanym przy-

kładem tego typu działań z czasów XXI dynastii są grobowce-skrytki (tomb-

caches) w Deir el-Bahari: „Skrytka Królewska” (TT 320) oraz „Druga Skrytka” 

(Bab el-Gasus). W czasach XXV dynastii praktyka ponownego zagospodaro-

wywania przestrzeni wcześniejszych grobowców była chętnie kontynuowana. 

Przykładem takich rozwiązań są wtórne pochówki w ramach ramessydzkiego 

kompleksu grobowego K93.11/K93.12 (typ Thebes III wg Astona) na terenie 

Dra Abu en-Naga, badanego przez ekspedycję niemiecką pod kierownictwem 

Daniela Polza2. Jeden z dodatkowych szybów (K14.1) został wykuty w ceglanej 

fasadzie grobowca i – podobnie jak większość struktur tej kategorii – w momen-

cie odkrycia zawierał przemieszany materiał archeologiczny; w jego skład 

wchodziła ceramika koptyjska, fragmenty drewnianej trumny oraz zabytki 

prawdopodobnie pochodzące z czasów XXV dynastii: ponad 200 figurek uszebti 

i skorupy naczyń3. Pochówki z okresu panowania dynastii kuszyckiej odkryto 

również na terenie tzw. Grobowca B (Tomb B), znajdującego się w bliskim są-

siedztwie grobu TT 32 na obszarze el-Chocha. Grobowiec B (typ Thebes II wg 

Astona), którego pierwsza faza datowana jest na drugą połowę XXII dynastii, 

wykorzystywany był – jak się wydaje – nieprzerwanie w czasach kuszyckich, a 

następnie ptolemejskich, czego dowodzą liczne znaleziska ceramiki, trumien, 

kartonaży, amuletów i uszebti4. Niestety, niezwykle rzadko udaje się znaleźć 

pochówki tego typu w stanie nienaruszonym; wyposażenie grobowe zazwyczaj 

zachowane jest bardzo fragmentarycznie, nie zawsze umożliwiając odczytanie 

                                                           
1 Budka 2010b: 503. 
2 Polz i in. 2012: 115-136. 
3 Rummel 2014: 4. 
4 Schreiber, Vasáros 2005: 11-27. 
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imienia czy tytulatury zmarłego. To z kolei sprawia, że identyfikacja kulturowa 

zmarłego często jest praktycznie niemożliwa. 

 O ile kontynuacja praktyki grzebania zmarłych we wcześniejszych gro-

bowcach wydaje się być uzasadniona w przypadku „rdzennych” Tebańczyków, 

nawet jeśli niekoniecznie połączonych z pochowanymi na nekropoli więzami 

krwi, to przynajmniej wspólną tradycją1, zaskakującym może wydać się fakt, że 

również Kuszyci wybierali dla siebie ten rodzaj pochówku. Odkrycia Nigela 

Strudwicka we wtórnych szybach (A i B) nowopaństwowego grobowca Sen-

nefera (TT 99) ujawniły obecność nie tylko materiałów pochodzących z okresu 

panowania XXV dynastii (m.in. płótno z tytulaturą Czwartego Kapłana Amona 

Udża-Heru i jego syna oraz tkanina z imieniem Szabaki2), ale również zabytków 

jednoznacznie wskazujących na południowe pochodzenie właściciela. Należą do 

nich fragmenty trumny, będące własnością kobiety o imieniu Niu, pokryte 

przedstawieniami właścicielki sportretowanej w stylistyce „kuszyckiej”, oraz 

gliniane figurki uszebti z koszami na głowie, mające analogie jedynie pośród 

znalezisk pochodzących z nekropoli władców kuszyckich w el-Kurru w Nubii3. 

Znaleziska z grobowca TT 99 wskazują na to, że Kuszyci nie odczuwali niechęci 

do składania swoich zmarłych w grobach uprzednio należących do Egipcjan.      

 Do bardzo szczególnej grupy pochówków należą groby pochodzące z 

czasów XXV dynastii, należące do kapłanów Montu i znajdujące się pod po-

sadzką świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Należy jednak wyraźnie zazna-

czyć, że są to pochówki należące do Egipcjan, nie do Kuszytów4. Znaleziska 

pochodzące z nietkniętych grobów w Deir el-Bahari są jednakże niezmiernie 

cennym źródłem wiedzy nie tylko na temat wyposażenia grobowego w III Okre-

sie Przejściowym, co umożliwia – poprzez analogie – datowanie innych grobów 

znajdujących się na terenie nekropoli, lecz również na temat rytuałów pogrze-

bowych5. Kapłani Montu mieli w czasach kuszyckich i późniejszych odgrywać 

istotną rolę, zwłaszcza w obchodach Święta Dekady – jednego z najważniej-

szych świąt religijnych władców XXV dynastii, silnie związanego z ideologią 

władzy królewskiej6. 

 Zgoła inną kategorią obiektów są grobowce, znajdujące się na terenie 

Południowego Asasifu: TT 223 i 391, badane od roku 2006 przez Elenę Pischi-

kovą, należące do Karechi-Imena i Karubasakena7 – postaci enigmatycznych, 

                                                           
1 Strudwick 2009-2010: 251. 
2 The Tomb of Senneferi (strona internetowa 1). 
3 Budka 2010b: 505. 
4 Aston  2003: 147. Duża część wyposażenia grobowego pochodzącego z czasów XXV 

dynastii, odkrytego pod posadzką świątyni, należała jednak do rodziny Menczu-em-hata 

(Sheikholeslami 2003: 134-135), którego związków rodzinnych z Kuszytami nie należy 

wykluczać. 
5 Barwik 2008: 395. 
6 Cooney 2000: 26-33; Sheikholeslami 2003: 131. 
7 W literaturze imiona te występują również jako Karachamun i Karabasken (Pischikova 

2014) oraz Kerrechamani i Kelbasken (Vittmann 2007). Vittmann zaznacza jednak, że 

zmiękczenia stosowane w przypadku imion kuszyckich, w rzeczywistości są sztuczne i 
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lecz o niewątpliwie kuszyckim pochodzeniu1. Są to pierwsze monumentalne 

grobowce epoki kuszyckiej2. Oba grobowce, zlokalizowane w pobliżu alei pro-

cesyjnej, prowadzącej do niedokończonego kompleksu grobowego z czasów 

późnej XI bądź XII dynastii3 charakteryzuje osiowość (założenia na osi wschód-

zachód), obecność pylonów i otwartych dziedzińców (typ Thebes V wg Astona). 

Bardzo zły stan zachowania grobowców sprawia, że duża część bogatej dekora-

cji została bezpowrotnie utracona4. Bezsprzecznie jednak grobowce Karechi-

Imena i Karubasakena, a także współczesny im grobowiec Ra-mesa (TT 132)5 

rozpoczynają nowy rozdział historii w nekropoli tebańskiej: powrót do monu-

mentalnej architektury grobowej i rozkwit „archaizmu” w sztuce, charaktery-

stycznego również dla XXVI dynastii6. Monumentalizm jest widoczny w póź-

niejszych budowlach XXV dynastii, zlokalizowanych na terenie Północnego 

Asasifu: w grobowcach należących do Harua (TT 37) czy Ach-Imen-ru (TT 

404)7.  

 Do kapłanek Amona – Bożych Małżonek (hemet neczer en Imen) – na-

leżą grobowce8 znajdujące się na terenie świątyni grobowej Ramzesa III w Me-

dinet Habu. Pochowane w nich Kuszytki – Imen-ir-dis I, córka Kaszty i Szep-

en-upet II, córka Pi(anch)iego – kontynuowały tradycję pochówków w Medinet 

Habu, zapoczątkowaną przez poprzedniczkę Imen-ir-dis, Szep-en-upet I, córkę 

Osorkona III9. Kaplice grobowe kapłanek, o charakterystycznym układzie „w 

rzędzie”, wzniesione zostały naprzeciwko „Małej Świątyni” – niewielkiej świą-

tyni Amona z czasów XVIII dynastii, która – rozbudowana przez faraonów ku-

szyckich – odgrywała istotną rolę w obchodach Święta Dekady10. Spośród czte-

rech kaplic grobowych, należących do Bożych Małżonek, jedynie budowle 

wzniesione dla Kuszytek wykonane były wyłącznie z kamienia i dlatego zacho-

wały się w stosunkowo dobrym stanie; kaplice należące do Szep-en-upet I i 

Anch-enes-Nefer-ib-Ra (XXVI dynastia) zbudowane były głównie z cegły mu-

łowej i uległy zniszczeniu zapewne jeszcze w starożytności. Warto jednak zau-

ważyć, że pierwotnie do budowy kaplicy Imen-ir-dis także zastosowano cegłę; 

dopiero następczyni Imen-ir-dis, Szep-en-upet II podjęła decyzję o przebudowie 

                                                                                                                                               
mają na celu odróżnienie imion egipskich od tych pochodzenia obcego (Vittmann 2007: 

139).   
1 Pischikova 2009: 11-14. 
2 Pischikova 2014: 35-36. 
3 Mowa o świątyni grobowej należącej do Mentuhotepa III, IV bądź Amenemhata I (por. 

m.in. Do. Arnold 1991). 
4 Pischikova 2014: 42-43. 
5 Greco 2014: 173-177. 
6 Dodson, Ikram 2008: 279. 
7 Eigner 1984: 26 oraz Tiradritti 2013. Francesco Tiradritti jest kierownikiem włoskich 

wykopalisk na terenie grobowców TT 37 oraz 404. 
8 Kwestię tego, czy w kaplicach rzeczywiście miały miejsce pochówki kapłanek, 

podnosi m.in. Budka 2010a: 170-172. 
9 Hölscher 1954: 17-30.  
10 Ayad 2009: 66. 
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konstrukcji, tym razem w kamieniu. Po pierwszej budowli należącej do Kuszytki 

pozostała poprzeczna krypta, zlokalizowana pod komorą grobową, w której zna-

leziono zestaw naczyń, prawdopodobnie użytych podczas mumifikacji kapłan-

ki1. 

 Obie kaplice posiadają ceglane pylony i otwarte dziedzińce. Budowla 

należąca do Imen-ir-dis posiada prostokątny naos, z korytarzem otaczającym 

naos, którego ściany pokryte są dekoracją reliefową nawiązującą m.in. do Tek-

stów Piramid2. Pod posadzką naosu znajduje się komora grobowa, w momencie 

odkrycia doszczętnie wyrabowana, o wymiarach pozwalających na umieszcze-

nie w niej jedynie sarkofagu (2,6 m x 1,3 m, wysokość 1,33 m). Kaplica Imen-ir-

dis, o planie niespotykanym w architekturze egipskiej, posiada swoją analogię w 

postaci budowli zlokalizowanej w Anibie (Dolna Nubia), datowanej na czasy 

znacznie wcześniejsze3. Z kolei kaplica wzniesiona dla Szep-en-upet II, znajdu-

jąca się na zachód od kaplicy Imen-ir-dis, w rzeczywistości zawierała pochówki 

trzech kobiet: Kuszytki Szep-en-upet II, jej następczyni Net-iqeret (Nitokris)4 

oraz matki Net-iqeret i żony Psametyka I, Mehet-em-usechet. Kaplica Szep-en-

upet zawiera zatem trzy naosy: centralny należący do Szep-en-upet, wschodni, 

dobudowany przez Net-iqeret, oraz zachodni, należący do jej matki5. Pozostałe 

naosy są mniejsze od naosu Imen-ir-dis oraz pozbawione korytarza biegnącego 

dookoła; komory grobowe o podobnych wymiarach do komory Imen-ir-dis zlo-

kalizowane są pod posadzką naosu6.  

 W pobliżu kaplic Bożych Małżonek Amona odkryto również pewną 

liczbę pochówków, datowanych przez Uvo Hölschera na okres XXV-XXVI 

dynastii7. Są to przeważnie groby kobiet związanych z kultem Amona. Nie spo-

sób dziś stwierdzić, czy są to kapłanki przybyłe wraz z Bożymi Małżonkami z 

Kusz, czy też pochodzące z Teb. Wyposażenie grobowe, w większości rozkra-

dzione lub zachowane fragmentarycznie, nie pozwala jednoznacznie określić 

etniczności osób pochowanych w grobach. Nie można jednak wykluczyć, że w 

najbliższym otoczeniu księżniczek znajdowały się Kuszytki. W grobie oznaczo-

nym numerem 4, znalezionym w pobliżu Bramy Wschodniej, odnaleziono 14 

kompletnych figurek uszebti, należących do Di-Aset-heb-sed – śpiewaczki 

Amona i damy dworu Szep-en-upet II8. Di-Aset-heb-sed, ukazana między inny-

                                                           
1 Hölscher 1954: 22. 
2 Por. Ayad 2007. 
3 Kaplica z Aniby datowana jest na koniec Średniego Państwa/początek II Okresu 

Przejściowego (Hölscher 1954: 22-23). 
4 Niektórzy badacze uważają, że następczynią Szep-en-upet II była Kuszytka Imen-ir-dis 

II. Obecnie wydaje się jednak, że Imen-ir-dis II nosiła tytuł Ręki Boga (dżeret neczer), 

nigdy jednak nie objęła godności Bożej Małżonki (Dodson 2002: 186, Koch 2012: 44-

49). 
5 Hölscher 1954: 23-24. 
6 Tamże: 26. 
7 Groby 3, 3a-d, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17a, 18, 19, 20a-c, 21, 24 (Hölscher 

1954: 30-33). 
8 Tamże: 30. 
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mi na ścianach jednej z kaplic Ozyrysa (Un-nefer-heri-ib-iszed)1 oraz na pia-

skowcowym reliefie (OIM 14681)2, była siostrą Menczu-em-hata, Czwartego 

Kapłana Amona i zarządcy Teb. Powiązania rodziny Menczu-em-hata z Kusz są 

niewątpliwe, choć nie do końca jasny jest ich charakter: z całą pewnością jedna 

z żon Menczu-em-hata, Udża-renes, była Kuszytką3, wydaje się jednak, że 

związki z Kuszytami występowały w rodzinie już wcześniej, co mogłoby tłuma-

czyć występowanie przedstawień Menczu-em-hata utrzymanych w stylistyce 

nubijskiej (m.in. na ilustracji do papirusu zawierającego tekst słynnej wyroczni 

saickiej, gdzie Menczu-em-hat oraz jego syn przedstawieni są jako postacie o 

skórze ciemniejszej niż pozostali kapłani)4. 

 Pozostałości kaplic grobowych z III Okresu Przejściowego, podobnych 

do budowli z Medinet Habu, ale wzniesionych z cegły mułowej (typ Thebes II 

wg Astona), odkrywane są na terenie całych Teb Zachodnich. Struktury tego 

typu, pochodzące z czasów XXV dynastii odnaleziono m.in. na południe od 

Ramesseum5, w okolicach świątyń grobowych Ta-Useret i Amenhotepa III oraz 

w Medinet Habu6. Na terenie Północnego Asasifu (wzgórze 104) zidentyfiko-

wano ceglaną kaplicę grobową (grobowiec VII), należącą (między innymi) do 

osób noszących imiona Iru oraz Cheriru – bez wątpienia Kuszytów, przybyłych 

do Teb w czasach XXV dynastii7.  

 Rozwiązania architektoniczne, stosowane przez rodziny poszczególnych 

zmarłych, przybyłych do Teb z południa, musiały być zatem kwestią zależną w 

dużej mierze od statusu majątkowego zmarłego oraz od indywidualnych upodo-

bań. Choć na dzień dzisiejszy nie sposób wskazać czynnika umożliwiającego 

jednoznaczną identyfikację kulturową osoby zmarłej jako Egipcjanina lub Ku-

szyty, wydaje się, że wskazówką odnośnie tożsamości zmarłych może być są-

siedztwo grobowców innych Kuszytów: tak być może w przypadku grobowców 

Południowego Asasifu czy kaplic Bożych Małżonek w Medinet Habu. Nie jest 

to jednak w żadnej mierze czynnik przesądzający; usytuowanie grobu w relacji 

do innych grobowców należących do Kuszytów może być traktowane jako ar-

gument w tej sprawie jedynie w połączeniu z innymi przesłankami świadczący-

mi o obcym pochodzeniu zmarłego.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Corsi 2013: 538-539. 
2 Teeter 2003: 79. 
3 Russmann 1997. 
4 Vittmann 2007: 150-151. 
5 Aston 2003: 139. 
6 Tamże: 140. Tylko część kaplic z Medinet Habu została zbudowana w czasach 

kuszyckich; pozostałe pochodzą z czasów ramessydzkich i zostały wtórnie wykorzystane 

w III Okresie Przejściowym. 
7 Budka 2010b: 505-510. 
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Wyposażenie grobowe 
 Powstanie w ciągu ostatnich czterdziestu lat typologii poszczególnych 

elementów wyposażenia grobowego III Okresu Przejściowego1 umożliwiło pre-

cyzyjne datowanie zabytków wcześniej pomijanych lub ogólnikowo przypisy-

wanych „czasom późnym”. Uporządkowanie materiałów pochodzących z gro-

bowców tebańskich z III Okresu Przejściowego w kategoriach wyróżnionych 

typów, choć w znakomity sposób umożliwia wyznaczenie ram chronologicz-

nych, w większości przypadków nie mówi nic na temat etniczności ich właści-

cieli. Przyczyna tego stanu rzeczy jest następująca: Kuszyci praktycznie w cało-

ści zaadaptowali egipskie wyposażenie grobowe2. 

 Identyfikacja Kuszytów wśród osób pochowanych na terenie Teb Za-

chodnich w oparciu o materiał archeologiczny przebiega – obok rozpoznania 

zabytków zawierających inskrypcje z kuszyckimi imionami oraz przedstawień 

zmarłych z cechami jednoznacznie wskazującymi na południowe pochodzenie – 

poprzez obecność importów z Kusz lub przedmiotów nieznajdujących analogii 

wśród zabytków egipskich. To, jak nieliczne są owe przedmioty, zademonstro-

wała Julia Budka, wskazując wśród stosunkowo kompletnego wyposażenia gro-

bowego, złożonego wraz z Kuszytami pochowanymi w grobowcu VII, obecność 

tylko jednego zabytku o kuszyckiej proweniencji: niewielkiego naczynia do 

picia o zaokrąglonym dnie3. Podobnie w przypadku wtórnie wykorzystanego 

grobowca TT 99, gdzie obok źródeł pisanych i ikonograficznych, jedynym ele-

mentem „odmiennym” od standardowego zestawu darów grobowych są figurki 

uszebti z koszami na głowie – forma nieznana w Egipcie, posiadająca analogie 

na terenie Kusz4. Liczba zarejestrowanych przedmiotów o tym charakterze z 

reguły jest minimalna. 

 Biorąc pod uwagę, jak niewielki udział procentowy pośród odkrytego 

dotychczas wyposażenia grobowego Kuszytów przybyłych do Teb stanowią 

przedmioty o proweniencji kuszyckiej5, z dużą dozą prawdopodobieństwa moż-

na założyć, że pochówków Kuszytów odkryto znacznie więcej, choć brak cha-

rakterystycznych darów grobowych uniemożliwił ich rozpoznanie. Szczególnie 

trudno uchwytne są pochówki kuszyckie w przypadku złożenia zmarłych we 

wcześniejszych grobowcach, kiedy to nie istnieje możliwość skonfrontowania 

danych archeologicznych z programem ikonograficznym. Inne utrudnienie sta-

nowi fakt, że pierwsi badacze grobowców nierzadko skupiali uwagę przede 

wszystkim na architekturze i wyposażeniu obiektów z czasów Nowego Państwa, 

                                                           
1 Mowa tu o typologiach trumien autorstwa J. H. Taylora (1985), A. Niwińskiego 

(1988), J. P. Eliasa (1993) i R. van Walsem (1993), typologii siatek mumiowych F. 

Silvano (1980), naczyń kanopskich (2009), uszebti (2009) oraz skrzynek na uszebti 

(1994) D. Astona, figur Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa M. J. Ravena (1979) oraz tebańskich 

stel grobowych P. Munro (1973).   
2 Török 1997: 326-332.  
3 Budka 2010b: 507. 
4 Tamże: 505. 
5 Tamże: 510. 
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traktując zabytki post-ramessydzkie jako pozbawione „historycznej wartości” i 

nie prowadząc ich drobiazgowej dokumentacji1. 

 Za przykład tego typu niejasności w obliczu niedoboru źródeł pisanych 

mogą posłużyć znaleziska pochodzące z grobowca MMA 1152, znajdującego się 

w pobliżu Szejch ‘Abd el-Qurna i od 2003 roku badanego przez polską misję 

archeologiczną2. Grobowiec, wykuty na przełomie XI i XII dynastii3, w III 

Okresie Przejściowym był wielokrotnie wykorzystywany jako miejsce kolejnych 

pochówków. Zarówno obecność ceramiki4, jak i takich elementów wyposażenia 

grobowego jak fragmenty figur Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa5 czy figurki uszebti6 

pozwalają na określenie chronologii co najmniej jednego pochówku w grobowcu 

MMA 1152 na przełom XXV/XXVI dynastii. Niemniej jednak, dotychczasowe 

odkrycia nie dostarczyły żadnej informacji na temat imion, pochodzenia czy też 

powiązań rodzinnych osób pochowanych w grobowcu7. Choć jak dotąd nie uda-

ło się zidentyfikować żadnego przedmiotu świadczącego o południowych kono-

tacjach zmarłego (lub zmarłych) pochowanego (pochowanych) w grobie MMA 

1152, usytuowanie grobowca pozwala domniemywać pewnych powiązań z Ku-

szytami: niewielkie wzgórze, na którym zlokalizowany jest grobowiec, znajduje 

się w ścisłym sąsiedztwie kuszyckich grobowców Południowego Asasifu (Kare-

chi-Imena i Karubasakena). Wydaje się, że wybór miejsca był nieprzypadkowy i 

może służyć za wskazówkę, by wśród osób pochowanych w grobowcu szukać 

Kuszytów; na dzień dzisiejszy jednak pozostaje to w sferze spekulacji. Być mo-

że kolejne sezony badań dostarczą więcej informacji na temat tożsamości zmar-

łych pochowanych w tym grobowcu w czasach XXV dynastii. 

 

Imiona 

 Istotną przesłanką do określenia przynależności etnicznej zmarłych po-

chowanych w III Okresie Przejściowym i w Okresie Późnym na terenie Teb jest 

identyfikacja imienia zmarłego, występującego na ścianach dekorowanych gro-

                                                           
1 Aston 2009: 19. 
2 Górecki 2004: 173.  
3 Uwagi na temat architektury grobowca można znaleźć w Chudzik 2013. 
4 Rzeuska, Orzechowska 2005: 254-256. 
5 Szpakowska 2007: 276. Znalezisko rogów, stanowiących część nakrycia głowy Ptaha-

Sokarisa-Ozyrysa pozwala datować zabytek na ok. 700-600 rok p.n.e. (Raven 1979: 283 

oraz Aston 2009: 307).  
6 Niewielkie, pozbawione inskrypcji uszebti z niewypalonej gliny, pochodzące z grobu 

MMA 1152, posiadają swoje analogie w postaci statuetek odkrytych m.in. w grobowcu 

Harua (TT 37; Tiradritti 2004: 190), w ramach wtórnych kontekstów w grobowcu Sen-

nefera (TT 99; The Tomb of Senneferi, strona internetowa 1) oraz w grobowcu Imen-

mesa (KV 10; Schaden 2004: pl. Xc). Uszebti o identycznych wymiarach i podobnej 

stylistyce, ale wykonane z wypalonej gliny, odnaleziono również w obrębie grobowca 

VII na terenie Północnego Asasifu  (Budka 2010a: 590-591).  
7 Obecność uszebti z niewypalonej gliny pozwala jednak przypuszczać (poprzez 

porównanie z pochówkami z terenów Ramesseum), że osobą pochowaną w czasach 

kuszyckich w grobowcu mogła być kobieta (Aston 1987: 643-644). 
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bowców, trumnach, stelach grobowych, skrzynkach na uszebti czy bandażach. 

Niestety, same figurki uszebti, z reguły stanowiące cenne źródło wiedzy na te-

mat imion i tytulatury zmarłego, w czasach XXV dynastii w przeważającej czę-

ści pozbawione są inskrypcji1.  

Zagadnienie imion kuszyckich i problemów z ich identyfikacją zostało 

omówione w pracy Güntera Vittmanna. Większość imion, noszonych przez Ku-

szytów przybyłych do Teb, włącznie z królewskimi imionami tronowymi, jest 

czysto egipska2. Wśród imion kuszyckich można wymienić jedynie: królewskie 

imiona własne, imiona żeńskie (z wyłączeniem niektórych Kuszytek wywodzą-

cych się z rodziny królewskiej i pełniących role w kulcie religijnym, jak Boże 

Małżonki Amona) oraz imiona niektórych urzędników (Karechi-Imen, Karuba-

saken, Irigadiganen, Karukahetihi, Chichiu i inne)3. Czynnikiem dodatkowo 

utrudniającym studia nad genealogią Kuszytów jest fakt, że w grobowcach okre-

su XXV dynastii informacje na temat imion rodziców i innych członków rodziny 

pojawiają się stosunkowo rzadko4.      

Inną kwestią, poruszoną przez Julię Budkę, jest ortografia stosowana 

przez Kuszytów. Cechą powtarzającą się w odniesieniu do osób pochowanych w 

grobowcu VII jest występowanie wielu różnych wersji pisowni tego samego 

imienia: w przypadku Cheriru zaświadczonych jest dziewięć wersji jej imienia, 

w przypadku Iru – cztery; na różnych elementach wyposażenia grobowego 

Cheriru występują trzy wersje pisowni imienia jej ojca oraz aż osiem – imienia 

matki5. Budka utrzymuje, że istnienie różnych wersji zapisu hieroglificznego 

wskazuje na trudności, jakie egipscy skrybowie mieli z transkrypcją imion ku-

szyckich. Istnienie tak wielu wersji zapisu jednego imienia miałoby zatem suge-

rować obce pochodzenie zmarłego. W przypadku wyposażenia grobowego nale-

żącego do Kuszytów zapisy hieroglificzne nie pojawiają się również w „typo-

wych”, przeznaczonych do tego miejscach – pozbawiona inskrypcji jest m.in. 

przednia część figury Ozyrysa, należącej do Cheriru, która w tych czasach z 

reguły zawierała imię właściciela. Dodatkową osobliwością, pojawiającą się na 

wieku trumny, jest obecność „pseudoskryptu” – tekstu, stylizowanego na egip-

ski, jednak w rzeczywistości niebędącego zapisem hieroglificznym, hieratycz-

nym ani demotycznym, według Budki intencjonalnie mającym przypominać 

zapis obcego imienia6. 

                                                           
1 W okresie kuszyckim duże, inskrybowane, kamienne uszebti, pojawiają się jedynie 

wśród wyposażenia grobowego najwyższych dostojników, podczas gdy uboższe 

pochówki zawierają masowo wytwarzane uszebti z fajansu lub gliny, pozbawione 

inskrypcji. Niekiedy w jednym kontekście grobowych odkrywane są zarówno 

pojedyncze figury pokryte tekstem, jak i większa liczba statuetek nieiskrybowanych; być 

może jest to reminiscencją występowania w okresach wcześniejszych figurek nadzorców 

i robotników (Schneider 1977: 322 oraz Gundlach 2013).  
2 Vittmann 2007: 143. 
3 Tamże: 143-148. 
4 Tamże: 146. 
5 Budka 2010b: tab. 1. 
6 Tamże: 509. 
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Występowanie kilku wersji tego samego imienia wydaje się być jednak 

argumentem za obcym pochodzeniem zmarłego wyłącznie w przypadku, gdy 

hipoteza ta poparta jest również za pomocą obecności importów czy ikonografii 

wskazującej na nieegipskie pochodzenie zmarłego. Choć znane są przykłady 

kuszyckich osadników w Egipcie, którzy zachowali swoje imiona, sytuacje w 

których Kuszyci przyjmowali imiona egipskie, są znacznie częstsze i znacząco 

utrudniają identyfikację kulturową Kuszytów w społeczeństwie egipskim. Warto 

także zadać pytanie o okoliczności, w których dokonywała się zmiana imienia – 

czy była to zmiana dobrowolna, czy też wymuszona polityką władców kuszyc-

kich, którzy legitymizowali swoją władzę przedstawiając siebie jako kontynua-

torów tradycji egipskiej?  

 

Wtórny kontekst 

 Przeważająca większość grobowców tebańskich w pewnym momencie 

swojego funkcjonowania uległa grabieży. Proceder ten nierzadko miał miejsce 

po wielokroć, również współcześnie: do niedawna jeszcze obiekty takie jak mo-

numentalne grobowce Południowego Asasifu służyły mieszkańcom Qurny m.in. 

za kamieniołomy1. Odkrycia nienaruszonych grobowców należą do rzadkości; w 

większości przypadków materiał archeologiczny, odnajdywany w grobowcach, 

ma charakter przemieszany i szczątkowy.  

 O ile jednak odkrycia grobowców o naruszonej zawartości nie budzą 

zdziwienia, niejednokrotnie sytuację komplikują znaleziska zabytków przynie-

sionych do grobowców w czasach późniejszych. W przypadku wspomnianego 

grobowca MMA 1152 i w kontekście XXV dynastii do takiej kategorii znalezisk 

należą: stożek grobowy Ra-mesa (TT 132) oraz papirus z imieniem Udża-Heru, 

pochowanego w czasach kuszyckich w grobie TT 99, odkryte na terenie gro-

bowca badanego przez Polaków2. Oba przedmioty zostały przyniesione naj-

prawdopodobniej przez Koptów, którzy między VI a VIII wiekiem n.e. prze-

kształcili grobowce MMA 1152 i pobliski MMA 1151 w zespół eremowy3. Kop-

towie gromadzili przedmioty z terenów sąsiadujących z eremem – m.in. z Deir 

el-Medina czy właściwego Szejch ‘Abd el-Qurna – w celu wtórnego wykorzy-

stania4. Zastosowanie znajdowały m.in. stożki grobowe – mnisi koptyjscy wyko-

rzystywali je jako zatyczki do amfor5. Stożek Ra-mesa – skryby królewskiego, 

żyjącego w czasach Taharqi – nie jest jedynym stożkiem odkrytym na terenie 

grobowca; dwa stożki nosiły imię Pa-di-Neta, urzędnika należącego do otocze-

nia Bożej Małżonki Amona Anch-enes-Nefer-ib-Ra, córki Psametyka II6, nato-

miast kolejne dziesięć nie nosiło śladu inskrypcji. 

                                                           
1 Pischikova 2009: 11. 
2 Górecki 2014: 142. 
3 Górecki 2010: 303. 
4 Górecki 2014: 130-135. 
5 Tamże: 142.  
6 Kopp 2014: 195-199. Grobowiec Pa-di-Neta (TT 197) znajduje się na terenie 

właściwego Asasifu. 
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 Tego typu zaburzenia kontekstu archeologicznego są znacznie trudniej-

sze do wykrycia od rabunku, zwłaszcza gdy przedmioty wtórnie wprowadzone 

do kontekstu pozbawione są inskrypcji umożliwiających wskazanie miejsca ich 

pochodzenia. Lokalizacja zarówno grobowca Ra-mesa, jak i Udża-Heru, jest 

znana; jednak w przypadku zabytków noszących imiona osób o nieustalonym 

miejscu spoczynku tego typu znaleziska mogłyby prowadzić do tworzenia hipo-

tez na temat ich pochówku w miejscu znalezienia zabytku noszącego ich imiona. 

Tego typu niebezpieczeństwa nie ograniczają się, rzecz jasna, do grobowców 

należących do Kuszytów; jest to jednak kolejny czynnik, utrudniający studia nad 

identyfikacją właścicieli grobowców tebańskich. 

 

Podsumowanie 
 Badacze zajmujący się prozopografią Kuszytów przybyłych do Teb w 

VIII wieku p.n.e. – tematem w przeszłości poruszanym niechętnie i dopiero w 

ostatnich latach zyskującym coraz większe zainteresowanie – napotykają na 

szereg trudności, związanych z identyfikacją kulturową Kuszytów na tle społe-

czeństwa egipskiego. Trudności te w bardzo dobry sposób ilustruje próba odna-

lezienia ludności kuszyckiej wśród zmarłych pochowanych na terenie nekropoli 

tebańskiej. Zarówno wybór formy pochówku, często w grobowcach kutych 

wcześniej i jedynie pobieżnie zaadaptowanych na potrzeby nowych „lokato-

rów”, jak i przejęcie egipskich imion, tytulatury oraz wyposażenia grobowego 

sprawia, że identyfikacja Kuszytów wśród osób pochowanych w Tebach Za-

chodnich przypomina poszukiwanie osoby, która wcale nie chce być znaleziona. 

Dodatkowo, w wielu przypadkach kontekst archeologiczny znalezisk z czasów 

kuszyckich jest zaburzony przez późniejszą działalność na terenie nekropoli. 

Biorąc pod uwagę jednak jak nieliczny odsetek ludności, która musiała przybyć 

do Egiptu wraz z dynastią „Czarnych Faraonów”, został dotychczas odnalezio-

ny, wydaje się, że szczegółowe analizy, zwłaszcza wyposażenia grobowego 

odkrytego we wtórnych pochówkach na terenie nekropoli tebańskiej prędzej czy 

później muszą doprowadzić do identyfikacji większej liczby Kuszytów pocho-

wanych w Tebach Zachodnich.         
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Mummy Bead-Nets in the Iconography of Ptah-Sokar-Osiris’s Statues 

 

Rich iconography of Ptah-Sokar-Osiris statues, mostly based on religious iconography, 

contains some patterns known from the burial equipment. It can be observed, besides 

decorations and motifs known from coffins and cartonnages, that trunks of numerous 

statues are adorned in reticulated pattern, interpreted by some scholars as a mummy-

bead net-motif. Deeper analysis allows us to notice a differences between these represen-

tations, on both the theme interpreted as a grid and accompanying decorations. The pur-

pose of this article is to show that the mesh presented on the figures have their parallels 

in the archaeological material. I propose that these are true representations of various 

types of mummy bead nets in use since the end of the Third Intermediate Period to the 

end of the Ptolemaic Period. 

 

 

U schyłku III Okresu Przejściowego pojawiają się w egipskich grobow-

cach figurki bóstwa synkretycznego Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa, powstałego z po-

łączenia tych trzech bogów. Według mitologii memfickiej, twórcą świata był 

Ptah, naczelne bóstwo Memfis1. W rozdziale 82. Księgi Umarłych, dusza ba 

zmarłego przemienia się w boga Ptaha2, która to przemiana miała zapewnić 

zmarłemu dobrobyt i władzę w zaświatach.  

Z postacią Ozyrysa związany jest mit o jego śmierci i zmartwychwstaniu 

w zaświatach, który legł u podstaw egipskiej eschatologii. W Tekstach Sarkofa-

gów znajduje się „Zaklęcie, żeby stać się jęczmieniem: Ja jestem rośliną życia, 

która wychodzi z Ozyrysa […] Ja jestem życiem pojawiającym się z Ozyrysa”3. 

W grobach z okresu Nowego Państwa znajdowane były „Ozyrysy zbożowe”, 

będące figurami w kształcie ciała boga i zawierające ziarna jęczmienia wymie-

szane z ziemią. Kiełkujące ziarno w oczywisty sposób symbolizowało życie 

odradzające się w ciemnościach grobu.  Ozyrys uosabiał zmarłego króla, ale 

również każdego zmarłego, którego imię było poprzedzone słowem Ozyrys4. 

Sokaris był prastarym, memfickim bogiem zmarłych, zasymilowanym z czasem 

                                                           
1 Niwiński 2001: 60-61. 
2 Barwik 2009: 87, 90, 169. 
3 Niwiński 2001: 197-198. 
4 Na figurkach Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa często spotyka się inwokacje do zmarłego. Wy-

stępują one przede wszystkim tw postaci trzech formuł: „O, Ozyrysie-NN”, ”Niech żyje 

Ozyrys-NN”, „Ozyrys Usprawiedliwiony”.  
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z bóstwami śmierci – Ozyrysem i Chenti-Imentiu z Abydos1. Nie dziwi zatem 

fakt, że boga tego przywoływano w tekstach, czy też angażowano w rytuałach 

związanych ze śmiercią, w tym w misteriach ozyriańskich. Elementami ceremo-

nii misterium ozyriańskiego, w czasie których odtwarzano śmierć i zmartwych-

wstanie Ozyrysa były, między innymi, recytacje hymnów do Ozyrysa, Sokarisa i 

Ptaha a także innych bóstw. Posąg Sokarisa-Ozyrysa wystawiano na widok pu-

bliczny, a w procesji z posagiem brali udział król i dostojnicy. Niektórzy mieli 

zawieszone na szyi girlandy wykonane z cebuli. Udział w takiej procesji, „towa-

rzyszenie Sokarowi z cebulami na szyi”, miał zapewnić uczestnikom udział w 

życiu po śmierci2. 

Herman te Velde wyraża pogląd, że bogowie Ptah, Ozyrys i  Sokaris  

mogą być połączeni i opisani jako jedno bóstwo Ptah-Sokaris-Ozyrys, a w więk-

szości tekstów egipskich opisywano to „złożone” bóstwo, używając liczby poje-

dynczej3. Ptah-Sokaris-Ozyrys, którego posążki pojawiają się w grobach na po-

czątku Okresu Późnego, jest, jak się wydaje, wyrazicielem egipskich koncepcji 

eschatologicznych i łączy w sobie elementy tych trzech bogów.  

Hymn do Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa, umieszczany na statuetkach, pełen 

mitologicznych odniesień związanych z mitem o stworzeniu świata, łączył zmar-

łego z Ozyrysem. Zgodnie z tekstem, zmarły miał podzielić los tego boga: zmar-

twychwstać i żyć wiecznie4. Obecność tych figurek jako elementu wyposażenia 

mumii ma związek z przekonaniem, że zagwarantują one zmarłemu opiekę i 

odrodzenie w zaświatach5.  

W wyposażeniu grobowym, figury ozyriańskie, przedstawiające wy-

łącznie Ozyrysa i zawierające w sobie rolkę papirusu z Księgą Umarłych, znane 

są od około 1300 roku p.n.e. Pojawienie się przedstawień Ptaha- Sokarisa-

Ozyrysa w formie figurek, które wyparły dawne przedstawienia Ozyrysa, dato-

wane jest na przełom XXV i XXVI dynastii6. Wydaje się, że zmieniła się także 

funkcja tych figurek. W skrytkach zamiast papirusów z księgami zaświatowymi 

znajdowano fragmenty zmumifikowanej substancji organicznej7, co być może 

jest nawiązaniem do tradycji Ozyrysów zbożowych8.  

W najbardziej podstawowej formie, figury Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa 

przedstawiają mumiokształtną postać w koronie z dwoma piórami, z dyskiem 

słonecznym i baranimi rogami, stojącą na cokole. W typologii opracowanej 

przez Simone Bielesch9 opisano 6 typów figurek datowanych od XXV dynastii 

do końca Okresu Ptolemejskiego. Figury różnią się ze względu na dobór atrybu-

                                                           
1 Niwiński 2001: 201. 
2 Niwiński 2001: 214. 

3 Te Velde 1971: 81. 

4 Bielesch 2010: 244, Raven 1978-79: 281. 

5 Raven 1978-79: 254. 
6 Tamże: 263. 
7 W jednym przypadku była to kość ze śladami żywicy; Raven 1978-79: 287. 
8 Tamże: 287, Zdjęcie pseudo-mumii zbożowej z wnętrza figury; tamże: pl. 41,5. 
9 Trzonem typologii S. Bielesch jest praca M. Ravena, uaktualniona o wyniki nowych 

badań: Bielesch 2010. 
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tów, zaznaczenie elementów anatomicznych, kolorystykę czy treść inskrypcji. 

Pewne znaczenie odgrywały także tradycje lokalne1 czy jakość warsztatu z któ-

rego pochodziły.  

Analizując wygląd niektórych elementów wyposażenia grobowego z 

Okresu Późnego i Okresu Ptolemejskiego oraz ikonografię figurek Ptaha-

Sokarisa-Ozyrysa, zauważyłam daleko idące podobieństwa. Wydaje się, że sta-

tuetki Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa były zdobione na wzór prawdziwych mumii; ich 

dekoracja, w zależności od typu oraz okresu, czerpie  motywy znane z antropoi-

dalnych sarkofagów kamiennych okresu saickiego, antropoidalnych trumien 

drewnianych Okresu Późnego i Ptolemejskiego oraz kartonaży ptolemejskich. 

Trzon figury może pokrywać imitacja siatki mumiowej, a na tyle może znajdo-

wać się filar plecowy – charakterystyczny element rzeźb obecny w sztuce od 

okresu saickiego2.  

W czasach XXV i XXVI dynastii elementem wyposażenia który osiąga 

szczyt popularności jest siatka mumiowa, wcześniej sporadycznie wykorzysty-

wana od czasów XXI dynastii. Nie dziwi zatem fakt, że przedstawienia takich 

siatek spotykamy na figurach Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa już od czasów XXV dy-

nastii.  

Siatki wykonywano z podłużnych, cylindrycznych, fajansowych pacior-

ków, tworzących romboidalne oczka. Możemy zaobserwować siatki jednobarw-

ne, wykonywane z zielonych lub niebieskich koralików lub wielobarwne, z 

wplecionymi paciorkami w kontrastowej barwie. Najbardziej ozdobne egzem-

plarze siatek mają wplecione elementy dekoracyjne3. Niejasne jest przeznacze-

nie tych siatek. Badacze próbują tłumaczyć ich obecność nawiązaniem do noc-

nego nieba, a także właściwościami apotropaicznymi i magicznymi4.  

Siatki mumiowe nie znalazły się, jak dotąd, w obszarze szczególnego 

zainteresowania egiptologów. Literatura tematu ogranicza się do niewielkiej 

liczby publikacji5. Badania nad siatkami prowadzone były przede wszystkim 

przez Florę Silvano6, która opracowała typologię tych obiektów oraz zapropo-

nowała ich wstępne datowanie.  

                                                           
1 Mimo że brak jest szczegółowych badań na temat lokalnych różnic między statuetka-

mi, ustalono, że figury z el-Hiby datowane na okres saicki mają różowe lub czerwone 

twarze. Może to być odbiciem tradycji lokalnych dla tego stanowiska; Raven 1978: 272; 

First 2009: 126. Więcej na temat figur Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa z wykopalisk w el-Hibie: 

Botti 1953: 173-184. 
2 Bothmer, Riefstahl 1978: 34. 

3 Ikram, Dodson 1998: 186. 
4 Więcej na temat hipotez związanych ze znaczeniem siatek mumiowych: Arnst 1998: 

79-94. 
5 Jedyna do tej pory typologia siatek to Silvano 1980: 83-97. Temat siatek w III Okresie 

Przejściowym poruszony jest w Aston 2009: 290-293. Na temat twarzy wyplatanych z 

paciorków: K. Bosse-Griffiths 1978: 99-106. 

6 Silvano 1980: 83-97. 
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Wyróżniono trzy główne typy siatek mumiowych datowanych od VIII 

wieku p.n.e.1 do końca Okresu Ptolemejskiego. W podstawowej, a zarazem naj-

popularniejszej formie, siatki pokrywały przód mumii, w całości, lub sięgaly 

tylko do wysokości klatki piersiowej. Typy różnią się, ze względu na długość, 

rozmiar oczek czy rodzaj dekoracji. W zależności od okresu, a także stopnia 

zamożności zmarłego, do siatek dołączano amulety. Wykonywane z paciorków, 

fajansu, kartonażu2 lub bardziej drogocennych materiałów, stanowiły integralny 

element siatki. Spotykane są twarze przypominające hieroglif her3 i naszyjniki 

usech wyplatane z koralików a także dekoracje o tematyce funeralnej. Przedsta-

wiały różne bóstwa: Anubisa, czterech synów Horusa, uskrzydlonego skarabeu-

sza – symbol zmartwychwstania, czy wizerunki bogiń: uskrzydloną Nut, Izydę, 

Neftydę lub Hathor4.  

 

Przedstawienia siatek mumiowych na figurkach Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa. 

 Motyw siatki na figurach pojawia się około czasów późnej XXV dyna-

stii i jest obecny w ikonografii do końca Okresu Ptolemejskiego. Siatki mumio-

we na figurkach Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa przedstawiane są na różne sposoby. 

Wyróżniłam trzy główne sposoby jej przedstawiania oraz w punkcie 4. pojedyn-

cze warianty, których obecność być może wynika z tradycji lokalnych: 

1. jako kratka tworząca mniejsze lub większe romboidalne oczka (ryc. 1); 

2. ze stylizowanymi koralikami, z rozróżnieniem na paciorki podłużne i 

paciorki okrągłe (ryc. 2); 

3. jako kratka tworząca romboidalne oczka, z kropkami wewnątrz (ryc. 3); 

4. warianty powyższych: oczka mają kształt plastra miodu, wewnątrz 

oczek znajdują się zestawy kropek itp.  

Podobnie siatki mumiowe są przedstawiane na trumnach5 i kartonażach, 

w szczególności na maskach mumiowych. Na tych ostatnich przedstawienia 

siatki znajdują się na ramionach mumii, wychodząc spod peruki lub na piersi, 

między lokami peruki i nad naszyjnikiem usech. 

 

Długość siatki 

 Rzeczywiste siatki mumiowe miały różne długości: zakrywały tylko 

przód lub również boki mumii, sięgając najczęściej do stóp. Siatka mumiowa 

przedstawiana na figurkach Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa zajmuje cały jej korpus, z 

przodu oraz z tyłu. Zaczyna się na ramionach, wychodząc spod naszyjnika oraz 

                                                           
1 Flora Silvano powołuje się na znaleziska dwóch siatek z el-Lahun, datowane przez 

Petriego na XXI/XXII dynastię (Petrie 1891: 26-27, Silvano 1980: 84). Także w 

grobowcach królewskich w Tanis odnaleziono siatkę z paciorków (Aston 2009: 292).  

Do powszechnego użycia siatki weszły w drugiej połowie VIII wieku p.n.e. (Aston 

2009: 293).  
2 W podtypie Ba; Astron 2009: 290. 
3 Więcej na ten temat symboliki twarzy w kontekście siatek mumiowych: Bosse-Griffiths 

1978: 102-103.  
4 Silvano 1980: 85, fig. 2.  
5 Taylor 1985: 333. 
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peruki i kończy się na stopach figurki, pokrywając ją w całości. Nie zaobserwo-

wałam siatek kończących się niżej, na wysokości brzucha czy klatki piersiowej. 

Brak też przykładów, gdy wzór imitujący siatkę zakrywa tylko przód figurki. 

Wyjątkiem jest figura z Wiednia1, której trzon pokryty jest kratkowanym wzo-

rem tylko z jednej strony. Być może jest to spowodowane zaniedbaniem artysty 

lub po prostu, stanem zachowania czy złą opieką konserwatorską. 

 

Elementy religijne dołączane do siatki 
 Do prawdziwych siatek mumiowych dołączano amulety wykonywane z 

fajansu, koralików czy kartonażu. W przypadku figurek, odnoszę wrażenie, że 

elementy takie jak naszyjnik czy kolumna tekstu znajdowały się na tle siatki. 

Brzegi romboidalnych oczek dotykają konturów dekoracji: peruki, naszyjnika 

czy kolumny tekstu. Podobnie jest w przypadku prawdziwych siatek, chociaż 

często brzegi siatki były plecione w formie odrębnych pasów, wykonywanych z 

innego rodzaju paciorków lub o innym kolorze. Takie zakończenie nie jest spo-

tykane w przypadku ikonografii Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa. Na figurkach także nie 

zaobserwowałam elementów,  które miałyby świadczyć o łączeniu oczek siatki i 

innych elementów dekoracji. Być może takie przedstawienie nie było potrzebne, 

zabrakło na nie miejsca lub potraktowano przedstawienie siatki po prostu jako 

tło.  

 

Siatki mumiowe przedstawione jako kratka tworząca mniejsze lub większe 

romboidalne oczka 

Ten wzór identyfikuje się jako schematyczne przedstawienie siatki mu-

miowej składającej się z jednego rodzaju paciorków. W podstawowej wersji, 

takie siatki pleciono przy użyciu jednokolorowych, cylindrycznych paciorków 

tworzących romboidalne oczka. W celu wzbogacenia kompozycji, mogły zostać 

dodane amulety czy użyte inne kolory paciorków lub brzegi otoczone linią z 

innego rodzaju koralików. 

Rozmiar oczek mógł być, w zależności od potrzeby, powiększany lub 

pomniejszany poprzez dodanie paciorków w miejscach złączeń paciorków cy-

lindrycznych lub przy użyciu dłuższych koralików. Flora Silvano podaje infor-

mację, że siatki w typie C miały mniejsze oczka w porównaniu do pozostałych 

typów, w których oczka były wyplecione luźniej2. Typ C poza mniejszym roz-

miarem oczek, charakteryzuje obecność dodatkowych elementów wykonanych z 

kartonażu i wplecionych w siatkę i obecność masek wyplatanych z koralików. 

Możemy zaobserwować, że w zależności od figurki, oczka siatki przed-

stawione na korpusie są faktycznie mniejsze lub większe. Pozostaje nadal pyta-

niem otwartym, czy był to efekt zamierzony, wynikający z różnic występujących 

                                                           
1 Figura KhM 3946, Wiedeń; strona internetowa 8. 
2 Do tego typu należą wszystkie dekoracje wyplatane z paciorków.  Technika plecenia 

takich przedmiotów przypominała pod pewnym względem wyplatanie mat. Także oczka 

siatki mumiowej znajdują się bliżej i są węższe niż w innych typach; Silvano 1980: 91, 

Aston 2009: 292.  
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między rzeczywistymi siatkami mumiowymi, czy raczej, zależał od umiejętności 

egipskiego artysty.    

 

Siatki mumiowe przedstawione z dodatkowymi kropkami na złączeniach 

oraz siatki mumiowe ze stylizowanymi przedstawieniami paciorków 

 W ikonografii siatek mumiowych istnieją dwa sposoby przedstawiania 

siatki mumiowej, składającej się z dwóch rodzajów koralików. Dodatkowe 

kropki na złączeniach linii, to nic innego jak zasygnalizowanie obecności dodat-

kowych, okrągłych paciorków-pierścieni. O wiele wyraźniej budowa siatki jest 

ukazana w przypadku przedstawień siatek składających się ze stylizowanych 

koralików. Znane są siatki mumiowe komponowane w ten sposób, jednak z 

mniejszych paciorków niż jest to na przedstawieniach. Podłużne, najczęściej 

niebieskie paciorki splatały się z paciorkami okrągłymi, często żółtymi, zielo-

nymi lub czerwonymi.  

Takie przedstawienia siatki mumiowej na figurkach Ptaha–Sokarisa-

Ozyrysa są spotykane już od czasów XXVI dynastii1. Możemy zaobserwować 

różne kombinacje kolorystyczne, najczęściej w kontrastowych barwach: niebie-

skie i żółte, zielone i żółte, białe i niebieskie. Przedstawienia tak plecionych 

siatek można zobaczyć także na innych przedmiotach wyposażenia grobowego, 

głównie na kartonażach z Okresu Ptolemejskiego2, gdzie reprezentują całą paletę 

barw.  

 

Siatki mumiowe z kropkami wewnątrz oczek 
 Ciekawymi obiektami są przedstawienia siatki ze znajdującymi się we-

wnątrz kropkami3. W literaturze przedmiotu nie znalazłam wytłumaczenia ist-

nienia tego elementu dekoracyjnego. Czasem, zamiast pojedynczych kropek, 

wewnątrz oczek znajduje się kompozytowy wzór, składający się z okręgu złożo-

nego z kropek.  

W ikonografii egipskich bogiń możemy spotkać się z przedstawieniami 

sukienek, zdobionych kratkowanym wzorem z kropkami wewnątrz. Być może 

było to odbicie rzeczywistych ubrań używanych przez Egipcjanki: znaleziska 

siatek mumiowych w formie sukni znane są z czasów Starego Państwa4.   

 Niezależnie od znaczenia, użycie tego motywu było dość popularne i nie 

ograniczało się tylko do figur Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa. Znane są sarkofagi5 któ-

rych fragmenty zdobione są tym wzorem, a także komplet bandaży mumiowych 

z Okresu Grecko-Rzymskiego6. 

                                                           
1 Raven 1978-79: 266. 
2 Fiałek 2001: 199, fig. 5. 
3 British Museum EA2526; stona internetowa 4; Raven 1978-78: pl. 41.1. 
4 Sukienka z fajansowych paciorków z grobu G5520D (dawniej G2342D). Stare Państ-

wo, VI dynastia, Giza. Museum of Fine Arts, Boston, nr inw. 33.1020.1.; strona inter-

netowa 11.  
5 Trumna wewnętrzna Neser-Imena CG 41044, XXV/XXVI dynastia. Na ramionach 

widoczny motyw siatki mumiowej. Gauthier 1913: pl. IV  
6 British Museum EA 6714; strona internetowa 7. 
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Warianty przedstawień 

Do tej kategorii należą rzadziej spotykane motywy, które zdobią figury. 

Niektóre z nich, takie jak oczka siatki w kształcie plastra miodu1, mają swoje 

analogie w materiale archeologicznym. Siatka znajdująca się w kolekcji CIWA 

wykonana jest zgodnie z tą techniką2. Ich kształt jest wynikiem powiększenia 

oczek siatki poprzez wplecenie dodatkowych, podłużnych paciorków, zamiast, 

częściej spotykanych, małych paciorków pierścieniowatych.  

Wydaje się, że nic nie stało na przeszkodzie, by urozmaicić siatkę wy-

konywaną z dwóch rodzajów paciorków kropkami na tkaninie. Niestety, tak jak 

w przypadku zwykłych siatek, brak jest archeologicznych dowodów na potwier-

dzenie tej hipotezy. W ikonografii egipskiej taka kompozycja jest znana i mo-

żemy ją zaobserwować na różnorodnych przedstawieniach egipskich bogiń.   

 

Kolorystyka siatek 

 Siatki które pokrywały ciała mumii były zielone lub niebieskie. Znane są 

znaleziska siatek plecionych z wykorzystaniem jednokolorowych paciorków 

oraz różnobarwnych, jednak ograniczających się do odcieni zieleni i niebieskie-

go. Kompozycja mogła zostać wzbogacona na łączeniach paciorkami w kontra-

stowej barwie czy pleciona z różnokolorowych paciorków układanych w pasy 

pod względem koloru. Przykładem tego ostatniego rozwiązania jest siatka z 

CIWA pleciona z paciorków zielonych i ciemno-zielonych3   

Przykład tak przedstawionej siatki możemy zobaczyć na kartonażu nie-

znanego mężczyzny z Achmim w British Museum4. W tym przypadku, siatka, 

składająca się z poziomych pasów białych, czarnych i czerwonych paciorków 

znajduje się na różowym tle.  

 Analizując wygląd figurek Ptaha–Sokarisa-Ozyrysa, spotkałam się tylko 

z jednym przypadkiem, niewątpliwie bardzo dobrej jakości, by siatka mumiowa 

została namalowana w różnych kolorach, ułożonych horyzontalnie5. Na figur-

kach Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa siatki są jedno lub dwubarwne (w przypadku sia-

tek z dwóch rodzajów koralików). Spotykamy siatki niebieskie, zielone, czer-

wone czy czarne, czasem na złączeniach z mniejszymi koralikami innego kolo-

ru6. Niekiedy dekoracja jest urozmaicana poprzez dodanie kropek w kontrasto-

wej barwie względem reszty, wewnątrz oczek siatki.  

                                                           
1 British Museum EA 9746; strona internetowa 5. 
2The California Institute of World Archaeology (CIWA), FAI.XL.00347; strona inter-

netowa 2. 
3 The California Institute of World Archaeology (CIWA), FAI.VL.00344; strona inter-

netowa 2.  
4 Kartonaż nieznanego mężczyzny z Achmim, I wiek p.n.e.-I wiek n.e  British Museum 

EA29584; strona internetowa 6.  
5 Ciało figury pokrywa wzór stylizowanej siatki mumiowej, a paciorki pomalowano tak, 

by tworzyły cienkie, horyzontalne pasy. Okres Ptolemejski. British Museum, EA33864; 

strona internetowa 3.  
6 Figura KhM 977, Kunsthistorischen Museum Wien; strona internetowa 9. 
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Podsumowanie 

 Tak jak w przypadku prawdziwych siatek, tak w ich odwzorowywaniach 

na figurkach występują pewne różnice. Wzór imitujący siatkę mumiową może 

być przedstawiany bardzo schematycznie, po prostu jako kolorowa kratka po-

krywająca tułów figurki, lub jako odwzorowanie prawdziwych siatek mumio-

wych.  

Jednak istnieją różnice między prawdziwymi siatkami a ich 

przedstawieniami na figurkach. W materiale archeologicznym brak jest siatek, 

które pokrywały mumie w całości: także po bokach i na plecach, jak kokon. 

Także siatki wykonywane z kolorowych, horyzontalnie ułożonych  pasów, ra-

czej nie są spotykane na figurach Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa, co mogło być spowo-

dowane, ich niewielką popularnością.  

Wszystkie figury Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa są, w różnym stopniu, arty-

stycznie efektowne. Dosyć łatwo można dziś zorientować się,  czy warsztat,   w 

którym je wykonano, był lepszej lub gorszej jakości. Można przypuszczać, że 

przedmioty najwyższej klasy artystycznej umieszczano w grobach szczególnie 

ważnych lub zamożnych zmarłych.  

W przypadku figur tworzonych w lepszych warsztatach jest bardziej 

prawdopodobne, że spotkamy się z różnorodnymi przedstawieniami siatek – o 

oczkach romboidalnych, w formie plastra miodu, skomponowanych z kilku ko-

lorów. Wydaje się, że taki artysta był świadomy różnic i wariantów występują-

cych między prawdziwymi siatkami mumiowymi, a jego umiejętności pozwalały 

na lepsze odwzorowanie tych przedmiotów na figurach Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa. 

W takim przypadku, gdy siatka nie jest przedstawiona na figurach minimali-

stycznie tylko jako kratka, dają się zauważyć różnice w technice wykonania, 

które mają swoje analogie w materiale archeologicznym.   

 Przypuszczam, że różnice między wzorem przedstawionym na figurach 

a znaleziskami siatek wynikają z innej funkcji przeznaczonej dla rzeczywistych 

siatek, jak i ich odpowiedników na figurkach. Prawdziwe siatki mumiowe, być 

może jako nawiązanie do bogini Nut, w magiczny sposób miały chronić mumię. 

Ich przedstawienia na figurkach Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa, jakkolwiek wzorowa-

ne na prawdziwych elementach wyposażenia grobowego, nawiązujące być może 

do funkcji ochronnej, były jedynie tłem dla bardziej skomplikowanych przed-

stawień – już o wyraźnym znaczeniu religijno-magicznym.  
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 RYCINY 
Ryc. 1. Figurka Ptaha-Sokara-Ozyrysa, typ III wg M. 

Ravena, typ IV wg Simone Bielesch. XXVI dynastia. 

Pochodzenie nieznane, obecnie w Kunsthistorisches 

Museum za: Bielesch 2010: vol II, 383-384; vol. III, 

529, pl. XL-15. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 2 Figurka Ptaha-Sokara-Ozyrysa z imieniem Jah-mes, typ IVc wg M. Ravena, typ 

Vc wg S. Bielesch. Pochodzenie nieznane, Okres Ptolemejski, Obecnie w Luwrze, za: 

Bielesch 2010: vol II, 403-404; vol III, 546, pl. LIII-25
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Ryc. 3 Figurka Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa należąca do Anch-Szep-en-upet, typ III wg 

Ravena, typ IV wg Bielesch. XXV dynastia. Obecnie w Metropolitan Museum of 

Art. Egipt, Teby, Deir el-Bahari, Grób MMA 56. Materiał: drewno, farba. Wyso-

kość 48 cm. Nr inw. 25.3.204. Za: strona internetowa 11. 
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‘Do Not Encroach Your Neighbour’s Boundary Line!’ – Boundaries and Their Vio-

lation in Ancient Egypt  

 

In ancient Egypt the boundaries of the fields were marked with various boundary marks 

including boundary stones. These had to be replaced frequently after the Nile inundation, 

based on cadastral records. Their violation was seen as a harsh offence and that is why 

procedure to resolve encroachment disputes was prescribed. Information in regard for 

the pharaonic period can be found in a text known as The Duties of the Vizier, where we 

find two related fragments, one of which deals with violation of the boundaries commit-

ted by the state officials, while the second one treats all other cases. In the latter case, the 

officials responsible for field measurements were consulted. Continuation of this prac-

tice can be found in the papyri from the Ptolemaic and Roman periods. Normal proce-

dure in those times in case of encroachment disputes consisted in the presentation of the 

petition to a higher official, who ordered his subordinates to conduct special measure-

ments and to present a suitable report. On that basis it is possible to say that, generally 

speaking, a way of solving such problems remained basically the same through the time, 

as it guaranted perfectly fast and accurate ending of a dispute. 
 

 

Spory1 graniczne (jak sama idea wyznaczania granic działek za pomocą 

znaków granicznych) sięgają bardzo odległych czasów, stanowiąc jeden z pod-

stawowych problemów występujących w relacjach sąsiedzkich w antycznych 

społeczeństwach, w tym w Egipcie. Coroczne wylewy Nilu powodowały w tym 

kraju zacieranie granic i konieczność ponownego ich wyznaczania, a co za tym 

idzie dokonywania regularnych pomiarów ziemi, które służyły w pierwszej ko-

lejności celom podatkowym. W związku z tym, pomiary ziemi są być może naj-

starszą instytucją związaną z egipską państwowością. Władza nad ziemią bazo-

wała bowiem na wiedzy lokalnych urzędników o stanie gruntów, uzyskiwanej w 

drodze mierzenia działek i rejestrowania uzyskiwanych w ten sposób wyników2. 

                                                           
1 Artykuł został przygotowany w ramach realizacji projektu, który został sfinansowany 

ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-

2011/03/N/HS3/00936. 
2 Manning 2003: 146. 
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Działania te, stanowiące część egipskiej teologii, znajdowały się pod opieką 

boga Thota i powierzone były specjalnym urzędnikom1.  

 Dysponujemy pewną liczbą dokumentów związanych z pomiarami w 

Egipcie. Z II Okresu Przejściowego pochodzi hieratyczny Papirus Matematycz-

ny Rhinda2, zawierający dane z zakresu arytmetyki, wolumetrii, geometrii, mie-

rzenia piramid oraz przykłady praktycznego zastosowania tych nauk. Stanowi on 

kopię starszego dzieła pochodzącego z ok. 2200 roku p.n.e., co pozwala przy-

puszczać, że sama sztuka miernicza w Egipcie datowana jest na czasy jeszcze 

dawniejsze3. Jednakże pierwszy dokument dotyczący bezpośrednio pomiarów 

ziemi, który zachował się do naszych czasów, pochodzi dopiero z późnego okre-

su ramessydzkiego. Jest to Papirus Wilboura4 – hieratyczny tekst z ok. 1150 

roku p.n.e. przekazujący szczegóły pomiarów pól i dochodów z nich przypada-

jących. Przykłady podobnych pomiarów działek ziemi znajdujemy także w papi-

rusie Papirusie Reinhardta z X wieku p.n.e.5.  

 Granice działek mogły być zaznaczane w Egipcie przez różnego rodzaju 

znaki graniczne, ale tylko niewielka ich część miała szansę zachować się do 

naszych czasów, przede wszystkim w związku z niszczycielską siłą wylewów 

Nilu. Wiemy jednak, że mogły przyjmować one niekiedy postać monumental-

nych stel, które nosiły imiona władcy i właściciela oraz podawały wymiary ma-

jątku6.  

 Najbardziej znanymi stelami z Egiptu są te wyznaczające granice Amar-

ny, mające wyjątkową postać siedemnastu kamiennych inskrypcji wyrytych w 

skałach wokół miasta, wykonanych pomiędzy 5. a 8. rokiem panowania Achena-

tona7. Stele rzadko były jednak aż tak monumentalne, częściej przyjmując postać 

kamienia umieszczonego w ziemi. Jedna z tego typu stel przedstawiona jest na 

scenie pomiaru pól z tebańskiego grobowca Neb-Imena z czasów XVIII dynastii 

(ryc. 1). Ukazany został tutaj mężczyzna z częściowo ogoloną głową, z lewą 

ręką spoczywającą na lasce, natomiast prawą skierowaną ku twarzy, który po-

chyla się nad stelą zaokrąglającą się ku górze8. 

 Jak się wydaje, także stele dokumentujące prywatne donacje ziemi (za-

zwyczaj na rzecz świątyń czy to ze strony faraona, czy też osób prywatnych) 

były niekiedy ustawiane na polach i wykorzystywane jako znaki graniczne, na 

co wskazuje niezapisana część kamienia umożliwiająca jego umieszczenie w 

ziemi9. Tego rodzaju stele zawierały w górnej części przedstawienia bóstw, fara-

ona, donatora itp., i dodatkowo zazwyczaj krótki tekst z imionami osób i okre-

                                                           
1 Hughes 1992: 16.  
2 Robins, Gay, Shute 1987; Chace 1927-1929.  
3 De Caterini 1966: 76-78. 
4 Gardiner 1941-1952.  
5 Vleeming 1993. 
6 Helck, Otto 1975: II 897 s.v. Grenzsteine. 
7 Zob. na ich temat Murnane, van Siclen 1993. 
8 Zob. o niej. Berger 1934: 54-56.  
9 Leahy 1982-1983: 85, przyp. 14; Meeks 1979: 609 przyp. 12. Lista tego rodzaju steli 

znajduje się w Meeks 1979: 661-687. 
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śleniem przedmiotu donacji1. Jako przykład może posłużyć stela przechowywa-

na obecnie w Muzeum Egipskim w Kairze przekazana przez Thotmesa IV ka-

płanowi Amona2. 

 A zatem przynajmniej niekiedy w jednym, kilku, a na nawet czterech 

rogach działki mogła być umieszczona stela graniczna wyznaczająca granice 

terenu, a jednocześnie obszar ziemi, który podlegał corocznym pomiarom3. W 

Egipcie jednak tego rodzaju monumentalne stele ustawiane były najprawdopo-

dobniej tylko w nielicznych przypadkach granic nomów, miast czy majątków 

zamożnych osób lub świątyń. Zdecydowanie częściej za znaki graniczne musia-

ły służyć proste kamienie, a granice mogły być wyznaczane także przez niewiel-

kie bruzdy lub też ślady wcześniejszej uprawy, resztki ścierniska czy, tak jak w 

Rzymie, fragmenty amfor, które silniejszy wylew mógł całkowicie usunąć4. 

Dodatkowo granice mogły być wyznaczane przez elementy naturalne występu-

jące w krajobrazie egipskim, takie jak drzewa, kanały, tamy czy drogi, w przy-

padku których ryzyko naruszenia granic przez sąsiadów było mniejsze.  

 Wszędzie, gdzie istniały granice gruntów wyznaczane za pomocą różno-

rodnych elementów, powstawały również spory ich dotyczące. Mogły one rodzić 

się pomiędzy osobami prywatnymi, jak i pomiędzy nimi a miastami czy wsiami, 

a nawet pomiędzy dwoma miastami czy prowincjami. Duża ich część mogła być 

rozwiązywana kompromisowo przez strony, ale niektóre nie obchodziły się bez 

interwencji władz5.  

 Niewątpliwie problem naruszania granic był dobrze znany w Egipcie. 

Nielegalne przesunięcie granic było uważane w tym kraju za ciężkie przewinie-

nie, na co wskazują dwa teksty zawierające postanowienia z etycznymi zakaza-

mi tego rodzaju działań6.  

 Pierwszym z nich jest Księga Umarłych (125, 33-34), wyliczająca wśród 

licznych rzeczy, których nie miała dopuścić się dusza zmarłego, także nienaru-

szenie sąsiednich terenów, w tym poprzez ich zaoranie, a więc usunięcie czy 

przesunięcie granic: „Nie przeorałem (ziemi z terenu mojego sąsiada i) nie doda-

łem jej do moich własnych akrów. Nie wkroczyłem na (cudze) pola”7.   

 W Naukach Imen-em-Ipeta8 z okresu ramessydzkiego jeden z fragmen-

tów poświęcony był w całości nieprzekraczaniu granic ziemi innych ludzi (VI, 

1-4)9: 

 

„Nie przesuwaj znaków na granicach pól, 

ani nie zmieniaj pozycji liny mierniczej. 

                                                           
1 Meeks 1979: 608-610. 
2 Mariette 1889: 14 i pl. 47. 
3 Manning 2003: 155. 
4 Bonneau 1971: 82-83. 
5 Pikulska-Robaszkiewicz 1988: 949. 
6 Van den Boorn 1988: 189. 
7 Tłumaczenie z angielskiego za John 2012: 77:13. 
8 Griffith 1926: 191-231; Black 2002. 
9 Griffith 1926: 204-206. 
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Nie bądź zachłanny na łokieć ziemi, 

ani nie przekraczaj granic wdowy”. 

 

 Powyższy tekst wyraźnie wskazuje zarówno na fakt ustawiania znaków 

na granicach działek, jak i na problem ich naruszania poprzez usuwanie czy 

przesuwanie, a także na możliwe nieprawidłowości przy przeprowadzaniu po-

miarów. Pojawia się zatem pytanie, co działo się w przypadku, gdy pomimo 

zakazów doszło jednak do naruszenia granic.  

 Jedynych dokładniejszych informacji w tym zakresie z czasów faraoń-

skich dostarczają nam Obowiązki wezyra – tekst wyryty na ścianach grobowców 

wezyrów w Tebach z czasów XVIII i XIX dynastii, opisujący zadania i obo-

wiązki tego urzędnika. Dwa fragmenty tego źródła odnoszą się do sporów zwią-

zanych z granicami – jeden bezpośrednio, drugi pośrednio.  

 Pierwszym z nich jest fragment R 20: 

 

„On jest tym, który przydziela każde pole Sd. Jeśli ktokolwiek wnoszący petycję, 

mówi: ‘Nasze stele graniczne zostały usunięte’, wówczas musi on zbadać, czy 

one (granice) znajdują się pod pieczęcią urzędników. Jeśli tak, to zabierze pola 

Sd.w konkretnego kolegium urzędników, które przesunęło je (granice)”1. 

 

 W omawianym akapicie poruszane są obok siebie dwa różne zagadnie-

nia – z jednej strony asygnowanie pól Sd.w, z drugiej kwestia przesunięcia gra-

nic, które zostały połączone ze sobą w ostatnim zdaniu. Z fragmentu tego wyni-

ka, że wezyr dawał pola Sd.w, a więc najprawdopodobniej działki ziemi pań-

stwowej przyznawanej urzędnikom w związku z pełnieniem przez nich służby 

państwowej2. Pozostawały one jednak własnością państwa i mogły być odebrane 

w pewnych określonych przypadkach, także w tym opisanym w dyskutowanym 

fragmencie3. Ustęp ten dotyczył zatem specyficznej sytuacji nadużycia władzy 

przez urzędników, potwierdzając jednocześnie fakt oznaczania granic, dokony-

wania pomiarów ziemi i ich rejestrowania. 

 Okoliczności naruszenia granic opisane w omawianym akapicie przed-

stawiają się następująco. Jeżeli ktoś zauważył przekroczenie jego granic, ko-

nieczne było zweryfikowanie, czy nie byli w nie zaangażowani urzędnicy. W 

takiej sytuacji niemożliwe było przedłożenie petycji samym funkcjonariuszom, 

w związku z czym skarga kierowana była do ich przełożonego – wezyra, który 

badał sprawę. Celem przeprowadzanego śledztwa było ustalenie, czy granice 

znajdowały się „pod pieczęcią urzędników”, a więc czy nowa lokalizacja zna-

ków granicznych była autoryzowana przez władze, a w ten sposób określenie, 

czy w nielegalne przesunięcie granic zaangażowani byli urzędnicy. Jeżeli tak, to 

sprawę przekazywano wezyrowi w celu wymierzenia przez niego kary. Żaden 

inny urzędnik związany z pomiarami pól (np. jmj-A AH.wt – nadzorca pól) nie 

                                                           
1 Tłumaczenie z angielskiego za Van den Boorn 1988: 186. 
2 Tamże: 187-188. 
3 Tamże: 188, 191. 
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miał bowiem uprawnień do osądzania jego podwładnych, tym bardziej, że on 

sam mógł być winny naruszenia granic.  

 Dokładna natura roli wezyra w omawianej sprawie pozostaje niejasna. 

Jak się wydaje, nie prowadził on śledztwa osobiście, a przynajmniej w tekście 

znajduje się rozróżnienie pomiędzy zdaniem opisującym badanie, wyrażonym w 

terminach bezosobowych i tym dotyczącym kary, ujętym w terminach osobo-

wych. Z innych fragmentów instrukcji wynika wprawdzie, że w sprawach doty-

czących urzędników państwowych wezyr dokonywał samodzielnie przesłucha-

nia, ale analizowany fragment zdaje się raczej wskazywać na udział pośredni-

ków – agentów wezyra. Dopiero jeżeli rzeczywiście lokalni urzędnicy okazali 

się być winnymi naruszenia granic, to do wezyra należało ich ukaranie1. W ta-

kim przypadku odbierał on urzędnikowi winnemu przesunięcia granic przyznane 

mu pola. Nie wiemy, czy wiązało się to także z oddaleniem z urzędu2. 

 Mamy tutaj do czynienia ze specyficzną sytuacją odpowiedzialności 

urzędników za naruszenie granic. Pojawia się zatem pytanie, jak wyglądało po-

stępowanie w pozostałych przypadkach. To, jak mogła wyglądać procedura w 

razie naruszenia granic nie przez funkcjonariuszy państwowych, ale na przykład 

sąsiadów, wynika z innego fragmentu Obowiązków wezyra, dotyczącego petycji 

związanych z polami (R 17-18): 

 

„Co do jakiegokolwiek posłańca, którego wezyr posyła odnośnie jakiejkolwiek 

petycji, on (wezyr) pozwoli mu (posłańcowi) iść do niego (wnoszącego petycję). 

Jednakże, jeżeli ktokolwiek przedstawi wezyrowi petycję odnośnie pól, to on do 

niego (samego, tj. wezyra) nakaże wezwać go, dodatkowo prosząc o radę nad-

zorców pól i radę pomiarów. Pozwoli on mu na opóźnienie dwóch miesięcy 

odnośnie jego pól w Górnym i Dolnym Egipcie. Ale jeżeli chodzi o jego pola, 

które graniczą z Południowym Miastem i Rezydencją, on pozwala mu jedynie na 

opóźnienie wynoszące 3 dni, co jest zgodne z prawem”3. 

 

 Fragment ten przedstawiał szczególną procedurę przewidzianą w razie 

różnorodnych problemów dotyczących ziemi uprawnej, niezależnie od jej statu-

su, jakości, czy też pozycji jej właściciela lub dzierżawcy. Różniła się ona od 

innych sytuacji, kiedy to postępowanie polegało na tym, że po otrzymaniu pety-

cji wezyr posyłał posłańca do wnoszącego petycję, aby to on rozpoznał sprawę. 

W omawianym natomiast fragmencie to wnoszący petycję miał przybyć osobi-

ście przed wezyra, który ze swojej strony zwraca się do odpowiednich urzędni-

ków (jmj-rA AH.wt – nadzorca pól oraz DADAt n.t TmA – rada pomiarów) w celu 

otrzymania profesjonalnej porady4. 

 Do zadań pierwszego z urzędników (tj. nadzorcy pól), którego rady za-

ciągano, należało przede wszystkim nadzorowanie pomiarów ziemi w celu 

                                                           
1 Tamże: 190-191. 
2 Tamże: 192. 
3 Tłumaczenie na angielski za tamże: 148. 
4 Tamże: 148. 
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przywrócenia granic poszczególnych działek po wylewach Nilu i określenie 

praw do gruntu indywidualnych osób i instytucji1. Jeżeli chodzi o radę pomia-

rów był to najprawdopodobniej termin stosowany na określenie ogółu niższych 

urzędników zaangażowanych w pomiary ziemi na danym terenie2.  

 Informacje o tym, jacy funkcjonariusze mogli wchodzić w skład takiej 

grupy, przekazuje nam papirus P. Haraga 33, wymieniający: zS n TmA – pisarza 

pomiarów, zS AHt – pisarza pól, wpwtj n jmj-rA pr – posłańca nadzorcy majątku, 

dwn nwH – rozciągacza liny, Szp nwHw – trzymacza lin4. 

 Urzędnicy zaangażowani w pomiary pól znani są także z przedstawień 

na ścianach grobowców tebańskich, należących do pisarzy królewskich lub nad-

zorców pól z czasów XVIII dynastii. Grobowcem najbardziej interesującym z 

punktu widzenia przedstawień pomiarów, jest grób Menny (TT 69), pisarza ma-

jątku faraona i Amona. Na lewej ścianie zewnętrznej komnaty grobowej ukazany 

jest on jako nadzorca prac rolniczych. W górnym rogu siedzi on na stołku, ob-

serwując ludzi dokonujących pomiarów upraw. Scena pomiarów pól odbywa się 

w obecności pisarzy i zajmuje dużą centralną część górnego subrejestru. Ukaza-

no tam pięciu skrybów – dwóch znajduje się z lewej strony, pozostali rozmiesz-

czeni są wzdłuż rozciągniętej liny mierniczej z węzłami. Dwóch asystentów, 

którzy rozciągają linę, przeprowadzało rzeczywiste pomiary. Daleko z prawej 

strony przedstawiony był prawdopodobny właściciel mierzonej działki wraz z 

kobietą, najprawdopodobniej żoną (ryc. 2). Kolejnym grobowcem jest grób Dże-

ser-ka-Ra-seneba (TT 38), datowany na czasy panowania Thotmesa IV (ok. 

1400-1390 p.n.e.). Na wschodniej ścianie grobowca pisarz ukazany jest podczas 

wykonywania jego urzędowych funkcji, związanych z nadzorowaniem pomia-

rów upraw. W górnym rejestrze właściciel grobowca idzie wraz z czterema asy-

stentami wzdłuż brzegów rosnących plonów. Trzyma on laskę oraz przyrządy do 

pisania. Za nim podążają dwaj asystenci – jeden z nich, najbardziej z lewej, nie-

sie na plecach skrzynkę zawierającą najprawdopodobniej zapasowe materiały 

piśmiennicze i dokumenty; inni zwoje papirusowe i tabliczki do pisania. Bezpo-

średnio przed Dżeser-ka-Ra-senebem znajduje się dwóch mierniczych, dokonu-

jących pomiarów przy użyciu liny (ryc. 3)5. Następnym z grobów jest ten nale-

żący do Imen-hetep-sa-siego (TT 75) żyjącego za czasów Thotmesa IV (ok. 

1400-1390 p.n.e.). Na ścianie na lewo od wejścia ukazani są mierniczy pól przy 

pracy. Część z nich trzyma zwinięte liny miernicze w skrytkach z głową barana. 

Ostatnim jest grób Cha-em-heta (TT 57) pisarza królewskiego za czasów Amen-

hotepa III (ok. 1390-1352 p.n.e.). Na jednym z przedstawień ukazany jest pisarz 

m.in. przy dokonywaniu pomiarów plonów przez mierniczego przy pomocy 

świętej liny. 

                                                           
1 Gardiner 1948: II 162, przyp. 3; Simpson 1972: 48-49; Graefe 1975: 39, 44-46. 
2 Van den Boorn 1988: 160. 
3 Smither 1941: 74-78.  
4 O linach zob. Graefe 1975: 36-46. 
5 Opisy za strona internetowa 1 oraz Katary 2013: 741-744. 



116 

 Jak wskazują omówione powyżej malowidła w połączeniu ze źródłami 

pisanymi, jmj-rA AH.wt był odpowiedzialny za nadzorowanie pomiarów ziemi i 

sporządzanie z nich dokumentów, natomiast rzeczywiste pomiary były dokony-

wane przez radę pomiarów, a w szczególności rozciągaczy i trzymaczy lin. 

 Wracając do samego tekstu, jak wynika z R 17-18 Obowiązków wezyra, 

w sytuacji, gdy ktoś przedstawiał wezyrowi petycję dotyczącą ziemi, był on 

przed niego wzywany i wysłuchiwany osobiście. Dodatkowo wezyr zaciągał 

opinię u nadzorców pól i rady pomiarów. Zaangażowanie tych właśnie 

urzędników sugeruje, że petycja dotyczyła w jakimś zakresie pomiarów pól czy 

wymierzania podatków, a więc także i wyznaczania granic. Guido P. F. van den 

Boorn sugeruje, że spór mógłby powstać pomiędzy wnoszącym petycję i urzęd-

nikami np. co do poprawności określenia granic pól, ale możliwe jest, że opisana 

procedura odnosiła się w pierwszej kolejności do sporu pomiędzy prywatnymi 

właścicielami czy dzierżawcami ziemi co do przebiegu granic1.  

 Procedura przedstawiałaby się zatem w przypadku przekroczenia granic 

następująco: naruszony wnosił petycję do wezyra; wezyr wzywał go przed sie-

bie; a następnie zwracał się o radę do jmj-rA AH.wt i DADAt n.t TmA po czym wyda-

wał decyzję, zgodnie z którą sprawa miała być rozpoznana w ciągu dwóch mie-

sięcy w przypadku pól na prowincji i w ciągu trzech dni, jeżeli były one zlokali-

zowane w okolicy ośrodków władzy, a więc tam gdzie miał swą siedzibę wezyr. 

Ze względu na krótki trzydniowy okres można przypuszczać, że działania miały 

być podjęte tak szybko, jak to możliwe. Pośpiech był zrozumiały, albowiem 

jakakolwiek niepewność co do wymiarów pól odbijała się także na ustaleniu 

podatków, uprawie ziemi, jak i prawach sąsiednich właścicieli. Dlatego też każ-

dy spór musiał być rozstrzygnięty jak najszybciej, tak żeby każdy znał swoje 

prawa i obowiązki. To sugeruje, że tego rodzaju spory były w pierwszej kolejno-

ści rozstrzygane na poziomie lokalnym, dla uniknięcie konieczności podróży. 

Wydaje się w związku z tym prawdopodobne, iż tylko w ostateczności kierowa-

no petycję do wezyra, który działał jako sąd apelacyjny w odniesieniu do lokal-

nych spraw związanych z polami i uprawami. Nie wydawał on jednak osobiście 

werdyktu w sprawie, a rozkazywał jedynie dokonanie ponownej oceny sprawy 

lokalnym urzędnikom, określając termin do podjęcia stosownych działań. Po-

szkodowany nie wnosił zatem o proces, ale o otrzymanie pozwolenia na doko-

nanie ponownego ocenienia sprawy przez lokalną władzę2.  

 Pomiędzy dwoma omówionymi fragmentami Obowiązków wezyra ist-

nieją zatem istotne różnice. We fragmencie R 17-18 osoba uważająca się za po-

krzywdzoną mogła wystąpić z petycją do wezyra, którego jedynym zadaniem 

                                                           
1 Van den Boorn 1988: 161. Na fakt zaangażowania wezyra w wyznaczanie granic wska-

zują jeszcze dwa inne teksty zawierające epitety odnoszące się do kontroli wezyra nad 

ustanawianiem granic. Są nimi stela CG 20539, Ib, 2 wezyra Menczu-hetepa ze Średnie-

go Państwa (Meeks 1979: 609 n. 11; El-Sayed 1980: 220) oraz posąg CG 630, Inscr. C 

(El-Sayed 1980: 220) z czasów XIX dynastii, należąca do wezyra Pa-sera. Na obydwu 

znajdujemy informację, o tym że wezyr jest tym, który ustanawia znaki graniczne i od-

dziela teren od sąsiedniego (van den Boorn 1988: 190).  
2 Van den Boorn 1988: 164-165. 
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było wysłuchanie stron i przekazanie sprawy lokalnym urzędnikom w celu jej 

rozwiązania, przy przestrzeganiu określonych ograniczeń czasowych przewi-

dzianych przez prawo. W sekcji R 20 mamy natomiast do czynienia ze sprawą 

penalną dotyczącą gruntów uprawnych, a dokładniej ich granic, w których naru-

szenie zaangażowani byli urzędnicy. Wówczas karani byli oni przez wezyra. Na 

podstawie omawianego tekstu można zatem stwierdzić, że prywatne spory doty-

czące ziemi były zasadniczo sprawami lokalnymi, podczas gdy karne należały 

do kompetencji władz centralnych, przy czym tylko wówczas, gdy podejrzewa-

no, iż zaangażowani byli w nie urzędnicy1.  

 Informacje o naruszeniu granic znajdujemy także w Dekrecie z Nauri z 

czasów Sethiego I, zawierającym przywileje i zwolnienia na rzecz świątyni Ozy-

rysa w Abydos i przewidującym za tego rodzaju naruszenia karę w postaci ucię-

cia nosa i uszu oraz uczynienia ze sprawcy rolnika świątynnego (11, 50-52)2. 

Tekst ten dotyczył jednak naruszenia granic pól należących do majątku świątyn-

nego i dlatego też prawdopodobnie kary określone w nim były surowsze niż w 

innych źródłach3. 

 Omówione powyżej teksty stanowią główne świadectwa dotyczące 

znaków i sporów granicznych z czasów faraońskich. Większa liczba źródeł da-

towana jest natomiast na Okres Grecko-Rzymski i są to w pierwszej kolejności 

papirusy zapisane w języku greckim4. Informacje o zmianach granic na skutek 

wylewu i regularnych pomiarach pól znajdujemy ponadto w tekstach greckich 

autorów klasycznych, którzy zgodnie przypisywali wynalezienie geometrii 

Egipcjanom5. 

 Jako pierwszy informację taką przekazał Herodot (Hdt., II, 109)6, we-

dług którego (jego opowieść znajdujemy powtórzoną również u Herona z Alek-

                                                           
1 Tamże: 193-194. 
2 Edgerton 1947: 219-230. 
3 Tamże: 228. 
4 Papirusy cytowane są przy użyciu powszechnie przyjętych skrótów za CHECKLIST 

OF EDITIONS OF GREEK, LATIN, DEMOTIC AND COPTIC PAPYRI, OSTRACA AND 

TABLETS, z podaniem tomu (duża cyfra rzymska), następnie numeru samego papirusu 

(cyfra arabska), kolumny, jeśli dokument był na nie podzielony (mała cyfra rzymska), 

ewentualnie skrótów r (recto) lub v (verso) i linii (również cyfra arabska). Ponadto przy 

pierwszym cytowaniu dokumentu w nawiasach podawana jest data oraz miejscowość, z 

której pochodzi papirus. Jeśli są one nieznane w ich miejsce stawiany jest znak zapyta-

nia. W przypadku papirusów opublikowanych kilkukrotnie, przy pierwszym cytowaniu 

podawane są wszystkie sigle publikacji, natomiast w kolejnych jedynie pierwsza z nich. 

Dla skrócenia cytowania dokumentów tylko daty sprzed naszej ery podawane są ze skró-

tem p.n.e. (np. II w. p.n.e.; 256 p.n.e.), natomiast te z naszej ery bez jakiegokolwiek 

skrótu (np. I w.; 387). Nie dotyczy to dat pojawiających się w samym tekście, które 

zawsze podawane są z odpowiednim skrótem. Wszystkie tłumaczenia z języka greckiego 

są tłumaczeniami własnymi autorki, chyba że co innego zaznaczono w przypisie. 
5 Dilke 1971: 20. 
6 „Król ten (Sesostris), opowiadali, rozdzielił kraj między wszystkich Egipcjan w ten 

sposób, że każdemu dał równy czworokątny kawał gruntu i stworzył sobie z tego 

dochody, każąc poddanym corocznie płacić podatek. Jeżeli zaś rzeka z czyjegoś gruntu 
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sandrii, Geometrica, 21), to na wpół mityczny król Sesostris po raz pierwszy 

dokonał podziału ziemi egipskiej, z której mieszkańcy musieli płacić mu podat-

ki. W razie zmiany powierzchni gruntu urzędnicy dokonywali nowych pomia-

rów ziemi, ustalając w ten sposób zmieniony wymiar podatku.  

 Herodot odnosił się w swoim dziele w pierwszej kolejności do ziemi 

położonej w bezpośrednim sąsiedztwie Nilu, najbardziej podatnej na zmiany 

powodowane wylewami i nieustannie wymagającej ponownego mierzenia2. 

Strabon w opowieści o pochodzeniu greckiej geometrii (Strab., XVII, 1,3) odwo-

ływał się natomiast do szerszego procesu, jakim było ponowne wyznaczanie 

granic ziemi położonej w basenach zalewowych, które miało miejsce po wyle-

wie3. Autor ten, opisując swój pobyt w Egipcie ok. 25/24 roku p.n.e. z prefektem 

Aeliusem Gallusem, wspominał, że na skutek wylewu Nilu grunty zmieniały 

formę, a znaki pozwalające wyznaczyć granice poszczególnych działek zanika-

ły4. 

 O sporach mogących powstawać w związku z wylewem Nilu informo-

wał bezpośrednio, również w kontekście egipskiego rodowodu geometrii, Dio-

dor Sycylijski (Diod. Sic., I, 81,2)5.  

 Zarówno u Strabona, jak i Diodora, pojawia się ogólnogrecki termin – ὅ 

ὅρος, oznaczający zarówno granicę, jak i znak graniczny6. Termin ten do końca 

czasów rzymskich stosowany był w grece w takim podwójnym znaczeniu, a 

poświadczony jest on jeszcze w późniejszych tekstach greckich – Bazylikach 

(Bas., 22,1,10) oraz w Etimologicum Magnum7. 

 Jeżeli chodzi natomiast o greckie papirusy z Egiptu, to terminami wy-

stępującymi w nich, czy to na oznaczenie granicy, czy też znaku granicznego, 

nie był ὁ ὅρος, a jego warianty8 – τὸ ὅριον1 – „granica, ograniczenie”2 oraz ὁ 

                                                                                                                                               
coś urwała, to szedł on wtedy do króla i donosił o wypadku. Wówczas król wysyłał 

ludzi, którzy mieli rzecz skontrolować i odmierzyć, o ile mniejszym stał się grunt, ażeby 

poszkodowany na przyszłość płacił proporcjonalnie do ustalonego podatku. Zdaje mi się, 

że tak wynaleziono geometrię, która stąd przyszła do Hellady”; tłumaczenie za: Hammer 

2005: 115. 
1 Także Cassiodorus, Variae, 3,52. 
2 Lyons 1926: 242. 
3 Tamże: 242-243.  
4 „Dokładne i szczegółowe podziały były zaś konieczne z powodu częstego pomieszania 

granic, którego dokonywał Nil w czasie wzrostu, zabierając, dodając i zmieniając kształ-

ty i ukrywając inne znaki, przez które oddzielona jest (własność) jednej osoby od innej. 

Tak więc konieczne było mierzyć jeszcze i jeszcze raz. Stąd, mówi się, narodziła się 

geometria”.  
5 „Bowiem rzeka co roku różnorodnie zmieniając formę ziemi, wywołuje liczne i 

rozmaite spory co do granic pomiędzy sąsiadami, zaś nie jest łatwo rozstrzygnąć te 

rzeczy, jeżeli geometra nie zbada prawdy w praktyce”.  
6 WB I s.v. – Grenze, Grenzmarke; LSJ s.v. Gschnitzer 2001: 21-22.  
7 Etym. Magn. 632, 20-40.  
8 Niewykluczone, że niestosowanie terminu ὅρος, a jego wariantów, związane było z 

technicznym znaczeniem tego pierwszego słowa, które w języku greckim oznaczało 

także kamień wskazujący na obciążenie nieruchomości. Takie jego znaczenie mogło 
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ὁρισμός3 – „granica, ograniczenie”1, „ograniczony z czterech stron świata”2. Nie 

są one szczególnie często poświadczone papirologicznie, a ich występowanie w 

                                                                                                                                               
skłonić również Platona do zastosowania w jego regulacjach dotyczących naruszenia 

granic terminu ὅριον (Pl., Leg., VIII, 842 e; Klingenberg 1976: 5). 
1 Pojawia się on w kilku dokumentach dotyczących bezpośrednio sporu o granice [P. 

Enteux. 68, 15 (222-221 p.n.e., Ghoran); P. Texas inv. no 1, 4, 10 i 14 (220 p.n.e., ?); P. 

Grenf. I 11=M. Chr. 32 (181, p.n.e., nom arsinoicki); P. Mert. I 5, 11, 18 i 20 (149-137 

p.n.e., Ptolemais); P. Gen. II 99, 14 (122, nom hermopolitański)], zarówno w znaczeniu 

granicy jak i znaku granicznego. Τὸ ὅριον wymieniane było także niekiedy przy stan-

dardowym opisie sąsiadów [P. Köln IV 194, 3, 10 (I w., ?); P. Ryl. II 157=Sel. Pap. I 52, 

9-10 (135, nom hemopolitański); P. Ryl. II 378 v, 8 (159-160, Theadelfia); P. Oxy. XVII 

2134, 18 (170, Oksyrynchos); PSI V 448, 3, 23, 26 (I-II w., Hermopolis); SB VI 9242 a, 

8 (II w., Karanis); P. Oxy. LI 3642, 12 (II w., Oksyrynchos); P. Lips. I 10=M. Chr. 28 

(240, Hermopolis); P. Oxy. XLII 3087, 14 (III-IV w., Oksyrynchos); SB XX 14965, 8 (IV 

w., Hipponon); PSI VIII 931, 19 (524, Afrodites Kome)], oznaczając najprawdopodob-

niej znak graniczny. Poza tym najprawdopodobniej w podobnym sensie występował on 

w P. Michael. 40, 3 (VI w., nom afroditopolitański) czy P. Cair. Masp. I 67097, 8 (571-

573, Afrodites Kome). W dokumentach z VI-VIII wieku, przede wszystkim w umowach 

sprzedaży i najmu, pojawiał się on w zwrocie κατὰ τὰ ὅρια – „zgodnie z granicami” [P. 

Cair. Masp. I 67001, 19 i 26 (514, Afrodites Kome); P. Lond. V 1693, 6 i 15 (523-524, 

Afrodites Kome); P. Lond. V 1694, 10 (516-532, Afrodites Kome); P. Lond. V 1695, 9 

(530-531, Afrodites Kome); P. Lond. V 1696, 15 (501-550, Afrodites Kome); P. Lond. V 

1697, 8 (501-550, Afrodites Kome); P. Flor. III 283, 15 (536, Afrodites Kome); P. Cair. 

Masp. I 67106, 15 (539, Afrodites Kome); P. Michael. 41, 10 i 18 (539-554, Afrodites 

Kome); P. Cair. Masp. I 7107, 11 (525-540, Afrodites Kome); P. Cair. Masp. I 67112, 14 

(544-545, Afrodites Kome); P. Flor. III 286, 20 (552, Afrodites Kome); P. Lond. V 1692 

(a), 13 (555, Afrodites Kome); P. Cair. Masp. II 67240, 1 (VI w.,?); P. Cair. Masp. I 

67099, 9 (VI w., Afrodites Kome); P. Cair. Masp. III 67313, 42 (VI w., Arabon lub 

Antinoopolis); P. Cair. Masp. III 67325 R Fol. I, 22 (VI w., Afrodites Kome); P. Lond. 

IV 1386, 11 (708-710, Afrodites Kome)] czy πρὸς τὰ ὅρια [P. Michael. 45, 26 (540, 

Afrodites, Kome); P. Berl. Brash. 17, 38 (547, Afrodites Kome); P. Michael. 46, 10 (559, 

Afrodites Kome); P. Michael. 48, 21 (572, Afrodites Kome); P. Michael. 60, 8 (VI w., 

Afrodites Kome); P. Mich. XIII 666, 12 (616-646, Afrodites Kome)]. Ponadto, słowo to 

występowało w innych dokumentach, zazwyczaj w znaczeniu granicy np. miasta, działki 

czy winnicy [P. Lond. VII 1967, 1, 2 (255 p.n.e., Filadelfia); P. Cair. Zen. III 59352, 8, 9 

(244 p.n.e., Filadelfia); P. Enteux. 59, 8 (222 p.n.e., Magdola); P. Grenf. II 15 (139 p.n.e., 

Latopolis Magna); P. Bad. II 7, 6 (II w. p.n.e., Latopolis Magna); P. Mil. I 6, 7 (26, 

Theadelfia); P. Giss. I 60 (118, Naboo); P. Ross. Georg. III 33, 15 (II w., ?); P. Ryl. II 

100, 7 (238, Magdola Mire); P. Oxy. L 3575, 13 (341, Oksyrynchos); P. Abinn. 57, 18 

(346, Theoxenis); P. Mich. XX 820 (355-375, Oxyrynchos); P. Oxy. XLII 3087, 4 i 20; P. 

Palau Rib. 22, 12 (VI w., Afrodito); SB XXVI 16529, 15 (526, Afrodites Kome); P. 

Lond. IV 1386, 14]. 
2 WB II s.v.; LSJ s.v.  
3 Ὁ ὁρισμός występował przede wszystkim w dokumentach z II-III wieku n.e., 

zazwyczaj w kontekście inspekcji granic określanej mianem ἡ ἐπίσκεψις ὁρισμ̣οῦ [P. 

Petaus 13, 19 (184-185, Syron Kome); P. Petaus 14, 28 (184-185, Syron Kome); BGU 

IV 1091, 25 (212, Oksyrynchos); P. Strasb. I 31, 12 i 17 (260, Theadelfia)] lub ὁρισμοῦ 

πορεία [Np. P. Amh. II 97 (181, Soknopaiou Nesos); BGU II 599=W. Chr. 363, 3 (II w., 
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podwójnym znaczeniu – samej granicy, jak i obiektu ją wyznaczającego, nastrę-

cza istotnych problemów interpretacyjnych. Zazwyczaj nie da się bowiem 

stwierdzić z całkowitą pewnością w jakim sensie termin ten pojawia się w kon-

kretnym dokumencie.  

 Z Okresu Ptolemejskiego i Rzymskiego pochodzi także kilkadziesiąt 

greckojęzycznych dokumentów dotyczących problemu przekroczenia granic, 

powstającego pomiędzy sąsiadami będącymi osobami prywatnymi. Są nimi w 

pierwszej kolejności petycje3, z którymi występowały osoby, których granice 

zostały naruszone przez sąsiadów. Poza nimi dysponujemy instrukcjami4 oraz 

raportami5 sporządzanymi w toku postępowania, a pewnych danych dostarczają 

dodatkowo innego rodzaju dokumenty (np. listy)6.  
 Papirusy te wskazują na określanie działania polegającego na naruszeniu 

granic za pomocą specyficznych terminów (bez względu na okres, na który 

datowane są): czasownika παρορίζω7 – „przekraczać” czy „naruszać granicę”8 

oraz rzeczownika ὁ παρορισμός9 – „naruszenie granic”1. Słowa te pojawiają się 

                                                                                                                                               
nom arsinoicki); PSI VII 796 r 3 (222/223, Psenyris)]. Oznaczała ona akt administracyj-

ny polegający na badaniu przebiegu granic skonfiskowanych działek lub dóbr państwo-

wych, które miały być sprzedane albo wydzierżawione. Ponadto, niekiedy w papirusach 

występował zwrot ἐπὶ ταῖς οὔσαις τῶν ὅλων γειτνίαις καὶ ὁρίοις – „z istniejącymi sąsia-

dami i granicami” [Np. P. Mich. VI 427, 13-14 (138, Karanis); SB XVI 12345, 9 (127-

128, Tebtynis)].  
1 WB II s.v.; LSJ s.v.  
2 Preisigke 1912: 117. 
3 P. Enteux. 68 (222-221 p.n.e., Ghoran); P. Texas inv. no. 1 (220 p.n.e., ?); P. Grenf. I 11 

(181 p.n.e., nom arsinoicki); P. Mert. I 5 (149-137 p.n.e., Ptolemais); PSI XV 1512=PSI 

Omaggio 4=PSI Congr. XI 4 (II w. p.n..e, ?); BGU IV 1060 (14 p.n.e., Busiris); P. Flor. 

III 319 (133-137, Oksyrynchos); P. Ross. Georg. II 21 (154/155, Memfis); SB XVIII 

13306 (154, Karanis); P. Mich. IX 526 (155, nom arsinoicki); BGU XIII 2243 (II-III w., 

Oksyrynchos); BGU II 616 (II-III w., nom arsinoicki); P. Oxy. LXX 4775 r (223, 

Oksyrynchos); P. Oxy. XLVI 3288 (252-253, Oksyrynchos); P. Freib. II 11 (336, ?).  
4 P. Oxy. XLV 3240 (88/89, Oksyrynchos); P. Petaus 24 (186/187, nom arsinoicki); CPR 

XXIII 26 (320, nom herakleopolitański) 
5 P. Gen. II 99 (122, nom hermopolitański); CPR XXIII 5 (169-177, Ptemo). 
6 P. Tebt. II 410 r (16, Tebtynis) – list; P. Oxy. XLIX 3503 (I w., Oksyrynchos) – list?; P. 

Oxy. XLII 3050 (III w., ?) – dokument urzędowy; BGU IV 1094 (525, Hermopolis 

Magna) – ekmartyrion (oświadczenie) składane przez urzędnika, dotyczące zeznań pew-

nego rolnika. 
7 P. Mert. I 5, 27 – παρορίζων; P. Tebt. 410 r, 5 – παρορίζεται; P. Oxy. XLIX 3503, 14-15 

– παρ[ορίζ]ο̣υσι̣̣; P. Ross. Georg. II 21, 6 – π]αροριζομένης; CPR XXIII 5, 8 – 

παρορίζεσθαι; BGU 616, 4 – παρορίζομαι; BGU 1094, 8 – παρώρισεν 
8 WB II s.v. – begrenzen, die Grenze verschieben (zum Nachteile des Nachbars); LSJ s.v. 

– aktywny – outstep one's boundaries, encroach on a neighbour's property; bierny – 

have the boundaries extended, have one's land encroached upon.  
9 P. Mil. Vogl. IV 251, 3 – παρορισμο(ῦ); P. Gen. II 99, 32 – παρορισμοῦ; P. Petaus 24, 

23 – παρο̣ρ̣ι̣ --- (ze względu na niezachowanie się końcówki wyrazu nie wiadomo, czy 

mieliśmy tutaj do czynienia z czasownikiem, czy rzeczownikiem); SPP V 40, 6 – ἐν 

παρορισμοῖς; SPP V 41, 7 i 10 – ἐν παρορισμοῖς; SPP V 43, 4 i 7 – ἐν παρορισμοῖς; SPP 
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tylko w papirusach dotyczących sporu granicznego2, w związku z czym można 

uznać je za techniczne określenia naruszenia granicy3. 

 Z zachowanej do naszych czasów dokumentacji wynika, że w rozwią-

zywanie sporu o granice zaangażowani byli urzędnicy na kilku szczeblach ad-

ministracji4. Osoba, której granice zostały naruszone, kierowała petycję do jed-

nego z urzędników wyższego szczebla, przy czym nie istniał jeden, kompetentny 

funkcjonariusz. Odpowiadało to ogólnej praktyce, właściwej zarówno dla Okre-

su Ptolemejskiego, jak i Rzymskiego, zgodnie z którą nie istniało wyraźne roz-

różnienie zakresu zadań poszczególnych urzędników5.  

 W Okresie Ptolemejskim petycje kierowane były zatem albo do króla, 

albo do stratega. Z pierwszą sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku pety-

cji typu ἔντευξις6, a więc specjalnego ich rodzaju adresowanego bezpośrednio 

do władcy, ale w praktyce rozpatrywanego przez szefa nomu7. Pozostałe petycje 

z czasów Lagidów należą natomiast do typu ὑπόμνημα8, czyli petycji kierowa-

nych najczęściej do stratega i to on był ich adresatem najprawdopodobniej także 

w przypadku omawianych dokumentów9. 

 Również w Okresie Rzymskim petycje w sprawie naruszenia granic 

kierowane były najczęściej do stratega nomu10, który w pierwszych trzech wie-

                                                                                                                                               
V 45, 11 – ἐν παρορισμοῖς; SPP V 46, 8 – ἐν παρορισμοῖς; SPP V 47, 2 – ἐν 

παρορισμοῖς. 
1 WB II s.v. – Überschreitung der Grenze. W LSJ s.v. termin ten tłumaczony jest jako 

removal of landmarks. 
2 Wyjątkowo w papirusach występowały także inne terminy na określenie naruszenia, 

którego dopuścili się sąsiedzi, zdecydowanie mniej techniczne i pojawiające się, w prze-

ciwieństwie do czasownika παρορίζω, często w innych kontekstach: 

–ἐπιβαίνω – przekraczać, wkraczać, naruszać, zajmować – P. Texas inv. no 1, 6; P. Mert. 

I 5, 6-7; BGU XIII 2243, 11 

–ἁρπάζω – zająć, zawładnąć – P. Oxy. XLV 3240, 11-12 

–ἐκβάλλω – wyrzucać – P. Flor. III 319, 11. 
3 Taubenschlag 1935: 395. 
4 Tamże: 255. 
5 Mascellari 2012: 146-147; Thomas 1975a: 111-159. 
6 P. Enteux. 68; P. Texas inv. no. 1. O ἔντευξις zobacz Guéraud 1931-1932; Collomp 

1926: 51-140; Lesquier 1912: 1-51. 
7 Guéraud 1931-1932: xxxi; Lesquier 1912: 12. 
8 O ὑπόμνημα zob.: Wolff 1978: 114-122; Wolff 1962: 165-170.  
9 Adresat petycji zachował się wprawdzie tylko w P. Mert. I 5 – był nim strateg Tebaidy, 

ale bardzo możliwe, że również w przypadku pozostałych dwóch dokumentów (PSI XV 

1512; P. Grenf. I 11) był nim szef nomu. Peremans,  Van’t Dack 1948: 167; Helmis 

1994: 329.  
10 P. Gen. II 99; P. Flor. III 319 – wzmianka w petycji do prefekta o licznych petycjach 

kierowanych wcześniej do strategów; P. Ross. Georg. II 21 – petycja adresowana do 

stratega z powołaniem się na petycję do epistratega; P. Mich. IX 526 – petycja do basili-

kos grammateusa działającego jako strateg; CPR XIII 5 – raport z inspekcji przeprowa-

dzonej z polecenia stratega, do którego była skierowana petycja; P. Petaus 24; P. Oxy. 
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kach panowania rzymskiego nadal był podstawowym adresatem skarg podda-

nych. W tym czasie poświadczone są jednak przypadki petycji wystosowywa-

nych także do wyższych urzędników – epistratega1, prefekta2, oraz najprawdo-

podobniej dioikety3. Funkcjonariusze ci zazwyczaj ze swojej strony zwracali się 

do stratega o podjęcie określonych działań albo polecali powodom uczynienie 

tego. Jak się wydaje wyższym urzędnikom przedkładano prośby w przypadku, 

gdy petycje kierowane wcześniej do stratega nie odnosiły oczekiwanego skutku. 

Wskazuje na to zarówno P. Oxy. XLV 3240 (88/89), będący instrukcją prefekta 

Mettiusa Rufusa do Iuniusa Hestiaiosa stratega nomu oksyrynchickiego, wydaną 

w odpowiedzi na petycję skierowaną do niego przez Dionysiosa, syna Dionysio-

sa, w której pojawia się wzmianka o wcześniejszych instrukcjach kierowanych 

do poprzedniego szefa nomu, jak i P. Flor. III 319 (133-137) – petycja zaadre-

sowana przez Sarapiona, syna Dionysiosa, do prefekta Marcusa Petroniusa Ma-

mertinusa, w której znajduje się odwołanie do podobnych petycji wysyłanych 

uprzednio do strategów.  

 Jeszcze na początku IV w. n.e. szef nomu, który działał wówczas jako 

strateg-ἐξάκτωρ4, mógł być adresatem petycji, w tym tych dotyczących sporu o 

granice, na co wskazuje wyraźnie CPR XXIII 26 (320). Niedługo potem urzęd-

nik ten znika jednak ze źródeł5. Petycje w tym czasie, jak i później, kierowano w 

związku z tym przede wszystkim do namiestników prowincji, co odpowiada 

ogólnej praktyce z czasów po reformie Dioklecjana6, kiedy to do zarządców 

prowincji zaczęto zwracać się w sprawach wcześniej rozpoznawanych przez 

szefów nomów7. Praktyka ta w stosunku do sporów granicznych potwierdzona 

jest przez drugi dokument dotyczący interesującego nas zagadnienia datowany 

na IV wiek n.e. – P. Freib. II 11 (336).  

 Sam strateg, namiestnik prowincji czy inny wysoki urzędnik, do którego 

kierowano petycje, nie zajmował się badaniem sprawy na miejscu, a polecał 

podlegającym mu niższym funkcjonariuszom podjęcie określonych działań nie-

zbędnych dla doprowadzenia do rozwiązania sporu granicznego. Pomiędzy 

Okresem Ptolemejskim i Rzymskim widać pewne różnice w niższych urzędni-

kach zaangażowanych w tego rodzaju konflikty. Za czasów panowania Lagidów 

adresatem poleceń stratega był w pierwszej kolejności geometra, ewentualnie 

                                                                                                                                               
LXX 4775 r. Prawdopodobne także, że w kilku petycjach, w których adresat nie zacho-

wał się (BGU IV 1060; BGU XIII 2243; BGU II 616; SB XVIII 13306), był nim strateg. 
1 P. Ross. Georg. II 21. O epistrategu zobacz dokładniej: Thomas 1975a. 
2 P. Oxy. XLV 3240; P. Flor. III 319. O prefekcie Egiptu zob. Jördens 2009. 
3 P. Oxy. XLVI 3288. 
4 Thomas 1959: 124-140; Thomas 1995: 230-239. 
5 Zmiany te były spowodowane wprowadzeniem nowych urzędników (przede wszystkim 

λογιστής), a także nowego podziału administracyjnego na pagi na czele z praepositus 

pagu, który został wprowadzony w 307/308 roku n.e. Zob. na ten temat np. Bowman 

1974: 44; Maresch 2007: 428. 
6 Kelly 2011: 32. O pozycji prefekta w systemie sądownictwa w Egipcie rzymskim zob. 

Humbert 1964: 95-142. 
7 Palme 2007: 244-270. 
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βασιλικὸς γραμματεύς (pisarz królewski) lub ἐπιστάτης. W Okresie Rzymskim 

natomiast widzimy w tej roli przede wszystkim pisarza wsi (κωμογραμματεύς) 

oraz ὁριοδείκτης. Część z tych podwładnych była urzędnikami, do których kie-

rowane były polecenia wyższych funkcjonariuszy także w przypadku innych 

spraw, część wykazuje natomiast szczególnie silne powiązanie z dokonywaniem 

pomiarów ziemi.  

 Do pierwszej grupy w Okresie Ptolemejskim zaliczał się przede wszyst-

kim ἐπιστάτης1, będący urzędnikiem policyjnym odpowiedzialnym za utrzyma-

nie porządku i bezpieczeństwa publicznego, który bardzo często pojawiał się w 

dokumentach, jako wykonawca poleceń stratega, wydawanych w odpowiedzi na 

petycje2. Jego zadania polegały między innymi na podjęciu próby pogodzenia 

stron, a w razie jej niepowodzenia posłania ich przed szefa nomu3. Dobrze widać 

to na przykładzie P. Grenf. I 11, będącego dokumentem dotyczącym sporu po-

między Panasem i Thotortaiosem odnośnie przebiegu linii granicznej. Wynika z 

niego, że na wstępnym etapie strateg przekazał zajęcie się sprawą epistatesowi 

Pechytesowi. W czasie posiedzenia przed nim strony doszły do porozumienia i 

Thotortaios sporządził akt zrzeczenia się. O wszystkim tym epistates informo-

wał następnie swojego przełożonego4, ale porozumienie nie było przestrzegane 

przez Thotortaiosa, co doprowadziło do przedłożenia kolejnej petycji. 

 Wyjątkowo przedstawia się natomiast wydanie polecenia przez stratega 

basilikos grammateusowi5, co poświadczone jest w P. Texas inv. no 1, 9 i być 

może także w P. Enteux. 68. Nie znamy bowiem żadnych innych przykładów 

petycji typu enteuksis, w których pisarz królewski działałby w odpowiedzi na 

petycję skierowaną formalnie do króla6. W przypadku omawianych dokumentów 

                                                           
1 P. Grenf. I 11; P. Mert. I 5. W P. Mert. I 5 epistates miał zbadać sprawę, wzywając 

strony przed siebie. Epistates był obok archifylakitesa i epistatesa ton fylakiton urzędni-

kiem wykonującym liczne funkcje policyjne, takie jak wizytowanie scen przestępstw, 

zbieranie i badanie dowodów, przesłuchiwanie świadków, aresztowanie i transportowa-

nie podejrzanych. Działał on przede wszystkim na poziomie wsi, ale urzędnicy o tym 

tytule poświadczeni są także na poziomie nomu lub toparchii. Zob. na jego temat: Lavi-

gne 1945; Wolff 1962: 164-166. 
2 Guéraud 1931-1932: xlvii-lxxii; Lavigne 1945: 41-65; Wolff 1962: 172-175.  
3 Guéraud 1931-1932: xl. 
4 Permans, Van’t Dack 1948: 169-170. 
5 Był to urzędnik nomu występujący w dokumentach papirusowych od połowy III wieku 

p.n.e. do końca czasów ptolemejskich. Funkcjonował on także w czasach rzymskich, ale 

jego urząd zmienił wówczas nieco swój charakter. O urzędniku tym zob. Oates 1995; 

Armoni 2012. O basilikos grammateus w czasach rzymskich zob. Kruse 2002. 
6 W enteuksis pisarz królewski poświadczony jest poza omawianymi dokumentami tylko 

dwukrotnie – w P. Amh. II 33=Sel. Pap. II 273=C. Pap. Hengstl 27=C. Ord. Ptol. 23 

(157 p.n.e., Soknopaiou Nesos), gdzie występował jako członek sądu chrematystów dla 

osądzenia sprawy dotyczącej dochodów królewskich oraz w P. Tebt. I 43=M. Chr. 46=C. 

Ord. Ptol. 56 (118 p.n.e., Tebtynis) – petycji do króla od komogrammateusa Menchesa, 

oskarżonego o otrucie Haryotesa. W jej przypadku basilikos grammateus Ameneus 

wchodził w skład trybunału, który uwolnił pisarza wsi od odpowiedzialności. Źródła 

wskazują zatem, że basilikos grammateus był członkiem trybunałów rozpatrujących 
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wynikało to być może z faktu pełnienia przez basilikos grammateusa w Okresie 

Ptolemejskim, a przede wszystkim w III wieku p.n.e., funkcji związanych z do-

konywaniem pomiarów gruntów, rejestrowaniem ziemi, jak i obliczaniem plo-

nów i podatków z niej1, co uzasadniałoby jego zaangażowanie w spór graniczny. 

 Wyraźnie potwierdzony we wszystkich dokumentach z czasów panowa-

nia Lagidów, dotyczących sporu o granice, był natomiast udział geometry 

(γεωμέτρης)2. Jego zaangażowanie jest naturalne i zrozumiałe. Geometra był 

bowiem mierniczym ziemi3, poświadczonym zarówno w Okresie Ptolemejskim, 

Rzymskim, jak i Bizantyńskim4, stanowiącym grecko-rzymski odpowiednik 

urzędnika znanego w Egipcie jako rozciągacz lin5. Geometra za czasów Ptole-

meuszy, tak jak i wcześniej, był człowiekiem odgrywającym zasadniczą rolę 

przy przeprowadzaniu rzeczywistych pomiarów ziemi6, zazwyczaj ściśle współ-

                                                                                                                                               
sprawy, natomiast nie pojawiał się zasadniczo jako wykonawca poleceń stratega. Petycje 

dotyczące sporu o granice były zatem istotnym wyjątkiem. 
1 Oates 1995: 32-33; Armoni 2012: 175-181. Wykaz papirusów poświadczających jego 

zaangażowanie w te sprawy w Okresie Ptolemejskim znajduje się w Oates 1995: 23-30 
2 W P. Texas inv. no. 1 basilikos grammateus miał ze swojej strony posłać na sporne 

działki geometrę w celu wyznaczenia przez niego granic działek (ll. 9-10: συναποστεῖλαι 

μοι γεωμέτρην – „żeby przysłał mi geometrę”). O przysłanie geometry w celu wyzna-

czenia granic prosił również wnoszący petycję w P. Enteux. 68, 13 (προστάξα[ι -ca.?- ] [ 

-ca.?- γραμ]ματεῖ γράψαι τῶι γεωμέτρηι ὧι καθήκει [ -ca.?- ] – „żebyś rozkazał ---- 

pisarzowi napisać do geometry, żeby przyszedł”). Niewykluczone, że mierniczy został 

wymieniony także w apostilli do tego dokumentu. Wprawdzie zachowało się z niej nie-

wiele (l. 20) [ -ca.?- παραλ]αβὼν ο̣  ο̣λο̣γο̣ν\γεω̣/  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣  ̣ισο̣ν[ -ca.?- ] – „zabierz -------

----”), ale występujące w niej trzy litery – γεω̣, mogą sugerować, że adresat apostilli miał 

zabrać ze sobą właśnie geometrę. Lakunę należałoby uzupełnić wówczas terminem 

γεωμέτρην. Jak najbardziej odpowiadałoby to żądaniu samego powoda, jak i ogólnej 

praktyce stosowanej w przypadku sporu o granice. Informacje o pomiarach dokonanych 

przez geometrę znajdujemy również w P. Mert. I 5, 8-9 w którym Berenike, zwracając 

się do stratega Tebaidy, wskazywała na fakt pomiarów przeprowadzonych przez geome-

trę, jak się wydaje z inicjatywy jej sąsiada (γεομετρηθῆναι διʼ αὐτοῦ   ̣[  ̣  ̣  ̣  ̣   ̣ ̣  ̣   ̣

παρόντος] τοῦ πολιτικοῦ γεομέτρου – „zostały dokonane przez niego pomiary [---- w 

obecności?] miejskiego geometry”. Także w PSI XV 1512, 4-5 i 15 geometra Athenodo-

ros miał udać się na sporne tereny i ponownie wyznaczyć granice, sporządzając następ-

nie raport ze swoich działań: Ἀθηνοδώρω̣ι̣ τ̣ῶ̣ι̣ κ(οινῶι) γ[ε]ω(μέτρηι) – „Do Athenodo-

rosa wspólnego geometry”. 
3 Taką definicję geometry znajdujemy w Geometrie du fisc bizantin 1 (Vind. ur. gr. 10, 

fos 85-88) – μέθοδος τῆς γεωμετρίας – καθώς ἡμᾶς ὁ παλαιός λόγος διδάσκει, ὁ 

πλεῖστοι τοῖς περὶ τῆν γῆν μέτροις καὶ διανομαῖς απησχολουτον, ἐν τούτῳ καὶ γεωμέτραι 

εκλήθησαν – „jak uczą nas dawne traktaty, większość ludzi zajmujących się pomiarami i 

przydzielaniem ziemi nazywana jest geometrami”. 
4 O geometrach jako urzędnikach administracyjnych zob. Oertel: 181; Drecoll 1997: 

199-200. 
5 Crawford 1971: 30. 
6 P. Cair. Zen. I 59126, 2-3 (256 p.n.e., Filadelfia); P. Cair. Zen. II 59188, 2-3 (255 p.n.e., 

nom memficki (?)); P. Petr. II 36 (1)=P. Petr. III 45 (1)=P. Lond. III 574 (a) descr. (241 

p.n.e., Gurob); SB I 4369 B, 52-4 (III w. p.n.e., nom arsinoicki). 
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pracującym z basilikos grammateusem przy urzędowych pomiarach gruntów1. 

Można się było do niego zwracać także w przypadku prywatnych sporów o zie-

mię i zmian własności2.   

 W Okresie Rzymskim widzimy zaangażowanych w rozstrzyganie spo-

rów granicznych nieco innych urzędników niż w czasach ptolemejskich. Do 

połowy III w. n.e. strateg kierował rozkazy zajęcia się sporem granicznym prak-

tycznie zawsze do κωμογραμματεύς3, czyli pisarza wsi. Ostatni dokładnie dato-

wany dokument poświadczający jego zaangażowanie w tego rodzaju sprawy 

pochodzi z 223 roku n.e.4. Taki rozkład chronologiczny dokumentów pokrywa 

się z zanikiem pisarza wsi ze świadectw papirusowych mniej więcej około po-

łowy III wieku n.e., kiedy został on zastąpiony przez urząd komarchy5.  

 Generalnie komogrammateus był bardzo częstym wykonawcą poleceń 

stratega, ze względu na zajmowanie się większością spraw wsi, na czele której 

stał6. Dodatkowo jego zaangażowanie w spór o granice pozostawało w ścisłym 

związku z jego obowiązkami, których istotna część dotyczyła ziemi i jej mierze-

nia. Odpowiedzialny był on bowiem za nakładanie podatków gruntowych, jakie 

poszczególni mieszkańcy wsi musieli zapłacić państwu7, w związku z czym 

sporządzał on corocznie serię raportów dotyczących własności, powierzchni 

gruntów uprawnych i samych upraw na terenach należących do jego wsi oraz 

                                                           
1 Np. P. Cair. Zen. III 59387, 13 (258-156 p.n.e, Aleksandria); P. Enteux. 68, 13. 
2 P. Mert. I 5, 9; P. Enteux. 68, 13. 
3 Był on najwyższym urzędnikiem administracyjnym na szczeblu wsi, poświadczonym 

w Egipcie od początku czasów ptolemejskich do połowy III wieku n.e. Jedyne 

kompleksowe prace dotyczą urzędu komogrammateusa w Okresie Ptolemejskim. 

Najważniejszymi z nich są Criscuolo 1978: 3-101 oraz Verhoogt 1998.  
4 Urzędnik ten pojawia się w większości dokumentów dotyczących sporu o granice z 

pierwszych trzech wieków panowania rzymskiego (P. Tebt. II 410 r, 8; P. Gen. II 99, 2; P. 

Flor. III 319, 10; SB XVIII 13306, 2; P. Ross. Georg. II 21, 15; CPR XXIII 5, 2; P. 

Petaus 24, 25; BGU XIII 2243, 14-15; BGU II 616, 5; P. Oxy. LXX 4775 r, 3). Nie 

występuje on tylko w trzech dokumentach z tego czasu – BGU IV 1060, P. Oxy. XLVI 

3288, P. Oxy. XLV 3240. W przypadku pierwszego dokumentu adresatem instrukcji był 

zamiast pisarza wsi archeofodos, a więc urzędnik policyjny, odpowiedzialny za 

utrzymanie porządku i prawa na poziomie wsi, któremu również często polecano 

rozpoznanie sprawy, jak i posyłanie sprawców wskazanych w petycji przed właściwego 

urzędnika (zob. o nim np. Lewis 1997: 16). W P. Oxy. XLVI 3288 funkcja osoby, która 

miała przybyć na sporny teren i dokonać pomiarów nie zachowała się do naszych 

czasów, ale ze względu na analogie bardzo prawdopodobne jest, że był to pisarz wsi. W 

odniesieniu do P. Oxy. XLV 3240 sugerowano, że niewystępowanie w nim 

komogrammateusa i bezpośrednie wysyłanie stratega do przeprowadzenia inspekcji, 

mogło wynikać z faktu, że nierozstrzygnięcie sporu spowodowane było naruszeniami 

czy niedociągnięciami, których dopuścił się komogrammateus podczas badania sprawy 

(Mitthof 2002: 40 n. 2).  
5 Thomas 1975b: 114-115. Zob. o tym urzędniku: Missler 1970. 
6 Criscuolo 1978: 60, 81-89.  
7 Tamże: 58 i 69. 
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dochodów z nich1. Potrzebną do tego wiedzę o aktualnym stanie ziemi uprawnej 

zdobywał dzięki pomiarom pól (episkepsis)2. Do zadań komogrammateusa nale-

żało również dokonywanie pomiarów nowych działek, powstających na skutek 

sprzedaży ziemi3. Interweniował on także w przypadkach sporów odnośnie 

gruntu. W jego biurze przechowywano bowiem rejestry pomiarów dokonanych 

podczas inspekcji ziemi, w oparciu o które był on w stanie określić zarówno 

powierzchnię, granicę, jak i właściciela spornej ziemi4.  

 W czasach rzymskich jeszcze jeden urzędnik był zaangażowany w roz-

strzyganie sporów o granice, a mianowicie ὁ ὁριοδείκτης5 – inspektor granic6 

poświadczony w dokumentach datowanych na II-IV wiek oraz VI-VII wiek 

n.e.7. Był to funkcjonariusz związany z katastrem gruntowym i bazującym na 

nim systemem podatkowym, w związku z czym brał on udział w różnego rodza-

ju działaniach bezpośrednio dotyczących prowadzenia, sporządzana i rewizji 

dokumentów rejestru gruntowego. Jego podstawową kwalifikacją była szeroka 

znajomość lokalnych granic i upraw, bazująca na obeznaniu w wiejskich reje-

strach, jak i doświadczeniu w terenie8. To pod jego nadzorem przeprowadzane 

były do czasów Dioklecjana liczne ἐπίσκεψις, a więc inspekcje ziemi9 w celu 

uaktualniania rejestrów, z których sporządzał on następnie odpowiednie raporty. 

Dokonywał on również pomiarów gruntu z polecenia odpowiednich władz w 

przypadku petycji lub sporów, których skutkiem mogła być zmiana danych w 

rejestrze. Generalnie zatem był wzywany zawsze, gdy z różnych powodów za-

chodziła potrzeba odpowiedzenia na pytania związane z powierzchnią działek, 

jak i co do zawartości katastru10. Współpracował on początkowo w tym zakresie 

z pisarzem wsi, obok którego został wprowadzony w II wieku n.e., dla odciąże-

                                                           
1 Dobrym ich przykładem są dokumenty pochodzące z archiwum Menchesa, np. P. Tebt. 

I 60 (117 p.n.e., Kerkeosiris); P. Tebt. I 61 (117 p.n.e., Kerkeosiris); P. Tebt. I 62 (119-

118 p.n.e., Kerkeosiris); P. Tebt. I 63=W. Chr. 333 (116-115 p.n.e., Kerkeosiris); P. Tebt. I 

65 (112 p.n.e., Kerkeosiris); P. Tebt. I 66 (120 p.n.e., Kerkeosiris); P. Tebt. I 67 (117 

p.n.e., Kerkeosiris); P. Tebt. I 68 (116 p.n.e., Kerkeosiris); P. Tebt. I 69 (113 p.n.e., 

Kerkeosiris); P. Tebt. I 70 (110 p.n.e., Kerkeosiris); P. Tebt. I 74 (113 p.n.e., Kerkeosiris); 

P. Tebt. I 75 (112 p.n.e., Kerkeosiris) i inne. Zob. Verhoogt 1998: 131. 
2 Verhoogt 1998: 131.  
3 Criscuolo 1978: 58-60. 
4 Np. P. Grenf. I 11; P. Tebt. III.1 743 (145 p.n.e., Ptolemais Nea); SB VI 9123 (II w. 

p.n.e., nom arsinoicki); P. Amh. II 40 (II w. p.n.e., Soknopaiou Nesos). Criscuolo 1978: 

58-61. 
5 BGU II 616, P. Mil. Vogl. IV 251, P. Oxy. XLII 3050 (III w., ?). O tym urzędniku zob. 

Oertel 1917: 181-182; Maganzani 1996: 229-249;. 
6 Jego zadanie zostało jasno określone w Etymologicum Magnum 632,20: ἀρχή τις, ἥτις 

ἀφώριζε τὰ ἴδια καὶ τὰ δημόσια οἰκήματα – „pewien urzędnik, który wyznacza granice 

prywatnych i publicznych terenów”.  
7 Maganzani 1996: 229. 
8 Tamże: 239. 
9 Np. P. Ryl. II 87 (III w., nom herakleopolitański).  
10 Maganzani 1996: 231-235, 239, 243. 
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nia komogrammateusa z części jego funkcji, uzyskując następnie w III wieku 

n.e. większą niezależność1.  

 Z dokumentacji papirusowej wynika wyraźnie, że o ile adresatami pety-

cji mających za przedmiot spór o granice byli wyżsi urzędnicy, do których zwra-

cano się także z innymi prośbami, o tyle w rzeczywiste rozwiązywanie sporu 

granicznego zaangażowani byli przede wszystkim urzędnicy, których funkcje 

pozostawały w ścisłym związku z kontrolowaniem (basilikos grammatueus) lub 

przeprowadzaniem pomiarów ziemi (geometra) oraz prowadzeniem i uaktual-

nianiem katastru gruntowego (komogrammateus, horiodeikta), którzy zmieniali 

się w czasie. Dysponowali oni bowiem niezbędną wiedzą i środkami potrzeb-

nymi do jak najsprawniejszego i najszybszego rozstrzygnięcia tego rodzaju pro-

blemów. Widzieć można w tym najprawdopodobniej kontynuację wcześniejszej 

egipskiej praktyki. 

Dokumenty dotyczące sporu granicznego wyraźnie wskazują, że podsta-

wowym działaniem, jakie miało być podjęte przez niższych urzędników w takim 

przypadku, było przeprowadzenie pomiarów ziemi. Były one określane w za-

chowanych źródłach za pomocą różnych terminów: ἡ ἐπίσκεψις2, ἡ ἐξέτασις3, ἡ 

εὐθυμετρία4, ἡ σχοινουλκ̣ία̣5, ἀναμετρέω6, καταπατέω7. Wszystkie one wystę-

                                                           
1 Maganzani 1996: 234-235, 239. 
2 Inspekcja, rewizja, weryfikacja (WB I s.v., LSJ s.v.) – P. Gen. II 99, 10. Forma czasow-

nikowa – ἐπ[ισκεφθέντα występuje w P. Mert. I 5, 31. Był to najpowszechniej stosowany 

w papirusach termin na określenie lokalnej inspekcji ziemi, przede wszystkim tej prze-

prowadzanej w celu ustalenia stanu nawodnienia działki, a dzięki temu wysokości po-

datku. O episkepsis zob.: Déléage 1934: 73-228, szczególnie 73-147; Bonneau 1971: 89-

92; Bonneau 1964: 137-149; Kruse 2002: 281-328.  
3 Dokładna weryfikacja, inspekcja (w tym ziemi – WB I s.v., LSJ s.v.) – P. Mert. I 5, 16 i 

20; P. Ross. Georg. II 21, 17. W obydwu dokumentach termin ten jest uzupełniany, nie 

jest więc całkowicie pewne, że rzeczywiście występował on w tym kontekście. 
4 Pomiar topograficzny terenów (WB I s.v., LSJ s.v.) – P. Gen. II 99, 13. Crawford 1971: 

24-25; Criscuolo 1978: 57. 
5 Pomiar ziemi – P. Mert. I 5, 33. Jest to hapaks legomenon pochodzący od terminu ὁ 

σχοῖνος, a więc egipskiej miary długości stosowanej przy pomiarze gruntów, wynoszącej 

100 łokci, czyli nieco ponad 50 metrów (Bonneau 1971: 86). Sam termin σχοῖνος wystę-

puje w dokumentacji papirusowej również w znaczeniu pomiarów ziemi. 
6 Mierzyć ponownie, mierzyć dokładnie (WB I s.v., LSJ s.v.) – P. Petaus 24, 24; BGU II 

616, 6. Tym czasownikiem posłużyli się również Herodot i Strabon w cytowanych frag-

mentach przy opisywaniu działań, jakie musiały być podjęte w związku z zacieraniem 

granic na skutek wylewów Nilu. Pochodzący od niego rzeczownik ἡ ἀναμέτρησις był 

stosowany przede wszystkim w przypadkach, kiedy grunt był mierzony po raz pierwszy 

lub jego wymiary były weryfikowane po upływie pewnego czasu np. na skutek zdarze-

nia, które powodowało nieaktualność poprzedniego pomiaru. Bonneau 1964: 137-149. 
7 P. Oxy. XLVI 3288, 5. Jest to czasownik pochodzący od terminu καταπάτησις, który w 

administracyjnym języku Egiptu oznaczał inspekcję terenu. Czasownik καταπατέω 

oznaczał zatem „przeprowadzać inspekcję, badać teren”. Występowanie tych terminów 

ograniczone jest do III i IV wieku n.e. Passoni Dell’Acqua 1984: 1314; Passoni 

Dell’Acqua 1986: 55. 
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powały także w innych dokumentach związanych z mierzeniem gruntów w róż-

nych okolicznościach, przede wszystkim w celach podatkowych, ale również w 

razie sporów dotyczących ziemi. W jasny sposób pokazuje to związek inspekcji 

podejmowanych w przypadku rozwiązywania sporów granicznych z normalny-

mi pomiarami ziemi przeprowadzanymi przez administrację egipską, przede 

wszystkim dla ustalenia wysokości podatków.   

 Cel inspekcji przeprowadzanych w Egipcie w związku ze sporem o gra-

nice wskazywany był przez samych zainteresowanych w przedstawianych przez 

nich petycjach. Na jego określenie posługiwano się technicznym terminem, ja-

kim był czasownik ἀφορίζω1 – „wyznaczać, oznaczać, oddzielać granice” lub 

rzeczownik ὁ ἀφορισμός2 – „wyznaczenie granic”3, które występują w większo-

ści kompletnie zachowanych dokumentów dotyczących problemu naruszenia 

granic, zarówno w Okresie Ptolemejskim, jak i Rzymskim4. Poświadczone są 

one też w dokumentach z innych części imperium związanych ze sporem gra-

nicznym5.  

 Sami zainteresowani wskazywali również często w swoich petycjach, 

czemu miało służyć wydzielenie granic – mianowicie zwróceniu każdemu z 

sąsiadów jego prywatnej własności, działki, a więc przywróceniu do stanu 

sprzed sporu. W petycjach z Okresu Rzymskiego wyrażane było to za pomocą 

powtarzających się formuł zawierających prawie zawsze słowa ἑκάστῳ τὸ ἴδιον, 

a więc „każdemu jego”, któremu towarzyszył czasownik ἀποκαθίστημι6 – 

                                                           
1 WB I s.v. – absondern, abgrenzen, die Grenze abstehen; LSJ s.v – mark off by 

boundaries. 

–P. Mert. I 5, 15: τὸν ἀφορισμὸν [ποιεῖσθαι---]; PSI XV 1512, 12: τὸν ἀφορισμὸν; P. 

Oxy. LXX 4775 R, 20: τὸ γεινο̣μένο̣υ̣ τοῦ ἀφορισμ̣[οῦ]; P. Freib. II 11, 7: περὶ 

ἀφορισμοῦ. 
2 BGU IV 1060, 34: ἀφωρικό(τα); P. Oxy. XLV 3240, 12: ἀφορι̣[σθῶ]σι̣ν; P. Flor. III 

319, 9: ἀφορισθῶσι; BGU XIII 2243, 16: ἀφορίσαι.  
3 WB I s.v. – Grenzfestsekung; LSJ s.v. – delimitation, assignment of boundaries. Termin 

ten występował w sensie wyznaczania granic także w Etym. Magn. 632, 20-40. 
4 W PSI XV 1512 występuje ponadto inny czasownik na określenie wyznaczania granic, 

a mianowicie ὁριοθετηθῆναι – bezokolicznik aorystu pierwszego biernego od czasowni-

ka ὁριοθετέω, oznaczającego wyznaczać granice (LSJ s.v.). W P. Texas inv. no 1 cel 

działań podejmowanych przez geometrę określony został natomiast w następujący spo-

sób (l. 10): παραδε̣ί̣ξει ἡμῖν τὰ [ὅρ]ια τῶν κλήρων – „wskazać nam granice”. Czasownik 

παραδείκνυμι występował także w ostatniej linii tego tekstu w połączeniu z τὰ ὅρια. Nie 

ma on jednak znaczenia technicznego, ograniczonego do sporu o granice. 
5 Elliott 2004: 17. 
6–P. Oxy. XLV 3240, 15-16: ἑκάστ(ῳ) [τὸ ἴδιον ἔδα]φος ἀπ̣ο̣[καταστ]ῆσαι – „przywrócić 

każdemu jego własną działkę”.  

–CPR XXIII 5, 10-11: ἐδ̣ά̣φη̣̣ ἑκάστῳ τῶν ἐμφε[ρομένων τὸ ἴδιον] ἀ̣πο̣̣κα̣τ̣[αστήσω – „i 

każdemu z zainteresowanych przywrócił [jego własną] działkę [---]”. 

–P. Petaus 24, 27-28: ἑκάστῳ τ[ὸ] ἴδιον ἀποκαταστῆσαι – „każdemu przywrócił to, co 

(jest) jego”. 

–BGU II 616, 8: καὶ ἑκάστῳ τὸ ἴδιο[ν] ἀπ[ο]καταστηση – „i każdemu przywrócił to, co 

(jest) jego”. 
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„przywracać, zwracać”1, παραδίδωμι2 – „oddawać, przekazywać”3 lub διαφέρω 

– „należeć”4. Często klauzula ta była uzupełniona informacją, iż tym co miało 

być zwrócone, była ziemia czy działka. 

 Wymiary ustalone przez urzędników w drodze pomiarów były konfron-

towane przez nich, w celu ustalenia naruszenia granicy, z danymi pochodzącymi 

z dokumentów przechowywanych w archiwach oraz dostarczanymi przez stro-

ny5, co pozwalało na stwierdzenie, czy faktycznie doszło do naruszenia granic 

oraz na definitywne rozstrzygnięcie sporu granicznego. Najważniejszymi doku-

mentami były dokumenty katastralne, które zgodnie z dawną egipską praktyką 

były uaktualniane (do końca III wieku n.e.6) w drodze okresowych inspekcji 

ziemi (episkepsis). Dlatego też składała się na nie seria dokumentów zawierają-

cych rezultaty różnych urzędowych kontroli terenów, z których każda powodo-

wała aktualizację danych uzyskanych w wyniku poprzednich pomiarów prze-

prowadzanych na tym samym obszarze7.  

 Po dokonaniu pomiarów, zestawieniu ich wyników z dostępną dokumen-

tacją i ustaleniu w ten sposób przebiegu granic, a więc i ziemi przypadającej 

każdej ze stron, geometra czy komogrammateus, który na tej podstawie był za-

sadniczo w stanie rozstrzygnąć spór, był zobowiązany przedłożyć urzędnikowi, 

od którego otrzymał wcześniej instrukcję, stosowny raport zawierający wyniki 

badań przeprowadzonych w terenie w związku z naruszeniem granic. Informacje 

o takim działaniu znajdujemy w kilku dokumentach dotyczących kontrowersji 

granicznych8, pochodzących zarówno z Okresu Ptolemejskiego, jak i Rzymskie-

                                                                                                                                               
–P. Oxy. XLVI 3288, 6-7: παραδῶναι ἑκάστῳ τὴν ἰδίαν κτῆσιν – „dać każdemu jego 

własną działkę”. W SB XVIII 13306, 3-4 znajduje się nieco inna forma: καὶ εἰς τὸ 

ἀρχαῖον [ἀ]ποκαταστῆσαι – „przywrócił do pierwotnej sytuacji”. 
1 WB I s.v. – wiederherstellen.  
2–P. Petaus 24, 10: ἑκάστῳ τὸ ἴδ[ι]ον παραδῷς – „dał każdemu to, co (jest) jego”.  

–P. Ross. Georg. II 21, 17-18: ἑ]κάστῳ τὰ ἴδια παρα[δοῦναι – „każdemu dał to, co (jest) 

jego”. 
3 WB II s.v. – übergeben. 
4 CPR XXIII 26, 8: [- ca.9 - διαφ]έ̣ρουσαν ἑκάστῳ αὐτῶν – „każdemu z nich należącą do 

niego”. 
5 P. Petaus 24 w liniach 8-9 wymienia dwa rodzaje dokumentów, z którymi rezultaty te 

powinny być zestawione – z jednej strony była to ἡ ἀσφάλεια (termin ten oznaczał róż-

nego rodzaju dokumenty, przede wszystkim te poświadczające tytuł prawny do rzeczy), 

a z drugiej dokumenty znajdujące się w rejestrze (ἐν καταχωρισμῷ βιβλία). 
6 Maganzani 1996: 235-238.  
7 Tamże: 229. 
8 Po raz pierwszy raport w związku ze sporem granicznym wymieniony jest w P. Mert. I 

5, 17. W petycji tej jest mowa o urzędniku Tychonie, najprawdopodobniej geometrze, 

który nie wykonał swoich obowiązków w postaci przywrócenia granic, w związku z 

czym nie zdał on raportu (ἀναφέρω) ze swoich działań, którego domagał się od niego 

Athamas. Podobnie konieczność przedstawienia raportu z przeprowadzonych pomiarów 

podkreślona jest w PSI XV 1512, 12-13 (προσα̣̣νε̣νέγκαι διʼ ἀναφορᾶς – „zdać relację 

poprzez raport”). W linii 15 P. Oxy. LXX 4775 r pojawia się w termin ὁ ἔγγραφος ozna-
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go. Z czasów rzymskich pochodzi również przykład takiego sprawozdania z 

pomiarów przeprowadzonych w związku ze sporem granicznym – P. Gen. II 99 

(122). Także w serii raportów z inspekcji ziemi opublikowanych w piątym tomie 

SPP, jako jedna z kategorii ziemi wymieniane były grunty, w stosunku do któ-

rych dopuszczono się naruszenia granic. Jak wskazuje dodatkowo CPR XXIII 5 

takie sprawozdanie w Okresie Rzymskim kierowane było także do szefa archi-

wum państwowego (βιβλιοφύλαξ), aby ten uaktualnił dane katastralne przecho-

wywane w stolicach nomów. Nie było to konieczne na poziomie wsi, gdyż nie-

zbędne poprawki mógł nanieść sam komogrammateus czy horiodeiktes. Niewy-

kluczone, że także w Okresie Ptolemejskim kierowano odpowiednie raporty na 

wyższe szczeble administracji. 

 Omówione powyżej źródła papirusowe wskazują, że procedura przewi-

dziana w Egipcie w przypadku sporu o granice była taka sama zarówno w Okre-

sie Ptolemejskim, jak i Rzymskim, jeżeli chodzi o zasadnicze kroki podejmowa-

ne w celu rozwiązania konfliktu. Następowało to w drodze nadzwyczajnej in-

spekcji terenów, podczas której dokonywano pomiaru gruntu i ustalano przebieg 

granic. O ile zarządzenie przeprowadzenia badań ziemi pochodziło od wyższych 

urzędników, którym przedkładano petycje, o tyle dokonanie pomiarów w prak-

tyce należało do funkcjonariuszy na niższych szczeblach administracji. Byli to 

najczęściej urzędnicy, których obowiązki pozostawały w ścisłym związku z po-

miarami gruntów, sporządzaniem rejestrów ziemi, ich uaktualnianiem i nakłada-

niem na podstawie ustalonej powierzchni ziemi podatków. Ich zaangażowanie w 

rozwiązywanie sporu o granice było naturalne i zrozumiałe, jako że dysponowali 

oni odpowiednimi środkami i wiedzą do rozstrzygnięcia tego rodzaju kontrower-

sji. Komogrammateus jednak czy horiodeiktes nie mierzyli samodzielnie tere-

nów, co stanowiło zadanie geometrów, posiadających odpowiednie kwalifikacje 

techniczne i doświadczenie w tym zakresie. Ci pierwsi prowadzili natomiast 

rejestry gruntów, zawierające informacje o położeniu i powierzchni działek, ich 

granicach itp. pozwalające na sprawne i wiarygodne ustalenie przekroczenia 

granic.  
 W sposobie rozwiązywania sporów w Okresie Ptolemejskim i 

Rzymskim należy najprawdopodobniej widzieć kontynuację wcześniejszej, 

faraońskiej praktyki, za czym przemawia przede wszystkim fakt dalszego 

zaangażowania w nie z jednej strony urzędników odpowiedzialnych za 

nadzorowanie pomiarów ziemi, a z drugiej tych przeprowadzających pomiary w 

praktyce. Zauważalna jest także kontynuacja w zakresie podstawowych 

przyrządów i technik mierniczych. Wypracowane przez starożytnych Egipcjan 

metody były wprawdzie dosyć proste, ale skuteczne i pozwalały na sprawne 

rozstrzygnięcie kontrowersji pomiędzy sąsiadami, nie było więc potrzeby ich 

zmieniania czy ulepszania przez Greków i Rzymian, tym bardziej, że procedury 

przewidziane w ich prawach były podobne do praktyki egipskiej.   

                                                                                                                                               
czający raport. W P. Freib. I 11 występuje natomiast termin προσφωνέω również ozna-

czający składać raport (LSJ s.v.).  
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 Procedura ta w stosunkowo prosty i sprawny sposób prowadziła do 

rozstrzygnięcia sporu ważnego zarówno z punktu widzenia jednostek, jak i 

państwa. Pozostawał on bowiem w ścisłym związku z podatkami płaconymi z 

ziemi w stosunku do powierzchni uprawianego gruntu. Ze względu na jej 

skuteczność nowe władze nie miały potrzeby wprowadzania w niej 

jakichkolwiek zmian. Tam, gdzie istniała ustalona rutyna postępowania, tak 

długo jak była ona skuteczna, zarówno Grecy, jak i Rzymianie zasadniczo 

pozostawiali ją niezmienioną1. Tym bardziej nie mieli ku temu powodów, gdy 

opierała się ona na wielowiekowej, sprawdzonej praktyce uwzględniającej 

lokalną, egipską specyfikę, dającą gwarancję największej wiarygodności 

pomiarów2. Musimy dodatkowo pamiętać, że w związku z wylewami Nilu i 

względami podatkowymi, to właśnie w tym kraju rozwinęła się praktyka 

dokonywania regularnych pomiarów ziemi i rejestrowania uzyskanych w ten 

sposób danych w specjalnych katastrach, skąd została ona przejęta przez 

Greków, a od nich przez Rzymian, którzy bardzo ją rozwinęli, co nie wywarło 

jednak wpływu na sposoby mierzenia ziemi w Egipcie.  
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Strona internetowa 11 
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Strona internetowa 2 

http://www.osirisnet.net/tombes/nobles/djeserkareseneb38/e_djeserkareseneb_0

3.htm). 

 

Strona internetowa 3 
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RYCINY 

 

 
Ryc. 1. Przedstawienie steli granicznej i mierniczego z tekstem składanej przez niego 

przysięgi u góry, pochodzące ze zniszczonego grobowca tebańskiego Neb-Imena (ok. 

1350 p.n.e.). British Museum EA 37982. Za: stona internetowa 4. 

 

 
Ryc. 2. Scena pomiarów pól pochodząca z grobu Menny. Za: strona internetowa 3. 

 

 
Ryc. 3. Scena pomiarów pól pochodząca z grobowca Dzeser-ka-Ra-seneba. 

Za: strona internetowa 2. 

 

 


