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Od redakcji 
 

Z radością oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tom nowej serii  
wydawniczej Medżat: Studia Egiptologiczne. Pragniemy, aby w ramach 
Medżat publikowane były teksty młodych polskich egiptologów poświęcone 
rozmaitym aspektom dziejów i kultury starożytnego Egiptu. W pierwszym 
tomie Medżat zamieszczono teksty będące pisemną wersją części referatów 
wygłoszonych podczas IV Konferencji Studentów Archeologii Starożytnego 
Egiptu, która odbyła się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu 
Warszawskiego w dniach 18-19 maja 2012 roku. W naszym kraju 
brakowało jak dotąd miejsca, w którym swe badania mogliby publikować 
młodzi egiptolodzy, mamy więc nadzieję, iż lukę tę, przynajmniej  
w pewnym stopniu, wypełni seria wydawnicza Medżat: Studia 
Egiptologiczne. Chcielibyśmy, aby Medżat stała się forum wymiany myśli, 
idei i doświadczeń między osobami zainteresowanymi dziejami, 
archeologią, kulturą, sztuką oraz językiem starożytnego Egiptu niezależnie 
od miejsca, w którym studiują czy konkretnej dyscypliny naukowej, którą 
reprezentują. W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego 
publikacji artykuły są recenzowane przez badaczy z wiodących ośrodków 
akademickich. Mamy również nadzieję, iż Medżat przyczyni się do 
integracji środowiska młodych polskich egiptologów – z tej przyczyny 
pomysłodawcami projektu są przedstawiciele trzech ośrodków 
akademickich: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Ukazanie się pierwszego tomu Medżat nie doszłoby jednak do skutku, 
gdyby nie pomoc wielu życzliwych osób i instytucji, którym pragniemy  
w tym miejscu wyrazić nasze najszczersze podziękowania. Przede 
wszystkim dziękujemy Radzie Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu 
Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego, Pracowni Humanistycznych 
Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza a Poznaniu 
oraz Instytutowi Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego za 
sfinansowanie wydania pierwszego tomu Medżat. Wyrazy wdzięczności 
kierujemy także do wszystkich Recenzentów za nieocenioną pomoc 
włożoną w przygotowanie niniejszej publikacji.  

 
Patryk Chudzik (UWr) 

Wojciech Ejsmond (UW) 
Filip Taterka (UAM) 
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Preface by the editors 
 

It is with great joy that we present to the Readers the very first volume of 
the new editorial series of Medjat: Egyptological Studies. We would like the 
texts of young Polish Egyptologists dedicated to the various aspects of the 
Ancient Egyptian history and culture to be published in the Medjat. The first 
volume consist of the written version of the papers presented on the IV 
Conference of the Students of the Archaeology of Ancient Egypt that took 
place on the 18th-19th May 2012 in the Institute of Archaeology of the 
University of Warsaw. We hope, however, that the other text of young 
adepts of Egyptology will be included to the forthcoming volumes as well. 
There was no room for young Egyptologist in our country to publish the 
results of their work as yet, so we hope that this gap will be, at least to  
a certain degree, filled by the monographic series of Medjat: Egyptological 
Studies. We would like Medjat to become a forum of exchange of thoughts, 
ideas and experience of the beginners in Egyptology irrespectively to the 
particular place in which they study or a scientific discipline they represent. 
In order to ensure the high scientific level of the publication, each article 
will be reviewed by the specialist from the leading academic centres. We 
also hope that the Medjat will contribute to the integration of the community 
of young Polish Egyptologists – this is why the project has been invented by 
the representatives of three universities: University of Warsaw, Adam 
Mickiewicz University at Poznań, and University of Wrocław.   
 The appearance of the first volume of the Medjat would not have been 
possible without the help of many kind persons and institutions to whom we 
should like to express our deepest gratitude here. We would like to thank 
most of all the Counsil of the Student Scientific Movement of the University 
of Warsaw, the Chair of the Interdisciplinary Humanistic Studies of the 
Adam Mickiewicz University, and Institute of Archaeology of the 
University of Wrocław for having financed the edition of the first volume of 
the Medjat. We are also much indebted to all the Reviewers for their 
invaluable help in improving the essential quality of our publication. 
 

Patryk Chudzik (University of  Wrocław) 
Wojciech Ejsmond (Warsaw University) 

Filip Taterka (Adam Mickiewicz University) 
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Bartosz Adamski 
Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński 
bart.adam@poczta.onet.pl 
 

Czy piwo powstało z owsianki? 
 – Kilka słów o produkcji piwa i rozwoju browarnict wa  

w starożytnym Egipcie 
 
 Piwo, jako napój niskoalkoholowy, otrzymywany z ziaren zbóż, było  
w starożytnym Egipcie jednym z najważniejszych, obok chleba, produktów 
spożywczych i towarzyszyło ludności Kemet niemal od zarania dziejów tej 
cywilizacji. Piwo było tak nieodzownym elementem egipskiej diety, że 
zabierano je ze sobą nawet w zaświaty – w postaci darów grobowych1. Od 
Starego Państwa produkcja piwa stanowiła jeden z ważnych tematów chętnie 
przedstawianych w grobach elity2. Początki browarnictwa nad Nilem datuje się 
obecnie na przełom okresów Nagada I i Nagada II, ponieważ z tego czasu 
pochodzi najstarszy, jak dotąd, browar, odkryty na stanowisku Hierakonpolis 
24A3. Obiekty służące do warzenia piwa występują również na innych 
stanowiskach w Egipcie (Tell el-Farcha4, Abydos5), jednakże chronologicznie 
nie wykraczają one poza Okres Predynastyczny. Ustalona  w owym czasie 
receptura interesującego nas napoju pozostała niezmieniona w czasach 
faraońskich i była z powodzeniem stosowana jeszcze w Nowym Państwie,  
o czym świadczą analizy pozostałości  piwa np. z Amarny. Według ustaleń 
archeobotaników, sposób produkcji egipskiego piwa różnił się znacząco od 
tego, co można „wyczytać” z ikonografii6.  
 

Tzw. tradycyjna rekonstrukcja procesu produkcji piwa 
 Wedle tradycyjnej rekonstrukcji staroegipskiego procesu 
browarniczego, piwo miało powstawać na bazie sfermentowanego chleba. Do 
takich bowiem wniosków prowadzi analiza przedstawień7. Według  nich, proces 
piwowarski miałby polegać na wcześniejszym wypieku chleba na zakwasie,  
a następnie na jego łamaniu i namaczaniu w wodzie. Po ewentualnym dodaniu 
słodu mikstura miała być poddawana działaniu drożdży i pozostawiana do 
fermentacji. Sfermentowany płyn, o dość zawiesistej konsystencji należało 

                                                      
1 Darby, Ghalioungui, Grivetti 1977: 529-533, 536. 
2 Darby, Ghalioungui, Grivetti 1977: 538; Helck 1971:26-37; Wild 1966: 95-120. 
3 Geller 1992: 23-24. 
4 Ciałowicz 2008: 200-204. 
5 Geller 1989: 46-47; 1992: 22. 
6 Samuel 1995: 27; 1996: 3-12; 1999: 173-181; 2000: 537-576. 
7 Helck 1971: 26-37; Wild 1966: 95-120. 
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potem przefiltrować przez sito8. Przy opisanej technologii produkcji wymagane 
byłoby dodatkowe źródło łatwo przyswajalnego dla drożdży cukru. Jako takie 
często wymieniano słodki sok z daktyli, który identyfikowano z bliżej 
nieokreśloną substancją, występującą na niektórych przedstawieniach 
ukazujących produkcję piwa i chleba, np. sceny z grobu Iinofreta9, zwaną bnr. 
Taki sposób warzenia piwa przypomina bardzo technologię produkcji 
sudańskiej bouzy10, co wielokrotnie było podkreślane przez badaczy11 i co miało 
dodatkowo świadczyć o prawidłowości wysuniętych tez. 

 
Analiza botanicznych pozostałości piwa 

 Odmienne od tradycyjnego podejście do tematu starożytnego piwa jako 
pierwsza zaproponowała Delwen Samuel12, która analizowała pozostałości piwa 
z Amarny i Deir el-Medina. Badaczka oparła się o wyniki analiz 
archeobotanicznych, odrzucając zasadność źródeł o charakterze 
ikonograficznym. D. Samuel zauważyła, że rozbudowane sceny z reliefów nie 
dają się ułożyć w logicznej kolejności, toteż należy je traktować bardziej jako 
zapis symboliczny niż faktyczny interesującego nas procesu produkcyjnego13.  
 Trzeba podkreślić, że nie wszystkie wcześniejsze ustalenia nadawały się  
do przysłowiowego „kosza”. Dzięki archeobotanicznym badaniom 
nowopaństwowych pozostałości piwa udało się potwierdzić, iż głównymi 
składnikami napoju były ziarna obu najbardziej popularnych w starożytności 
zbóż: pszenicy płaskurki i pełnoziarnistego jęczmienia14. Analizy wykazały 
także, że produkcja słodu musiała być pierwszym, bardzo ważnym, etapem 
procesu warzenia. Umiejętność wytwarzania słodu przez starożytnych Egipcjan 
była sugerowana przez wcześniejszych badaczy15, ale to dopiero badania 
mikroskopowe dowiodły bezsprzecznej słuszności tej tezy. W analizowanych 
pozostałościach piwa zidentyfikowano bowiem komórki skrobi, które 
posiadały, charakterystyczne tylko dla słodu, otwory, umiejscowione na 
krawędziach ścian komórkowych16. 

Wyniki dalszych obserwacji nie pasowały jednak do tradycyjnego 
poglądu na temat systemu produkcji piwa. Wspomniane komórki skrobi, 
pochodzące ze słodu, były niemal nietknięte, tzn. słabo rozdrobnione i prawie 
nieprzetworzone. Słód nie mógł więc być gotowany. W próbkach botanicznych  

                                                      
8 Darby, Ghalioungui, Grivetti 1977: 534-538. 
9 Schürmann 1983: 42-43. 
10 Tradycyjne sudańskie piwo, produkowane również współcześnie.  
11 Forbes 1955: 60-70, Ishida za: Hornsey 2003: 56-61. 
12 Samuel 1995: 27; 1996: 3-12. 
13 Samuel 1999: 173. 
14 Samuel 2000: 547. 
15 Darby, Ghalioungui, Grivetti 1977: 534-538. 
16 Samuel 2000: 551, fig 22.8a, 22.8bl; 554, fig. 22.10. 
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zaobserwowano jednak także inne komórki skrobi, których stopień 
przetworzenia cieplnego był tak znaczny, iż tworzyły one zbitą masę. Taką 
masę skrobiową można było uzyskać tylko poprzez ugotowanie silnie 
rozdrobnionego ziarna. Najważniejszą informację stanowi fakt 
współwystępowania obu typów komórek w jednym osadzie. Ściślej mówiąc, 
„nietknięte” komórki ze słodu zawieszone były wewnątrz zbitej masy 
skrobiowej, utworzonej z komórek silnie przetworzonych. Takie połączenie 
komórek skrobi nie byłoby możliwe do zaobserwowania w pozostałościach 
wypieczonego chleba! Dzięki tym obserwacjom okazało się, iż teoria mówiąca 
o wytwarzaniu egipskiego piwa ze sfermentowanego chleba, przynajmniej 
takiego, jakim my go znamy, nie odpowiada faktom. W badanych próbkach nie 
stwierdzono występowania szczątków owoców, ani ich soków, które miały 
odgrywać bardzo istotną rolę w tzw. tradycyjnej rekonstrukcji procesu 
browarniczego.  Obecność dwóch, tak mocno różniących się typów komórek 
skrobi stała się podstawą do zaproponowania nowej rekonstrukcji procesu 
piwowarskiego, która opiera się o system dwojakiego potraktowania ziarna.  
D. Samuel doszła do wniosku, iż całe ziarno, z którego warzono później piwo, 
dzielono na dwie partie, z których każda musiała być inaczej traktowana. To co 
pozostało do naszych czasów i jest widoczne pod mikroskopem, stanowi wynik 
zmieszania obu części ziarna17. 

Podobne wyniki uzyskano na podstawie analiz pozostałości piwa  
z Okresu Predynastycznego.  W konstrukcjach browarów na stanowisku Tell el-
Farcha18 zachowały się szczątki osadów organicznych, które poddano analizom 
botanicznym i chemicznym. W próbce wyekstraktowanej z jednej z kadzi 
znaleziono ziarna pszenicy płaskurki oraz jęczmienia. Trudno ocenić proporcję, 
w której oba zboża były zmieszane, ale to pszenica stanowiła główny składnik. 
Oprócz tego w osadzie zidentyfikowano ziarna życicy (Lolium, 
prawdopodobnie L. temulentum), rośliny z rodziny wiechlinowatych, która 
współcześnie często występuje jako popularny chwast zbożowy. Życica jest 
rośliną trującą, stosowana jednak w małych ilościach, mogła intensyfikować 
intoksykujące właściwości alkoholu. Badania, co warto podkreślić, nie 
wykazały obecności żadnych owoców. Piwo z Tell el-Farcha było oczywiście 
produkowane na słodzie. Obecność komórek skrobi z charakterystycznym 
„dziurkowaniem” potwierdza to stwierdzenie. Komórki te nie wykazywały 
śladów obróbki cieplnej. Podobnie, jak w próbkach piwa pochodzącego  
z okresu Nowego Państwa, rozpoznawalne pod mikroskopem zesłodowane 
ziarna zbóż były grubo zmielone i osadzone w masie zbudowanej z niemal 
kompletnie przetworzonej skrobi19. Rekonstrukcja procesu produkcji piwa 

                                                      
17 Samuel 2000: 551-554. 
18 Ciałowicz 2008: 200-204. 
19 Kubiak-Martens, Langer 2008: 429-34. 
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zaproponowana przez L. Kubiak-Martens i J. Langera również opiera się  
o system dwojakiego potraktowania ziarna, co doskonale odpowiada propozycji 
wysuniętej przez D. Samuel.  
 Podsumowując, badania archeobotaniczne pozostałości piwa, zarówno 
tych z Amarny, jak i Tell el-Farcha, udowodniły, że głównym składnikiem 
egipskiego piwa były ziarna pszenicy płaskurki i słód z nich wyrabiany. Słód 
ten był najprawdopodobniej tylko podsuszany, a nie prażony. Egipcjanie nie 
używali wypieczonego chleba do produkcji piwa. Analizy wykazały, że 
wcześniejsza rekonstrukcja procesu piwowarskiego, zakładająca wyrób piwa ze 
sfermentowanego chleba, była błędna. Badacze zaproponowali więc nową 
rekonstrukcję procesu warzenia piwa, popartą analizami archeobotanicznymi20. 
 
        Rekonstrukcja procesu produkcji egipskiego piwa w oparciu o analizy 

archeobotaniczne 
Wedle wyżej przedstawionych ustaleń staroegipska produkcja piwa 

opierała się na dwojakim potraktowaniu ziarna przeznaczonego na surowiec 
piwowarski. Ziarno dzielono na dwie porcje, z których każdą poddawano nieco 
innym procesom. Pierwszą porcję zboża poddawano słodowaniu. W tym celu 
najprawdopodobniej stosowano namaczanie i czekano, aż ziarno zacznie 
kiełkować. Następnie przerywano ten proces, a powstały słód lekko 
rozdrabniano i dodawano do niego zimną wodę. Drugą porcję zboża, 
czasami zesłodowaną, czasami nie, miażdżono. Następnie zalewano ją wodą, 
tylko, że tym razem gorącą i gotowano. W dalszym etapie produkcji obie porcje 
zboża mieszano ze sobą, a potem całą masę przecedzano przez sito, celem 
oczyszczenia z łusek pozostałych w zmiażdżonym ziarnie. W wyniku 
wszystkich tych zabiegów otrzymywano przefiltrowaną, słodką ciecz, którą 
według współcześnie stosowanej nomenklatury możemy nazywać brzeczką. 
Brzeczkę poddawano następnie procesowi fermentacji, bardziej lub mniej 
świadomie dodając drożdże. Sfermentowany produkt przelewano do 
dzbanów na piwo i składowano lub dystrybuowano21. 
 Przedstawiony wyżej sposób produkcji piwa nie wymagał dodawania 
dodatkowego cukru. W słodzie z pierwszej porcji ziarna powstawała duża ilość 
amylazy, potrzebnej do zapoczątkowania procesu trawienia skrobi. 
Wymieniony wyżej enzym źle znosi wysokie temperatury, dlatego też, w celu 
utrzymania odpowiedniej ilości amylazy ta porcja ziarna nie była gotowana. 
Sposobowi potraktowania drugiej porcji ziarna przyświecał inny cel, 
mianowicie jak największe uszkodzenie ścian komórek skrobi. Przetworzenie 
skrobi za pomocą gotowania miało ułatwić amylazom z niegotowanego słodu 
wniknięcie w jej strukturę i zapoczątkowanie trawienia. Po połączeniu 

                                                      
20 Kubiak-Martens, Langer 2008: 429-34; Samuel 2000: 547-557. 
21 Samuel 2000: 547-557. 
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i zmieszaniu obu porcji ziarna duża ilość amylazy z niegotowanego słodu 
bardzo szybko i łatwo zaczynała trawić masę skrobiową, powstałą z drugiej 
porcji. Proces trawienia skrobi przebiega najlepiej w temperaturze 60-65°C,  
a jego wynikiem jest rozłożenie skrobi na maltozę i glukozę. Otrzymanie 
odpowiedniej ilości cukrów prostych było esencjonalnym elementem procesu 
warzenia, bo to właśnie one stanowią główne źródło pożywienia dla drożdży22.  

 
Fermentacja alkoholowa egipskiego piwa 

 Najważniejszym dla powstania piwa etapem procesu warzelniczego jest 
fermentacja alkoholowa, dlatego też należy się bliżej przyjrzeć temu zjawisku. 
Przeprowadzenie fermentacji w starożytnym Egipcie nie było rzeczą łatwą. 
Pierwsze drożdże, które możemy nazwać piwowarskimi, pojawiły się nad 
Nilem w okresie Nowego Państwa23. Obecność kolonii ich komórek została 
potwierdzona w pozostałościach piwa z tego okresu24. O świadomej hodowli 
wyselekcjonowanych szczepów drożdży piwowarskich w Egipcie możemy 
mówić dopiero w Okresie Ptolemejskim25. Jakiś rodzaj drożdży musiał być 
jednak używany już w Okresie Predynastycznym, na który datowane  
są znaleziska browarów. Brak drożdży uniemożliwia bowiem przeprowadzenie 
jakiejkolwiek produkcji piwa. Dowody na bardzo wczesne stosowanie 
interesujących nas grzybów przyniosły badania w Tell el-Farcha26. Na tym 
stanowisku, oprócz pozostałości osadów organicznych zebranych z dna kadzi 
browarnianych, analizom poddano także osady zachowane na fragmentach 
ceramicznych, znalezionych obok pieca warzelniczego W200. Badane próbki 
przedstawiały dwa odmienne typy pozostałości. Pierwsze z nich stanowiły 
zlepek plew – były więc zapewne odrzutem z przefiltrowanej brzeczki. 
Zmineralizowane bryły piwne drugiego typu prawie w ogóle nie zawierały 
fragmentów plew, ale tworzyły zbite szarobrązowe masy organiczne. Podczas 
badań mikroskopowych udało się w nich zaobserwować obecność otworów po 
pęcherzykach – ślad pozostawiony przez dwutlenek węgla, który jest 
wydzielany podczas procesu fermentacji przez drożdże lub też przez często 
towarzyszące tym grzybom bakterie kwasu mlekowego. Należy podkreślić, że 
omawiane pęcherzyki mogły powstać tylko podczas procesu fermentacji27.  
 Jak jednak pozyskiwano drożdże do produkcji piwa i czy Egipcjanie mieli 
w ogóle świadomość ich istnienia? Drożdże są rodzajem grzybów, które 
występują na skórkach słodkich owoców, np. winogron, ale także w powietrzu. 

                                                      
22 Samuel 2000: 547-557. 
23 Grüss za: Darby, Ghalioungui, Grivetti:1977: 531-533. 
24 Samuel 2000: 546-548. 
25 Darby, Ghalioungui, Grivetti 1977: 531-533. 
26 Kubiak-Martens, Langer 2008: 437. 
27 Kubiak-Martens, Langer 2008: 437. 
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Skoro w pozostałościach piwa nie znaleziono żadnych szczątków owoców, 
można praktycznie wykluczyć możliwość użycia drożdży z owocowych 
skórek28. Alternatywą pozostaje tzw. fermentacja spontaniczna, w której 
zawarte w powietrzu drożdże, przenikały swobodnie do słodkiej brzeczki.  
W tym wypadku dzbany lub inne pojemniki zawierające brzeczkę musiały 
pozostawać, przynajmniej przez jakiś czas, otwarte. System ten był 
niebezpieczny, ponieważ do uwaru mogły, szczególnie w początkowej fazie 
fermentacji, przeniknąć także inne, niepożądane rodzaje grzybów, dla których 
bogaty w cukry proste płyn stanowił doskonałą pożywkę29. Niemniej wydaje 
się, że właśnie w taki sposób musiało dojść do pierwszej w starożytnym Egipcie 
fermentacji alkoholowej piwa.  
 W kolejnych procesach produkcyjnych jako starter fermentacyjny mogła 
być stosowana część piwa z wcześniejszego warzenia. Najlepiej swą funkcję 
spełniałby tutaj osad piwny, zalegający na dnie kadzi, który powinien zawierać 
najwięcej komórek drożdży, zmieszanych z pozostałościami skrobi, białek oraz 
cukrów. Substancja ta mogła być dodawana do gotowej brzeczki intencjonalnie, 
ale istnieje też możliwość, że działo się to przypadkowo. Taką samą rolę mogły 
równie dobrze pełnić drożdże, zablokowane w porowatych ściankach naczyń, 
do których wlewano brzeczkę. W tym wypadku należałoby przyjąć, że naczynia 
takie były wielorazowego użytku oraz że nie były zbyt dokładnie czyszczone po 
każdej fermentacji. Wykorzystanie startera przyśpieszałoby całą procedurę,  
a zarazem zmniejszałoby ryzyko wniknięcia do uwaru niepożądanych 
substancji30. Szybciej rozpoczęta fermentacja oznacza, iż drożdże prędzej 
wydalą alkohol etylowy i dwutlenek węgla. Etanol działa jak środek 
konserwujący i jest trujący dla wielu organizmów, dlatego też grzyby nie 
przenikają do napojów alkoholowych31.  
 Badania pozostałości piwa z Tell el-Farcha, odkrytych poza samymi 
kadziami, przyniosły ciekawą informację na temat powstawania samego startera 
fermentacyjnego. Analizowane próbki zawierały dużą ilość zmineralizowanej 
krzemionki. Organiczna krzemionka mogła wytrącić się po pewnym czasie  
z samego uwaru piwnego lub pochodzić z innego, nieokreślonego składnika, 
zapewne pochodzenia roślinnego. To właśnie za jej sprawą na dnie naczyń do 
fermentacji tworzył się zbity osad, w którym związane były komórki drożdży, 
białek i cukrów, a który mógł być wykorzystany jako starter następnej 
fermentacji. Krzemionka powodowała również samoistne oczyszczanie 

                                                      
28 Kubiak-Martens, Langer 2008: 427. 
29 Kubiak-Martens, Langer 2008: 435, Samuel 2000: 556. 
30 Kubiak-Martens, Langer 2008: 437, Samuel 2000: 556. 
31 Samuel 2000: 546. 
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gotowego piwa z nieprzerobionych resztek poszczególnych składników, które 
osadzały się wraz z nią w przydennych częściach naczyń32.  
 Pozostaje pytanie o miejsce, w którym fermentacja mogła zachodzić. 
Podczas procesu fermentacji wysoka temperatura nie jest wymagana, a zbyt 
wysoka jest szkodliwa dla drożdży, które zaczynają ginąć w ok. 30-40°C33. 
Ważne, aby temperatura była w miarę stała, szczególnie w pierwszych dniach 
procesu. Wydaje się zatem, że nie było potrzeby przetrzymywania 
fermentującego napoju wewnątrz instalacji grzewczej. Jeśli mimo wszystko 
piwo fermentowało w piecu, to panująca w nim temperatura nie mogła być 
wysoka i musiała zostać znacznie obniżona w stosunku do ok. 60-65°C, 
optymalnych dla procesu mieszania brzeczki34. Możliwe jednak, że piwo wcale 
nie fermentowało w piecach, które określamy mianem browarów. Bliska 
obecność dodatkowych struktur przy browarze W192 z Tell el-Farcha może 
sugerować ich powiązanie z procesem produkcji piwa. Chodzi tu o konstrukcje, 
które mogły służyć jako miejsce składu dla naczyń z fermentującym napojem – 
swoiste „stojaki” z syltu35. Możliwość przeprowadzania samej fermentacji poza 
piecem browarniczym wydaje się w takim wypadku dość logicznym 
posunięciem. Zmieszaną w kadziach masę należało bowiem przecedzić przez 
sito i ochłodzić. W tym celu konieczne było jej wydobycie z pieca 
warzelniczego. Przefiltrowana i ochłodzona brzeczka mogła oczywiście 
powrócić do kadzi, ale równie dobrze można było umieścić ją w innym 
pojemniku, w którym fermentowała następnie w piwo36. Można pokusić się  
o stwierdzenie, że skoro brzeczki nie trzeba było już mocno podgrzewać, bo 
wystarczała jej temperatura z przedziału od ok. 10 do 30°C, to bezcelowe 
byłoby jej ponowne umieszczenie w piecu browarniczym. Należy jednak 
pamiętać, że fermentacja najlepiej zachodzi w stałej temperaturze, a mogła 
trwać kilka dni, nawet do tygodnia37. Czy w takim razie można było utrzymać 
piwo w wymaganych (przynajmniej na początku fermentacji) warunkach poza 
instalacją grzewczą? Niestety to pytanie musi na razie pozostać otwarte. 

 
Browary egipskie i ich funkcja 

 Jak już wspomniano, wedle obecnego stanu badań początki browarnictwa 
sięgają przełomu okresów Nagada I i Nagada II (ok. 3500 p.n.e.). Na ten czas 
datuje się najstarszą, znaną strukturę wiązaną z piwowarstwem. Chodzi tutaj  
o tzw. „Browar” ze stanowiska Hierakonpolis 24A, odkryty w 1988 roku przez 

                                                      
32 Kubiak-Martens, Langer 2008: 437-438. 
33 Samuel 2000: 555. 
34 Kubiak-Martens, Langer 2008: 435. 
35 Chłodnicki, Ciałowicz 2005: 133; Cichowski 2008: 37; Kubiak-Martens, Langer 2008: 
437. 
36 Kubiak-Martens, Langer 2008: 437. 
37 Samuel 2000: 545-547, 555-556. 
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J. Gellera38. Badacz ten zwrócił uwagę na szczególne umieszczenie kadzi 
ceramicznych wewnątrz badanej konstrukcji. Znaleziony piec zdecydowanie nie 
nadawał się do wypalania w nim ceramiki. Ponadto, wewnątrz kadzi znaleziono 
czarny, organiczny osad, który po analizach botanicznych okazał się być 
pozostałościami starożytnego piwa39. Na podstawie podobieństw 
konstrukcyjnych do odnalezionego przez siebie browaru, J. Geller 
zaproponował  zmianę interpretacji przeznaczenia niektórych pieców z Abydos, 
które według niego także mogły służyć do warzenia piwa40. Kolejne dane na 
temat pieców browarniczych przyniosły polskie wykopaliska na leżącym  
w Delcie Nilu stanowisku Tell el-Farcha. W miejscu tym odkryto, jak dotąd, 
sześć pieców warzelniczych41, datowanych na okres Nagada IIB-IID42. Pięć  
z wymienionych konstrukcji znajdowało się na Komie Zachodnim i tworzyło 
cały kompleks, określany przez odkrywców mianem Centrum Browarniczego43. 
 Czym były właściwie konstrukcje określane przez egiptologów browarami 
i czy powinny one być w ten sposób nazywane? Według słownika języka 
polskiego browar jest to zakład produkujący piwo44. Współczesne browary 
dzielą się na kilka działów produkcyjnych, którymi są: słodownia, warzelnia, 
fermentownia, leżakownia, filtrownia, dział BBT (zajmuje się składowaniem  
i stabilizacją przefiltrowanego piwa) oraz rozlewnia45. Interesujące nas struktury 
ze starożytnego Egiptu nie były oczywiście całymi zakładami. Któremu lub 
którym z wymienionych działów jest najbliżej do starożytnych browarów? 
 Browary egipskie to po prostu piece, zawierające wielkie kadzie 
ceramiczne. Naczynia te ustawiano na specjalnie konstruowanych podstawkach, 
tak zwanych gniazdach. Ich budowa nie zawsze była jednakowa. W najbardziej 
rozwiniętej formie, gniazda na kadź stanowiły wypalone cegły mułowe o mniej 
więcej D-kształtnym przekroju, które ustawiano na sztorc tak, aby tworzyły  
co najmniej jeden koncentryczny rząd podpórek pod naczynie. Największe 
znane browary składały się z wielu takich gniazd, ułożonych w dwóch 
rzędach46.  
 Interesujące nas obiekty nadawały się doskonale do przeprowadzenia 
dwóch etapów produkcji piwa. Pamiętamy, że egipska technologia browarnicza 
opierała się o system dwojakiego potraktowania ziarna47. W wielkich kadziach 
była zapewne gotowana jedna z jego porcji – ta, z której skrobia miała ulec 
                                                      

38 Geller 1989: 43; 1992: 23. 
39 Geller 1989: 47. 
40 Geller 1989: 46-47; 1992: 22. 
41 Chłodnicki, Ciałowicz 2001: 91-93; 2004: 102; 2005: 132-133; 2011: 171-172. 
42 Cichowski 2008: 39-40. 
43 Ciałowicz 2008: 202. 
44 http://sjp.pwn.pl/szukaj/browar. [1.09.2012] 
45 http://www.piwopedia.pl/encyklopedia/browar/Browar. [1.09.2012] 
46; Peet, Loat 1913: 1-3; Peet 1914: 7-10; Geller 1989: 46-47; Cichowski 2008: 39-40. 
47 Samuel 2000: 554. 
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kompletnemu przetworzeniu – czyli pszeniczna owsianka. Do przeprowadzenia 
gotowania niezbędna jest wysoka temperatura, którą bez problemu można było 
osiągnąć w tych piecach. Popioły, nieintencjonalnie wypalone cegły oraz 
przepalona na biały kolor glina, które charakteryzują szereg z tych obiektów48, 
stanowią dowód, że można było utrzymywać w nich odpowiednio wysoką dla 
gotowania temperaturę.  
 Drugą czynnością, którą dokonywano w egipskich browarach było 
mieszanie obu porcji ziarna, o czym świadczą badania pozostałości 
archeobotanicznych z wnętrza kadzi. Po zmieszaniu, amylaza ze słodu 
zaczynała trawić przetworzoną skrobię z owsianki. Aby proces zaszedł 
prawidłowo, piec musiał zapewne trochę ostygnąć. Nie mógł być zbyt gorący, 
ponieważ enzymy trawienne, jak pamiętamy, najlepiej spełniają swoją funkcję 
w 60-65°C49. 
 Możliwe, że sama fermentacja też mogła odbywać się w omawianych 
piecach, jednakże, aby ją przeprowadzić, trzeba było je wystudzić do 
temperatury niższej niż 30-40°C. Najważniejsze podczas procesu fermentacji 
jest to, aby temperatura była stała50. Omawiane obiekty mogły zapewnić 
odpowiednie warunki fermentującej brzeczce. Jednak, jak już wspomniałem, 
uwar był filtrowany najprawdopodobniej jeszcze przed fermentacją, czyli trzeba 
było najpierw usunąć go z kadzi i przecisnąć przez odpowiednie sita. Następnie 
słodki płyn mógł powrócić do wystudzonego, ale zapewniającego stałą 
temperaturę pieca. Mógł też zostać przelany do całkiem innych naczyń  
i odstawiony do fermentacji w ciepłe, suche miejsce51. Istnienie dodatkowych 
struktur – podstawek (czy też raczej zagłębień) z syltu przy piecach W19252  
i C49053 w Tell el-Farcha sugeruje ten drugi wariant. Na jego korzyść świadczy 
również fakt, że pozostałości piwa z tego stanowiska, w których zachowały się 
ewidentne ślady procesu fermentacji (pęcherzyki fermentacyjne!), pomimo  
iż pochodziły z browaru W200, to zostały zidentyfikowane w osadach 
organicznych znalezionych poza samymi kadziami.  
 To wszystko miałoby, według opinii archeobotaników54, świadczyć,  
że przynajmniej część browarów z Tell el-Farcha, a może i wszystkie, pełniły  
w zasadzie tylko funkcję warzelni, a do samej fermentacji dochodziło gdzie 
indziej. Nie ma wystarczających dowodów na to, aby przekładać tę tezę na 
browary z innych stanowisk. Odkrywcy browaru z HK 24A55 jasno sugerują,  

                                                      
48 Cichowski 2008: 40. 
49 Kubiak-Martens, Langer 2008: 435. 
50 Samuel 2000: 545-547, 555-556. 
51 Kubiak-Martens, Langer 2008: 437. 
52 Chłodnicki, Ciałowicz 2005: 133. 
53 Chłodnicki, Ciałowicz 2011: 172. 
54 Kubiak-Martens, Langer 2008: 437. 
55 Geller 1989: 47. 
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że pełnił on także rolę fermentowni. Podobnie wygląda interpretacja funkcji 
innego pieca z Hierakonpolis – tzw. Operation A56. W tym wypadku 
pozostałości sfermentowanego płynu nie pochodzą jednak z kadzi znalezionych 
in situ, a jedynie z połamanych fragmentów ceramiki. Rozdzielenie procesów 
warzenia i fermentacji może być rozpatrywane jako ślad unowocześnienia całej 
produkcji lub wariacji regionalnej, w tym wypadku deltaickiej. 
 Podsumowując, możemy być pewni, że interesujące nas piece były 
wykorzystywane w procesach, prowadzących do otrzymania płynnej, słodkiej 
brzeczki. Co do jej fermentacji, to istniała wspomniana alternatywa. Wydaje się 
więc, że starożytnym browarom najbliżej było do tego, co we współczesnej 
nomenklaturze browarniczej zwie się warzelnią. To właśnie w tym miejscu 
zachodzą najważniejsze procesy związane z brzeczką. Z archeologicznego 
punktu widzenia, przedstawione obiekty są niczym innym, jak pewnym typem 
pieca. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, wydaje się, że używana przez 
K. Cichowskiego57 nazwa „piec warzelniczy” jest najbardziej adekwatna, 
ponieważ najlepiej odpowiada funkcji, którą spełniały analizowane instalacje 
oraz oddaje ich grzewczą naturę. Nazwa „browar” na stałe przylgnęła do 
interesujących nas obiektów i jest szeroko używana w literaturze przedmiotu, 
tak fachowej, jak i popularno-naukowej. Z tego powodu uważam, że nazwy tej 
nie trzeba zmieniać, należy jednak pamiętać, co tak naprawdę się za nią kryje. 

 
Czy piwo powstało z owsianki? 

 Jak zostało przedstawione wyżej, brzeczka na egipskie piwo powstawała  
z dwóch komponentów – słodu oraz czegoś, co możemy nazwać pszeniczną 
owsianką (ewentualnie kleikiem). Jak bowiem inaczej nazwać substancję 
składającą się z wody oraz silnie ugotowanego ziarna? Piwo, jako produkt 
finalny zmieszania dwóch, tak podstawowych środków spożywczych, mogło 
powstać na drodze przypadku lub eksperymentu. Być może celem pierwszego 
warzenia nie było wcale uzyskanie piwa, a tylko słodkiej łatwo przyswajalnej 
brzeczki, która sama w sobie stanowiła pożywny smakołyk dla Egipcjan58. 
Pierwsze piwo mogło powstać jako produkt uboczny, niezamierzony efekt 
spontanicznej fermentacji pozostawionej na wolnym powietrzu brzeczki. Nie 
wiadomo jak szybko zauważono powstanie tego nowego produktu i czy od razu 
został on doceniony. Jego odtworzenie nie przysporzyło jednak Egipcjanom 
wielkich trudności. Być może to właśnie stosunkowa łatwość produkcji 
zaważyła na późniejszym sukcesie egipskiego piwa? Odpowiadając na pytanie 
zawarte w tytule artykułu, można powiedzieć, że z technologicznego punktu 

                                                      
56 Takamiya 2009. 
57 Cichowski 2001: 74-91. 
58 Samuel 2000: 554-555. 
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widzenia, każde wyprodukowane w zaprezentowany wyżej sposób piwo 
powstawało z pszenicznej owsianki. 
 Niektóre wczesne, datowane na przełom Nagada I/Nagada II, piece  
z Hierakonpolis (Struktura z HK 24B, tzw. struktura I z HK 29 oraz tzw. 
Operation B z HK 11C) bywają obecnie interpretowane ogólnie jako 
konstrukcje wykorzystywane, przynajmniej częściowo, w procesach produkcji 
żywności59. Konstrukcje te są bardzo urozmaicone w planie, jak  
i zastosowanym budulcu, co można tłumaczyć ich wczesną chronologią.  
W omawianych piecach znaleziono ziarna pszenicy płaskurki oraz czarny 
organiczny osad. Pomimo dużego podobieństwa znalezionych szczątków 
botanicznych do osadu piwnego z browaru z HK 24A, badacze nie pokusili się 
o jednoznaczne wskazanie piwa, jako produktu tych instalacji. Wspominają 
tylko o żywności produkowanej na bazie zboża z dodatkiem sporej ilości wody, 
możliwie piwie lub pszenicznej owsiance60. Jeśli produktem (lub jednym  
z produktów) wytwarzanym w tych piecach była owsianka, to może struktury te 
służyły, przynajmniej pośrednio, w procesie produkcji piwa. Być może takie 
piece (lub części pieców) do gotowania owsianki były prekursorami bardziej 
rozwiniętych konstrukcji, które nazywamy egipskimi browarami. 

 
Abstract 

 
Was (First) Beer Made of Porridge? – A Few Words About Beer Production 

And the Development of Brewing in Ancient Egypt 
 
 Beer in Ancient Egypt was produced mainly from emmer wheat possibly 
with the involvement of hulled barley. Contrary to traditional reconstruction, 
bread was not used in the beer brewing process. Brewing technology was based 
on a dual system of grain treating. One portion of grain was sprouted and 
changed into the malt whereupon. From the other batch a starch-rich 
substance, which, due to its consistency, falls to be called porridge, was 
obtained. Then both portions, malt and porridge, must have been mixed 
together with appropriate amount of water. The resulting liquid was the perfect 
breeding ground for yeast. First beer fermentation/s must have been the 
spontaneous one/s. Kiln structures called breweries were undoubtedly involved 
in cooking the wheat porridge, which was one of the key steps in whole brewing 
process. The fermentation itself could have occurred elsewhere as suggested by 
botanical analysis of beer residues from Tell el-Farkha site. Ancient Egyptian 
beer recipe was established in Predynastic Period and it remained basically 
unchanged until the New Kingdom Period. The brewing procedure was not very 
complicated and most probably was first invented in the Upper Egypt. First 

                                                      
59 Baba 2007: 27; 2008: 19; 2009: 24; Geller 2007; Shirai, Takamiya 2010: 22. 
60 Baba 2007: 27; 2008: 19; 2009: 24; Shirai, Takamiya 2010: 22. 
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Egyptian beer could have emerged thereby accidental or experimental mixing 
of malt and wheat porridge. 
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Stan badań nad zespołem stanowisk archeologicznych w Gebelein  
i zastosowanie GIS w jego dokumentacji  

 
 Gebelein1 położone jest na zachodnim brzegu Nilu, około 28 km na 
południowy zachód od Luksoru. Jego dzisiejsza, jak i starożytna egipska nazwa 

Inerti (eg. jnrtj, 2) oznacza „Dwie Skały”. Określenie 
dokładnego zasięgu terenu, do którego odnosi się ten toponim, jest 
problematyczne, gdyż wymagałoby to szczegółowej analizy tekstów i publikacji 
wyników dotychczasowych badań archeologicznych, które wymagają 
weryfikacji ze względu na niedostateczny poziom dokumentacji. Termin 
Gebelein będzie więc stosowany w niniejszym artykule na oznaczenie regionu, 
którego charakterystyczną cechą są dwie skały, zachodnia i wschodnia, między 
którymi znajduje się pas ziemi i centralnie przebiegający kanał. Nazwa obejmie 
też stanowiska archeologiczne w najbliższym sąsiedztwie, w skład których 
wchodzą osady oraz nekropole, na których chowano mieszkańców Gebelein 
(fig. 1).  
 Na zachodniej skale i na zachód od niej znajduje się cmentarzysko 
użytkowane od Okresu Predynastycznego3. Natomiast na kulminacji wschodniej 
istniała niewielka świątynia, fort, grobowce szybowe, oraz półka skalna 
wiodąca do jaskini, przed wejściem do której wyryte zostały inskrypcje 

                                                      
1 Inne warianty pisowni arabskiego الجبلين dla dialektu egipskiego to Gabalain, Ghebelein, 
Gebelên, Djebelein, Djébéléïn, Jabalên, Ell Tschibbelleen. 
2 W niniejszym artykule toponimy będą podawane w transliteracji z tekstów 
hieroglificznych, np. jnrtj, gdy rozważane będą z perspektywy filologicznej, natomiast 
ich spolszczone brzmienie, np. Inerti, gdy będą używane w podstawowym znaczeniu jako 
nazwy miejsca. Współczesne nazwy osad będą podawane w angielskim brzemieniu 
transliteracji z arabskiego, co ułatwi osobom zainteresowanym łatwiejsze odnajdywanie 
tych miejsc w szczegółowej literaturze naukowej w języku angielskim. 
3 Marro 1931. 
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hieroglificzne4. Ruiny zachowane są w bardzo złym stanie. Widoczne są 
pojedyncze rzędy cegieł pokryte pieczęciami arcykapłanów z czasów XXI 
dynastii oraz porozrzucane granitowe bloki5. Na południe od ruin znajduje się 
mauzoleum szejka Musy, do dziś będące miejscem kultu. 
 Od czasów Starego Państwa w Gebelein znajdowało się prowincjonalne 
centrum pełniące funkcje administracyjne i będące miejscem kultu Hathor,  
o przydomku kultowym „Pani Dwóch Skał”6. W czasach destabilizacji władzy 
(tj. Okresy Przejściowe i późny Okres Ptolemejski) Gebelein zyskiwało na 
znaczeniu dzięki swojemu strategicznemu położeniu na skrzyżowaniu szklaków 
wiodących na Pustynię Zachodnią (między innymi w kierunku Oazy Dachla) 
oraz szlaku wodnego. Forteca położona na wschodniej skale umożliwiała 
kontrolę żeglugi na Nilu.  
 Pełne omówienie historii Gebelein i znajdujących się tam zabytków 
wymagałoby znacznie więcej miejsca niż można go poświęcić w tym artykule. 
Wiele informacji na temat jego późniejszych dziejów można znaleźć  
w dotychczasowych publikacjach, które nie wyczerpują jednak całego 
zagadnienia, jakim są dzieje Gebelein7. W niniejszym artykule uwaga zostanie 
przede wszystkim skupiona na znaczeniu i funkcji Gebelein w Okresach 
Predynastycznym i Archaicznym, mniej późniejszym czasom, gdyż do tej pory 
mało uwagi poświęcano wczesnym okresom dziejów Gebelein. Stanowi to 
poważny brak, gdyż w Gebelein mogło się znajdować ważne centrum 
administracyjne i/lub kultowe, a być może była to też stolica jednego  
z protopaństw, które zostały zjednoczone przez władców I dynastii w jedną 
monarchię. Na ważną rolę Gebelein wskazują pochodzące stamtąd zabytki, 
które pozwalają na wysunięcie takiej właśnie hipotezy. Najważniejsze z nich 
zostaną pokrótce opisane w nieniejszym artykule. Mimo wielu lat wykopalisk 
ten zespół stanowisk nadal może być obiektem ważnych badań i znaczących 
odkryć, co zostanie opisane w części artykułu poświęconej zastosowaniu GIS. 
System ten umożliwia integrację dużej ilości skomplikowanych informacji oraz 
analizy przestrzenne i ilościowe. Synteza różnego rodzaju danych pozwala 
wyznaczyć tereny najbardziej obiecujące z punktu poznawczego, miejsca 
zagrożone przez współczesny rozwój cywilizacji, jak i prowadzić dokumentację 
na wysokim poziomie. 

 
 
 

 

                                                      
4 Donadoni Roveri 1990; Donadoni 1999; Ejsmond 2011. 
5 Ejsmond 2011. 
6 Schiaparelli 1921. 
7 Donadoni Roveri, D’Amicone, Leospo 1994; Morenz 2010; Fiore Marochetti 2010. 
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Fig. 1. Gebelein, E – wschodnia skała, W – zachodnia skała. 
 

Toponimy związane z Gebelein i najbliższą okolicą 
 Do Gebelein i jego bezpośredniego sąsiedztwa, odwołują się przede 
wszystkim trzy starożytne egipskie toponimy z czasów dynastycznych Jnrtj 
(„Dwie Skały”), IArw („Trzcina”) i Pr
Hwt
Hr („Dom-Zamek/Domena-Hathor”) 
zaświadczone w różnych tekstach. Jw
m
jtrw, które można tłumaczyć jako 
„Wyspa na Rzece”, według E. Fiore Marochetti, bywa niekiedy w literaturze 
niesłusznie utorzsamiane z nazwą Gebelein, gdyż, według niej, nazwa  
ta miałaby dotyczyć pobliskiej osady8. Kwestia ta jest jednak bardziej 
skomplikowana. Bagienny charakter okolicy sprzyjał czasowemu oddzielaniu 
osad od lądu stałego, co czyniło z nich wyspy (patrz niżej). Nazwa jArw pojawia 
się w jednym z papirusów z Gebelein (IV i V dyn.) jako nazwa domeny 
grobowej oraz w mastabach Seszem-nefera i Ka-nefera w Gizie. Majątki te 
mogły się wiązać z domeną grobową króla Snofru i umiejscawiane  
są w Gebelein9. Nazwy T3
HD („biała ziemia”) i Swmnw oznaczają kolejno 
nekropolę i miejsce kultu Sobka, które znajdują się na północ od Gebelein. Na 
znajdującej się na północ od el-Gharira (osada przylegająca od północy do 
zachodniego wzgórza w Gebelein) nekropoli er-Rizeiqat grzebano 
mieszkańców miasta o nazwie Sumenu, związanego z kultem 
krokodylokształtnego boga Sobka10.  

                                                      
8 Fiore Marochetti 2010: 6.  
9 Op. cit.: 6-7. 
10 Fiore Marochetti 2010: 1. 
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 W Okresie Grecko-Rzymskim w Gebelein znajdowały się przynajmniej 
dwie duże osady, Krokodilopolis i Afroditopolis. Identyfikacja ta jest możliwa, 
między innymi, dzięki opisowi zawartemu w dziele Strabona11, na podstawie 
którego próbowano ustalić starożytne nazwy stanowisk archeologicznych. 
Pierwsza próba lokalizacj Krokodilopolis, podana na mapie F. Nordena12, nie 
była jednak zbyt dokładna i umieszczała to centrum na terenie między Armant  
a Gebelein13. Dopiero na planie P. Jacotina (fig. 7b) zidentyfikowano ruiny 
znajdujące się na północ od zachodniej skały jako Krokodilopolis oraz 
zaznaczono stanowisko u północnego podnóża wschodniej, które należy 
utożsamiać z Afroditopolis. Nazwa Afroditopolis pochodzi od bóstwa 
opiekuńczego osady o nazwie Per-Hathor, tj. „Dom/Świątynia Hathor”, od 
której utworzono też grecką formę tej nazwy, tj. Pathyris. Świątynia bogini 
Hathor, utożsamianej przez Greków z Afrodytą, znajdowała się na szczycie 
wschodniej skały14. Natomiast nazwa Krokodilopolis nawiązuje do kultu boga 
Sobka, którego świętym zwierzęciem był krokodyl. Mieszkańców miasta o tej 
nazwie być może grzebano na nekropoli w er-Rizeiqat. Na tej podstawie osadę 
Sumenu/Krokodilopolis można identyfikować z dzisiejszym miastem el-Gharira 
a Per-Hathor/Pathyris/Afroditopolis z osadą el-Shaikh Mousa. Istnienie 
współczesnych miejscowości utrudnia prowadzenie badań archeologicznych na 
znacznym terenie starożytnych ośrodków (por. fig. 1 i 9). 
 

Historia badań 
 Miejsce to było odwiedzane przez badaczy od XVIII wieku, lecz 
początkowo nie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W 1738 roku przebywał 
tam F. L. Norden (fig. 7a), jednak stanowisko nie przyciągnęło jego uwagi15. 
Następnie, w latach 1798-1801, członkowie ekspedycji Napoleona wykonali 
szczegółowy plan okolicy, zaznaczając stanowiska archeologiczne  
i wzmiankując o istnieniu jaskiń16 (fig. 7b). Pierwsze prace archeologiczne 
prowadzili tam E. Grébaut i G. Daressy (1891-2)17 a po nich J. de Morgan  
i G. Foucart (1893), G. W. Fraser, M. W. Blockden (1893)18, G. Maspero 

                                                      
11 Strabon, Geografia, Ks. 17, I. 47. 
12 Norden 1755, mapa XCVIII. 
13 Norden (1755: XCVIII) i Wilkinson (1835: 424-425) mylnie lokalizowali 
Crocodylopolis. Ten ostatni umieścił je przy wschodniej skale, gdzie odnotował istnienie 
jaskiń, „których dekoracje malarskie, już dawno temu uległy zniszczeniu”. Natomiast 
Afroditopolis (loc. cit) lokalizował na miejscu współczesnej osady Tofnées, dwie i trzy 
czwarte mili na północny-wschód od Esny.  
14 Schiaparelli 1921. 
15 Norden 1755. 
16 Jacotin, mapa nr  5. 
17 Ich prace po krótce zrelacjonował W. Fraser (1893: 495-500). 
18 Fraser 1893. 
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(1884)19, następnie L. Borchardt (1896-1897)20, H. de Morgan (1908)21. 
Znaleźli oni na stanowisku liczne zabytki, które trafiły do muzeów w Kairze, 
Berlinie i Lionie. Niestety, sposób publikacji ich badań pozostawia wiele do 
życzenia. Na początku 1900 roku prowadził tu wykopaliska E. A. W. Budge, 
który odkopał sześć naturalnych mumii, które trafiły do Muzeum w Lionie  
i British Museum22. Zostały one odkryte u podnóża skały,  
w miejscu zwanym Baḥr Bila Mâ. Wyposażenie grobowe pozwala datować  
te pochówki na czasy Nagada II. Kolekcję Muzeum w Lionie zasiliły zabytki  
z badań L. Lorteta i C. Gaillarda (1908-9)23. Z ciekawszych znalezisk 
datowanych na Okresy Pre- i Wczesnodynastyczny należy wymienić kamienny 
model łodzi z dziobem w kształcie głowy krokodyla24. Zabytek ten nie posiada 
analogii wykonanych w tym materiale. Istnieje jedynie kilka podobnych 
kształtem, ceramicznych modeli, w jednym z nich przedstawiono zmarłego25. 
Przedstawienia łodzi, wykonywane między innymi na ceramice typu Decorated 
(które znaleziono również w Gebelein26), występują jedynie w najbogatszych 
grobach kultury Nagada II i były wyznacznikiem wysokiego statusu 
społecznego zmarłych27. W Okresie Archaicznym i Starym Państwie zwyczaj 
ten uległ zmianie i przy grobach królów i najwyższych dygnitarzy zaczęto 
grzebać łodzie28. Wspomniany kamienny model łodzi świadczy o wysokim 
statusie osoby pochowanej w Gebelein. 
 Od roku 1910 na stanowisku działała misja włoska z Muzeum Egipskiego 
w Turynie pod dyrekcją E. Schiaparellego, która prowadziła tam badania  
w latach 1910-1911, 1914 i 1920, między innymi w miejscu, gdzie stała 
świątynia „Hathor, Pani Dwóch Skał”. Niestety publikacja podsumowująca 
wszystkie sezony badawcze Schiaparelliego wniosła niewiele nowych 
informacji do wcześniejszego stanu wiedzy29. Następne badania Muzeum 
Turyńskiego odbyły się w sezonach 1930, 1935 i 1937 pod kierownictwem  
G. Fariny30. W efekcie włoskich badań do Muzeum Turyńskiego i Muzeum 
Kairskiego trafił zbiór zabytków, niestety, ich kontekst jest słabo znany. 
                                                      

19 Maspero 1896. 
20 Steindorff 1901. 
21 de Morgan 1912: 49. 
22 Budge 1920: 359-361. 
23 Donadoni Roveri 1999; Emmons, Eyckerman, Gayon, Gabolde, Hendrickx, Madrigal, 
Midant-Reynes 2010: 50-52.  
24 Emmons, Eyckerman, Gayon, Gabolde, Hendrickx, Madrigal, Midant-Reynes 2010: 
74-75. 
25 Brunner-Traut 1975.  
26 Graff 2009: artefakty w katalogu nr: 4, 13, 17, 56, 62, 127, 141, 144, 152, 227, 236, 
297, 321. 
27 Graff 2009: 121. 
28 O’Connor 1995. 
29 Schiaparelli 1921. 
30 Donadoni Roveri 1999. 
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Rezultaty włoskich badań znane są jedynie z anonimowych relacji, w których 
nie podano źródeł informacji31. Odkryto kilkaset grobów z Okresu Pre-  
i Wczesnodynastycznego, chociaż zaznaczyć należy, że autor wzmiankującej te 
odkrycia publikacji, pomylił się parokrotnie w nomenklaturze periodyzacji32. 
Podkreślić należy odkrycie grobów wielokomorowych33, charakterystycznych 
dla bogatych pochówków członków elit Okresów Pre- i Wczesno-
dynastycznego. Z 200 grobów odkrytych w roku 1930, jedna trzecia była 
nietknięta. Ich kształt był owalny lub zaokrąglony, odnaleziono  jedynie 
pochówki kobiet i dzieci a towarzysząca im ceramika datowana jest na czasy 
Naqada I34.  
 W roku 1996 i 1999 do Gebelein powróciła misja z Muzeum Egipskiego  
w Turynie, której celem było powtórne przeanalizowanie wykopalisk 
ratunkowych Egipskiej Służby Starożytności (oddział w Esnie), oraz 
konserwacja tzw. „grobowca z portykiem” (tzw. saff) w południowej części 
zachodniej skały, badanego w 1996 roku35. Wykopaliska te miały miejsce  
w północno-zachodniej części Gebelein, gdzie rozwój miasta el-Gherira 
zagrażał mastabie, oraz na południowym zboczu zachodniej skały, gdzie 
znajduje się grobowiec typu saff.  
 W kwietniu 2010 roku członkowie Koła Naukowego Starożytnego Egiptu 
„Kemet”, działającego na Uniwersytecie Warszawskim, przeprowadzili na 
wschodniej skale Gebelein prospekcję terenową, której efektem było stworzenie 
planu tej części stanowiska i zadokumentowanie obecnego stanu zachowania 
znajdujących się tam zabytków36 (fig. 2). 

 
Znaczenie i funkcja zespołu stanowisk w Gebelein 

 Gebelein położone jest w strategiczie ważnym miejscu. Ze wschodniej 
skały można kontrolować żeglugę na Nilu, natomiast przejście między 
wschodnią a zachodnią skałą umożliwiało kontrolę drogi lądowej na brzegu 
zachodnim. W tym miejscu znajduje się również początek drogi wiodącej do 
Oazy Dachla i innych dróg przecinających Pustynię Zachodnią. Kontrola nad 
Gebelein umożliwiała więc panowanie nad ważnym skrzyżowaniem szlaków 
komunikacyjnych.  
 Rola Gebelein w starożytności jest niewspółmierna do poziomu 
prowadzonych tam dotychczasowo badań. Wymagają one weryfikacji. 
Pochodzą stamtąd wyjątkowej klasy zabytki datowane na Okres 
Predynastyczny.  

                                                      
31 Anonim 1930, 1935, 1937.  
32 Anonim 1937. 
33 Op. cit.; Marro 1931: 6.  
34 Marro 1931: 6. 
35 Donadoni 2004. 
36 Ejsmond 2011.   
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a 

b 

c     d 
Fig. 2. A) wschodnia skała w Gebelein widziana ze wschodniego brzegu Nilu; 

b) mauzoleum szejka Musy widziane z północy; c) widok ze szczytu skały  
w kierunku północnym, wykute w skale groby (C); plan wykonany po 

rekonesansie członków Koła Naukowego Starożytnego Egiptu „Kemet”  
w kwietniu 2010: literami oznaczono: A – pozostałości świątyni, B – półka 

skalna i jaskinia, C – groby, D – mauzoleum szejka Musy. 
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 Gebelein było regularnie rabowane w XIX i XX wieku, a pochodzące  
z niego artefakty trafiały na rynek antykwaryczny. Ważny zbiór zabytków 
został zakupiony przez Muzeum Egipskie w Kairze od handlarza w Qena, który 
informował, iż zabytki te pochodzą z Gebelein, i opublikowany przez  
J. E. Quibella w 1901 roku.37  
Zbiór ten składał się z krzemiennego noża ze złotym uchwytem (fig. 3), trzech 

innych krzemiennych noży bez rękojeści, kamiennego noża z uchwytem 
wykonanym z kości słoniowej oraz drewnianego przedmiotu  

z przedstawieniami dwóch antylop ibeksów. Przedmioty te miały pochodzić  
z jednego grobowca, w którym znaleziono również naczynie z przedstawieniem 

łodzi, zapewne typu Decorated, oraz fragment mebla w formie byczej lub 
krowiej nogi38. Jeżeli relacja handlarza nie zawiera informacji nieprawdziwych, 
to grobowiec należałoby datować na okres Naqada II, dla którego naczynia typu 

Decorated są cechą charakterystyczną39. Nie odkryto do tej pory grobowca  
 

z czasów Naqada II o tak bogatym wyposażeniu, co świadczyłoby o tym,  
że w Gebelein grzebano członków najwyższych warstw społecznych w Okresie 
Pre- i Wczesnodynastycznym. 

Fig. 3. Nóż ze złotym uchwytem, długość 30,7 cm (Quibell 1901, pl. 1. CG 
64868 = JdE 34210). 

 
 

 

                                                      
37 Quibell 1901. 
38 J. Aksamit poddaje jednak w wątpliwość prawdziwość tej relacji i sugeruje, że nóż ze 
złotą rękojeścią (a raczej sama rękojeść) może być fałszerstwem. A za chronologiczną 
niespójnością tego zbioru zabytków przemawiać ma min. obecność rzeczonej nogi mebla, 
która, według niej, w takiej formie miała nie występować w Okresie Predynastycznym 
(Aksamit 1989). Ze względu na brak miejsca, trudno tu podjąc szerszą polemikę. Zwrócę 
jedynie uwagę na jedną rzecz, tj. nogę mebla, gdyż jej autentyczność jest istotna z tego 
względu, że analogia z tego okresu znana jest z Głównego Depozytu w w Hierakonpolis 
(Quibell 1900: pl. XVI 5-8). Na uchwycie noża datowanego na początek Nagada III,  
z tego samego depozytu, przedstawiony jest tron z tego typu nogami (Whitehouse 2002), 
więc naczynia typu Decorated mogły jeszcze być wykonywane w tym samym czasie co 
nogi w formie nóg bydła, które występują w epokach późniejszych na królewskich 
nekropolach w Abydos i Memfis.  
39 Graff 2009, loc. cit. 
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 Oprócz wyżej wspomnianych artefaktów należy wymienić tak zwaną 
„Tkaninę z Gebelein”, odkrytą przez włoską misję na predynastycznej 
nekropoli40. Porównywana jest często z zabytkiem noszącym podobną 
dekorację, jakim jest malowana dekoracja z grobowca nr 100 w Hierakonpolis. 
Jak się przypuszcza, mógł on należeć do jednego z predynastycznych władców 
tego ośrodka41, które było jedną z siedzib pre- i wczesnodynastycznych 
królów42. Podobny zestaw przedstawień na tych zabytkach, charakterystycznych 
dla elit i władców43, wskazuje na podobną rangę osób pochowanych  
w grobowcu nr 100 i właściciela „Tkaniny z Gebelein”. Bogate grobowce  
w Gebelein, w tym mastaby spotykane jedynie na nekropolach ważnych 
centrów administracyjnych, nie zostały jednak opublikowane w dostateczny 
sposób44. Znaleziska te sugerują, iż istniała tam bogata nekropola lokalnych 
władców, podobna do innych cmentarzysk najważniejszych centrów 
predynastycznego Egiptu, np. Hierakonpolis, Elkab, Nagada czy Abydos.  
 Stolice protopaństw zlokalizowane były właśnie u wejścia do wadi 
(sezonowych koryt rzek, będących też szlakami komunikacyjnymi wiodącymi 
na pustynie i w góry), gdzie rozpoczynały się szlaki handlowe. Dzięki temu 
centra te znajdowały się w uprzywilejowanej sytuacji, kontrolując zaopatrzenie 
danego regionu45. Biorąc pod uwagę te czynniki, można stwierdzić,  
że w Gebelein znajdował się jeden z najważniejszych ośrodków 
predynastycznego Egiptu i ważne miejsce kultu. Przemawiają za tym dwa 
znaleziska z czasów końca II Dynastii. Są to wapienne bloki pokryte dekoracją 
przedstawiającą jakiś rytuał dokonywany przez faraona, prawdopodobnie 
fundację świątyni46. Na Kamieniu z Palermo zapisano informację, że faraon 
Cha-sechemui (ostatni władca II dynastii) ufundował trzy kamienne świątynie47. 
Był on zapewne pierwszym faraonem, który na szerszą skalę zaczął stosować 
kamień w architekturze, co chciano podkreślić w królewskich annałach. Tekst 
jest, niestety, uszkodzony i brakuje zapisów z niektórych lat jego panowania.  
W Hierakonpolis i Elkab odkryto bloki z jego inskrypcjami48, możliwe więc, że 
trzecią wzmiankowaną świątynią jest właśnie ta w Gebelein, opisana jako 
„świątynia trwałej bogini” (eg. mn ntrt)49. Niestety na blokach z Gebelein 
zachowały się zbyt małe fragmenty inskrypcji żeby można było je datować, 
więc ustalenie daty ich powstania opiera się na przesłankach stylistycznych. Jak 
                                                      

40 Donadoni Roveri, D’Amicone, Leospo 1994: 21-22. 
41 Kantor 1944; Wiliams, Logan 1987. 
42 Friedman 2011. 
43 Wiliams, Logan 1987; Kantor 1944. 
44 Donadoni Roveri 1999; Roveri 2004.  
45 Midant-Reynes 2003. 
46 Smith 1949: 137. 
47 Wilkinson 2000: 129-135.  
48 Quibell 1900: 6 i pl. II; Sayce, Clark 1905: 239.  
49 Op.cit.  



29 

 

twierdzi S.T. Smith, archaiczny styl pozwala umieścić ich powstanie pod koniec 
II dynastii lub na samym początku III50. Gebelein musiało być z jakiegoś 
powodu darzone szczególnymi względami, skoro było jednym z miejsc, 
wyróżnionych fundacją kamiennej świątyni. Elkab i Hierakonpolis miały 
szczególne symboliczne znaczenie dla monarchów egipskich51, więc fundacja 
kamiennej świątyni w Gebelein stawiała te trzy ośrodki w jednym rzędzie.  
 Po Okresie Wczesnodynastycznym znaczenie Gebelein zapewne zmalało, 
gdyż znajdowało się w centrum silnego państwa a jego wojskowy charakter nie 
był już tak istotny, jak wcześniej. Pod koniec Starego Państwa, w Pierwszym 
Okresie Przejściowym i w czasach Średniego Państwa funkcjonowała w okolicy 
ważna osada handlowa52. Na czasy Średniego Państwa datowane są groby, które 
wykuto na szczycie wschodniej skały53. E. Fiore Marochetti opracowała 
zachowane fragmentarycznie dekoracje świątyni, która znajdowała się na 
wschodniej skale54. Świątynia ta została rozbudowana przez władców XI 
dynastii, którzy wywodzili się z Teb i ponownie zjednoczyli Egipt po kryzysie 
Pierwszego Okresu Przejściowego. Strategiczna lokalizacja stanowiska 
wyjaśniałaby ponowne zainteresowanie tym miejscem.  
 Kolejnym okresem, w którym Gebelein odegrało niepoślednią rolę była 
wojna między władcami XVII dynastii wywodzącej się z Teb, a Hyksosami, 
którzy panowali w Delcie oraz z Nubijczykami, którzy zagrażali Tebom od 
południa. Z jednej ze stel, na których opisano zwycięstwo nad Hyksosami55, 
dowiadujemy się, że dla króla Kamose kontrola nad pustynnymi szlakami była 
bardzo istotna, gdyż umożliwiały one kontakty między Hyksosami  
a Nubijczykami. To właśnie na jednym z pustynnych szlaków udało mu się 
przechwycić gońca niosącego list od hyksoskiego króla Apopisa do władcy 
Kuszytów. Egipcjanie utrzymywali w swoich tekstach, że Teby i rządząca nimi 
XVII Dynastia były niezależne od Hyksosów. Jednak Józef Flawiusz podaje  
za Manethonem56, że Hyksosi sprawowali kontrolę nad Górnym Egiptem  
za pomocą twierdz. W Elkab odkryto sfinksa z imieniem Apopisa57,  
a w okolicach Gebelein odnaleziono groby i zabytki charakterystyczne dla 
nubijskiej ludności58. Warto też zwrócić uwagę na dekorowane bloki  
z imionami hyksoskich władców, które znaleziono w Gebelein59. Pozwala  

                                                      
50 Smith 1949: 137.  
51 Bard 2005: 342-345, 445-448. 
52 Fiore Marochetti 2010: 9-15. 
53 Maspero 1896. 
54 Fiore Marochetti 2010. 
55 Stela zwycięstwa Kamose nad Hyksosami, ustawiona w Karnaku (Traunecker, Golvin 
1984: 200). 
56 Maneton, Aegyptiaca, frag. 42, 1.75-79.2 
57 Fraser 1893. 
58 Donadoni Roveri 1999.  
59 Polz 2006. 
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to wątpić w egipskie relacje, a badania na tym stanowisku mogłyby pomóc  
w wyjaśnieniu kwestii hyksoskiego panowania w górnym Egipcie i rolii Nubii 
w tym konflikcie. 
 Pod koniec Nowego Państwa i na początku Trzeciego Okresu 
Przejściowego centra polityczne na terenie Delty uniezależniły się od Teb. 
Wtedy to miała miejsce ożywiona działalność budowlana na szczycie 
wschodniej skały. Władcy tebańskiej XXI dynastii wznieśli tam fort, a cegły  
z odciskami pieczęci z ich imionami pokrywają powierzchnię skały.  
 Gebelein wraca na arenę dziejów pod koniec panowania Ptolemeuszy.  
W roku 88 p.n.e. miało miejsce powstanie w Górnym Egipcie. Tłumiąc je 
zniszczono Teby. Los ten nie spotkał jednak Pathyris. Jak wiadomo z listu 
niejakiego Platona (P. Bour. 12 = C.Pap. Hengstl 16) gubernatora Tebaidy, król 
zachęcał mieszkańców Gebelein do dalszego dotrzymywania mu wierności60. 
Nic nie wskazuje na to, żeby Gebelein zostało wtedy zniszczone. Wręcz 
przeciwnie, Ptolemeusz IX Soter II rozbudował tamtejszy fort i świątynię61. Być 
może był to dowód wdzięczności za wierność w czasie powstania i próba 
zapewnienia sobie lojalności mieszkańców miasta w razie kolejnych 
niepokojów. W Okresie Grecko-Rzymskim Pathyris, które do tej pory było 
południową częścią czwartego górnoegipskiego nomu, usamodzielniło się  
i stało się samodzielną jednostką administracyjną, nazwaną Pathyrites62.  
Na Okres Grecko-Rzymski datowany jest korpus ostraków, które na podstawie 
swojej treści łączone są z niektórymi papirusami pochodzącymi z zakupów 
antykwarycznych, co sugeruje istnienie w Gebelein archiwów papirusów63, 
które zostały wyrabowane.              
 Wydaje się, że militarne znaczenie Gebelein wzrastało w czasach walk 
wewnętrznych, a handlowe w czasach stabilizacji. Niewykluczone, że świątynia 
ufundowana tam na przełomie II i III dynastii, zapewne przez Cha-sechemui, 
była próbą wzmocnienia autorytetu władcy nad tym miejscem. Bez wątpienia 
jej położenie na eksponowanym szczycie skały, widocznej z dużej odległości, 
było manifestacją władzy. Wiele informacji uzupełniających obecny stan 
wiedzy można pozyskać dzięki nieinwazyjnym badaniom. 

 
Geographic Information System dla Gebelein 

 Z powodu niedostatecznej dokumentacji wcześniejszych badań na 
stanowisku, pojawiła się potrzebna weryfikacji dotychczasowych prac 
wykopaliskowych. W roku 2011 powstał projekt zadokumentowania obecnego 
stanu zachowania substancji zabytkowej przy wykorzystaniu nowoczesnych 

                                                      
60 Łukaszewicz 2006: 129. 
61 Fraser 1993. 
62 Wildung 1977. 
63 Donadoni Roveri 1999. 
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technologi, takich jak zdjęcia lotnicze, badania geofizyczne, użycie mobilnego 
GISu w terenie czy pomiary geodezyjne. Celem projektu ma być również 
pozyskanie nowych informacji związanych z topografią zespołu stanowisk, 
poznanie jego rzeczywistego zasięgu, rozpoznanie stopnia zniszczenia  
i aktualnego zagrożenia przez współczesną zabudowę, rolnictwo i erozję. 
Projekt zakłada także zestawienie wszystkich wspomnianych informacji z 
danymi archiwalnymi, jak np. mapami z okresu wypraw napoleońskich. 
Stworzony w ten sposób System Informacji Archeologicznej (archeologiczna 
wersja GIS) przyczyni się do zabezpieczenia wiedzy o stanowisku poprzez jego 
cyfrową dokumentację. Dodatkowo umożliwi to przeprowadzenie prostych 
analiz statystyczno-przestrzennych. Stworzenie szczegółowej dokumentacji w 
postaci SIA umożliwi dostosowanie nowoczesnych metod prospekcji do 
specyfiki lokalnych warunków i pomoże uzyskać  wysoką jakość dokumentacji 
w terenie w prostrzy sposób. Byłoby to jedno z pierwszych zastosowań GIS dla 
stanowisk archeologicznych z czasów faraońskich w Egipcie. 

 
System Informacji Archeologicznej dla Gebelein 

Pracę nad SIA dla zespołu stanowisk archeologicznych w Gebelein 
rozpoczęto od stworzenia bazy danych (fig. 4). Umieszczono w niej informację 
o zasięgu części stanowiska poddanego prospekcji w 2010 roku64, lokalizacji 
grobowców, półki skalnej z graffiti oraz mauzoleum szejka Musy. W bazie 
znajdują się również informacje o widocznych pozostałościach świątyni, a także 
o współczesnej zabudowie, drogach czy terenach rolniczych.  

Zasięg stanowiska, obszar pozostałości świątyni, mauzoleum, zabudowa 
oraz tereny rolnicze przedstawiono w postaci powierzchniowych 
obiektów wektorowych. Z kolei grobowce, półka skalna oraz pojedyncze 
pozostałości świątyni przedstawiono za pomocą punktów. W bazie 
danych znajdują się również zdjęcia stanowiska wykonane podczas 
prospekcji terenowej w 2010 roku, rysunki graffiti znalezionych na półce 
skalnej oraz mapa pochodząca z publikacji P. Jacotina, (fig. 7, 8 i 9).
 Na podstawie obrazu satelitarnego w skali 1:2500 oraz 1:1000 
zwektoryzowano współczesne granice Nilu, zasięg terenów 
użytkowanych rolniczo, zabudowania oraz drogi. Obraz satelitarny 
posłużył również do zlokalizowania kanału na wschód od stanowiska 
oraz mauzoleum szejka Musy (fig.5).  

                                                      
64 Ejsmond 2011. 
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Fig. 4. Baza danych fragmentu stanowiska Gebelein (w centralnej części okna 
widoczny jest kontur oznaczający zasięg wschodniej skały) (opr. J. Chyla). 
 

 
Fig. 5. Zdjęcie satelitarne przedstawiające wschodnią skałę Gebelein i 

lokalizacja stanowiska (opr. J. Chyla). 
 

 Wykorzystując mapę fragmentu stanowiska opracowaną przez  
W. Ejsmonda (fig. 3) przygotowano podstawę Systemu Informacji 
Archeologicznej, zaczynając od północnej części wschodniej skały w Gebelein. 
Mapę poddano procesowi georeferencji na podstawie obrazów satelitarnych,  



33 

 

a następnie zwektoryzowano zasięg stanowiska, zlokalizowano zasięg 
pozostałości świątyni, występowanie grobowców oraz położenie jaskini i półki 
skalnej.  
 Następnie wszystkie uzyskane informacje zsyntezowano w postaci 
Systemu Informacji Archeologicznej stanowiska (fig. 6). W SIA znajdują się 
wszystkie informacje zawarte w bazie danych (tj. wektory przedstawiające 
zasięg stanowiska, zabudowy, koryto Nilu itd.), ale umiejscowione w układzie 
współrzędnych WGS 84. Widoczna jest różnica pomiędzy GIS  
a zwykłą mapą – do każdego obiektu dodano tabelę atrybutów, która 
dodatkowo go opisuje. W przypadku zasięgu stanowiska, jaskini i półki skalnej, 
zasięgu pozostałości świątyni oraz mauzoleum szejka Musy dodano atrybut 
raster, który umożliwia, po uprzednim wyborze narzędziem identyfikacji 
danego punktu, natychmiastowe wyświetlenie zdjęcia danego obiektu (fig. 7  
i 8). 

 

 
Fig. 6. System Informacji Archeologicznej północnej części wschodniej skały 

Gebelein. 
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Fig. 7. Tabela atrybutów obiektu: półka skalna. 

 
Fig. 8. Tabela atrybutów: mauzoleum szejka Musy. 

 
 Do SIA stanowiska Gebelein dołączono również mapę P. Jacotina 
przedstawiającą południowe okolice Luksoru. Mapę tą udało się zgeoreferować 
na podstawie obrazu satelitarnego, identyfikując charakterystyczne punkty oraz 
lokalizacje miast widniejących na mapie i istniejących w czasach 
współczesnych. Tak umieszczoną w rzeczywistych współrzędnych mapę 
wykorzystano do zwektoryzowania zasięgu obszarów rolnych i zasięgu Nilu. 
Na jej podstawie zlokalizowano istniejące na przełomie XVIII i XIX wieku 
zabudowania, ruiny w Gebelein, a także w Krokodilopolis i Pathyris. 

 
Wyniki zestawienia starych i współczesnych map 

 Wprowadzenie nowoczesnych sposobów nawadniania pól spowodowało, 
że ich zasięg znacznie się rozszerzył w porównaniu ze stanem z końca XVIII 
wieku (fig. 10). Stanowi to zagrożenie zwłaszcza dla nekropoli, które 
lokalizowano u zbiegu pustyni i obszarów rolniczych. Analiza mapy z końca 
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XVIII wieku umożliwia zlokalizowanie pasa ziemi, który obecnie jest 
użytkowany w celach rolniczych, a który przed wprowadzeniem pomp 
mechanicznych i innych nowoczesnych technik był obszarem pustynnym, na 
którym można było grzebać zmarłych i na którym zachowało się najwięcej 
stanowisk archeologicznych. Pas ten miejscami dochodzi do szerokości około  
4 km. Równocześnie można odtworzyć topografię terenu, który był regularnie 
zalewany przez Nil i nawadniany tradycyjnymi metodami. 
 Przed zbudowaniem tamy asuańskiej, która zablokowała wylewy Nilu, 
osadnictwo koncentrowało się głównie na komach, tj. piaszczystych 
wzniesieniach, które nie były zalewane w trakcie wylewu. Obecnie w tych 
miejscach najczęściej znajdują się współczesne osady, co utrudnia lokalizację 
stanowisk archeologicznych i prowadzenie badań. Na planach z okresu 
wyprawy Napoleona dokładnie zaznaczono lokalizację starożytnych reliktów  
i ich zasięg, więc zestawienie starych i współczesnych map pozwala wyznaczyć 
interesujące badawczo obszary. Jest to szczególnie przydatne w przypadku 
Gebelein, gdzie współczesne osady prawie całkowicie pokrywają się ze 
starożytnymi. 
 Ważnym aspektem wzniesień w okolicach Gebelein jest to, że w trakcie 
wylewu mogły one częściowo blokować przepływ wody65. W ten sposób  
w okresach, gdy w przeważającej części Egiptu wylewy były niedostateczne, 
bezpośrednio na południe od Gebelein woda mogła stać dłużej i na większym 
obszarze. Z regionem Gebelein wiązane są liczne toponimy posiadające człon 
„wyspa” (eg. jw lub tA), np. „Wyspa na Rzece”, „Wyspa Sobka”, „Wyspa ziół”, 
„Wyspa Szczurów”, „Wyspa Hathor” czy „Nowa Ziemia” (tak nazywano 
ziemię, która  pojawiała się po wylewie i zwiększała areał dostępnych pól  
w stosunku do stanu sprzed wylewu)66. Potwierdza to bagienny charakter 
regionu. Dzięki tej obserwacji można połączyć dwa zjawiska. Na podstawie 
zapisów na Kamieniu z Palermo stwierdzono, że w czasach II dynastii 
przeciętny wylew Nilu był o 0,7 m niższy niż w czasach I dynastii67. Dzięki 
temu Gebelein mogło znajdować się w korzystniejszej sytuacji niż wiele innych 
miejsc w Egipcie. Szczegółowe badania zmian poziomu wylewów w różnych 
okresach mogłyby wykazać, czy przypuszczalne pogorszenie się warunków 
klimatycznych w Okresach Przejściowych było mniej niekorzystne dla regionu 
Gebelein niż dla innych miejsc w Egipcie, i w jaki sposób klimat wpływał na 
znaczenie tego ośrodka. Mógł to być dodatkowy czynnik działający na korzyść  
 

                                                      
65 Na tę cechę topografii Gebelein zwrócił uwagę już H. de Morgan. Według niego skały 
mogły stanowić naturalną tamę, która tworzyła z terenu na południe od Gebelein bagnisty 
teren (de Morgan 1912: 49).  
66 Gauthier 1925-1927: t. I: 24, 48, 86; t. III: 5, 6. 
67 Trigger 2008: 8-10. 
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A 

B 
 

Fig. 9. A - Gebelein (Ell Tschibbelleen) i okolice, fragment mapy F.L. Nordena 
(1755: XCIX, północ na dole mapy), B – fragment mapy nr 5 P. Jacotin. 
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Fig. 10. Zestawienie zasięgu pól uprawnych i koryta Nilu pod koniec XVIII i na 

początku XXI wieku w rejonie Gebelein (opr. J. Chyla).  
 

tego regionu, który właśnie w Okresach Przejściowych przeżywał czasy 
prosperity. 
 

Podsumowanie 
 W literaturze Gebelein traktowane jest często jako pojedyncze 
stanowisko68, identyfikowane z Krokodilopolis69, częściej z Krokodilopolis 
i/lub Pathyris70 lub tylko z Pathyris71. Jednak analizy starożytnych toponimów 
odnoszących się do Gebelein, dawnych map, współczesnych zdjęć satelitarnych 
i informacji z wcześniejszych badań pozwalają stwierdzić, że Gebelein należy 
uznać za region, na którym znajduje się zespół stanowisk archeologicznych  
o zróżnicowanej funkcji i chronologii użytkowania. Istniały tam przynajmniej 
dwie większe osady, Sumenu/Krokodilopolis i Per-
Hathor/Pathyris/Afroditopolis, kilka nekropol z różnych okresów, domeny 
grobowe oraz mniejsze osady. Ze względu na bagnisty charakter regionu, 
spowodowany spowalnianiem przepływu wody przez skały, linia brzegowa, 
ilość i powierzchnia wysp często musiała się zmieniać, co dodatkowo 
komplikuje badania nad toponimami. Nie wiadomo, gdzie znajduje się wiele ze 
wzmiankowanych obiektów archeologicznych ani w jakim stopniu stanowisko 

                                                      
68 Np. Wildung 1977; Polz 2006. 
69 Np. Porter, Moss 1962: 162. 
70 Np. Donadoni Roveri 1999 i 2001: 7; Shaw, Nicholson 1995:  109. 
71 Np. Wildung 1977; Baines, Málek 1995: 82  
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zostało wyeksplorowane. Do tej pory nie opublikowano żadnego planu 
stanowiska z umiejscowieniem poszczególnych jego części ani zaznaczeniem 
miejsc wykopalisk. Istnieje natomiast niepublikowana dokumentacja  
z wcześniejszych badań, którą należałoby opracować. Najlepszą metodą wydaje 
się System Informacji Archeologicznej, który ułatwia tego typu syntezę danych.  
 Zaproponowany wyżej SIA stanowiska jest tylko podstawą, która musi 
zostać uzupełniona o informacje zebrane w terenie, np. o planigrafię zabytków 
ruchomych i nieruchomych, wyniki prospekcji lotniczej oraz powierzchniowej 
wraz z opisem, rysunkiem i zdjęciem w bazie danych. Dodatkowo 
dokumentację należałoby wzbogacić o zdjęcia w podczerwieni, które 
umożliwiłyby rozpoznanie obiektów znajdujących się pod powierzchnią ziemi, 
bez potrzeby  przeprowadzania badań wykopaliskowych. Otwartość SIA 
stanowiska oznacza, że zawsze będzie istniała możliwość edytowania, 
zmieniania i analizowania wprowadzonych danych, a także dodawania nowych 
informacji zebranych podczas dalszych badań. Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują, iż taka integracja dostępnych informacji ma kluczowe znaczenie 
zarówno dla planowania dalszych działań terenowych na stanowisku, jak też  
i wnioskowania dotyczącego funkcjonowania zespołu. Umożliwia to wykonanie 
szeregu prostych analiz przestrzennych, zapewnia większą dokładność  
i możliwość obserwacji zjawisk w szerszym kontekście. Integracja danych  
w Systemie Informacji Archeologicznej wpływa także na wysoki poziom 
jakości dokumentacji. Stworzenie Systemu Informacji Archeologicznej 
Gebelein jest jedną z pierwszych prób wykorzystania GIS w archeologii Egiptu 
oraz uzyskania nowych informacji z danych archiwalnych. Warto zaznaczyć, że 
próbowano również zgeoreferować i uzyskać dane historyczne z mapy F. L. 
Nordena72, jednak okazało się to niemożliwe z powodu jej zbyt wysokiej 
ogólności. 
 Porównywanie map z okresu przed budową tamy asuańskiej  
i współczesnych zdjęć satelitarnych umożliwia rekonstruowanie krajobrazu 
zbliżonego do stanu z czasów starożytnych. Możliwe jest też lokalizowanie 
niewidocznych obecnie na powierzchni ziemi stanowisk, które zostały 
zaznaczone na dawnych mapach. Ich obecność potwierdzają również liczne 
toponimy wiązane z rejonem Gebelein73, co wskazuje na dużą koncentrację 
osadnictwa w tym miejscu. Tego typu analizy pozwalają odtworzyć 
paleomorfologię regionu i połączyć ją z topografią historyczną wybranych 
mikro- i makroregionów, co przyczynia się do lepszego poznania środowiska,  
w jakim funkcjonowały starożytne ośrodki.    
 
 

                                                      
72 Norden 1755: XCIX 
73 Gauthier 1925-1927: loc. cit.   
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Abstract 
 

State of Research on Gebelein Archaeological Site Complex and use of the 
GIS in Its Documentation 

 
 In the paper are presented remarks related to the historical topography 
of the Gebelein region, meaning of the area in Pre- and Early Dynastic Period, 
landscape archaeology, influence of climate changes on Gebelein region as 
well as advantages of using Geographic Information System for Gebelein site 
complex, which allow to synthesize all the data in one system.   

In the Egyptological literature Gebelein (c. 28km south-west of Luxor) 
is often treated as a single archaeological site, identified withancient 
Crocodylopolis, Crocodylopolis and Pathyris or only Pathyris. However, the 
analysis of ancient texts, old maps, local topography, contemporary satellite 
images and information from previous research lead one to the conclusion that 
the toponym “Gebelein” should be regarded as a name of the region and 
identified with ancient Egyptian Inerty, in which there is a complex of 
archaeological sites of different types and chronology of use. There existed at 
least two major settlements, i.e. Swmenw/Crocodylopolis and Per-
Hathor/Pathyris/Aphrodytopolis, as well as several necropolises from different 
periods, grave domains and smaller settlements. 

Two rocks (main feature of Gebelein which gave the origin of the 
ancient Egyptian and modern Arabic names of the place) form a natural dam 
across the Nile Valley, which was slowing the river course in that place, 
especially during the flood period. Consequently, at the time of the inundation 
the level of the river was higher at the southern side of the rocks, forming a 
large lake or swamps and islands. Due to the swampy nature of the area and 
changes  
in topography of the islands, local toponyms were mobile, what complicates the 
study of the history of the region. It is hard to know where many of the places, 
mentioned in ancient texts, should be located. They names clearly indicate 
swampy nature of the area: “Island on the river”, “Island of [god] Sobek”, 
“Island of the rats”, “Island of the herbs” etc. Presence of numerous toponyms 
indicates high concentration of settlements in this region. The comparison of 
maps, from the times before construction of the Aswan Dam, as well as 
contemporary satellite images may allow to reconstruct the landscape similar 
to that of ancient times. The results of such study can indicate places, which are 
suitable for placing settlements. It is also possible to locate archaeological 
sites, which are now invisible on the ground surface, that were marked on old 
maps. This type of analysis allows to study paleotopography and combine it 
with historical topography of selected micro- and macro-regions, which 
contributes to a better understanding of the environment in which 
archaeological sites were functioning. 
 In recent years Gebelein was often an object of studieds related to the 
Middle Kingdom, Late and Greco-Roman Periods, during which it was an 
important administration centre, but research on it relevance in Predynastic 
and Early Dynastic Period was neglected. Many of fine early Egyptian artefacts 
(now in Berlin, Cairo, Lyon and Turin museums), come from Gebelein. Their 
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exact archaeological context is unknown but analysis of those objects suggests 
that the site was an important administration centre, and local necropolies were 
housing people of very high social status. The Gebelein textile (now in Egyptian 
Museum in Turin), the dagger with golden handle and other artefacts from this 
same grave (at Egyptian Museum in Cairo) as well as others findings, dated to 
Predynastic and Early Archaic Period, clearly indicate presence of 
extraordinary burials, analogous to those at Abydos and Hierakonpolis. 
Decorated limestone blocs dated to the end of the Archaic Period suggest that 
Gebelein was still important centre to, at least, the end of the Early Dynastic 
Period. The importance of the region might be explained by its advantageous 
location at the cross point of land and water communication lines. The eastern 
rock of Gebelein enabled one to control navigation on the Nile, and both rocks 
form strategically predestinated place for defense, what was particulary 
important during periods of instability in Egypt. It might explain prosperity of 
Gebelein during times of internal conflicts in Egypt and its stagnation during 
peace time, when its trade aspect become more important. 

The work on Archaeological Information System of Gebelein began 
with the creation of the database. The database includes information about the 
visible remains of archaeological objects, as well as modern buildings, roads, 
and agricultural areas, range position,  remains of the temple at the eastern 
mound, mausoleum of Sheikh Mousa and agricultural land surface is presented 
in the form of area vector objects. The tombs and a single remains of the temple 
were represented by points. The database also includes image raster data, such 
as photos of the site taken during the field prospecting in 2010, drawings of 
graffiti, and a 19th century maps from the publication: P. Jacotin, Carte 
Topografique de l'Egypte...  Based on satellite image on a scale 1:2500 and 
1:1000, modern borders of the Nile were vectorized, as well as was the extent of 
agricultural land, buildings and roads. 

All the information was synthesized in the form of an Archaeological 
Information System (AIS) of the site. The AIS contains all the datas contained in 
the database (ie. vectors of the area of the site, buildings, Nile, etc.), but located 
in the WGS 84 coordinate system. At this point, one can clearly see difference 
between the GIS and a old fashioned maps -  all features have additional 
attribute table, which also describes them. For such features as cave ledge, 
remains of the temple and the mausoleum of Sheikh Mousa, added attributes 
allow to directly display any raster images of the objects. 

The AIS also includes positions of Gebelain on the P. Jacotin's map No 
5 (Fig. 9 B), which shows the area south of Luxor. This map could be 
georeferenced on the base of a satellite image, with help of identification of 
characteristic points and the locations of cities, which appear both, on the map 
and on modern satellite images. Then areas of agriculture and the scope of Nile 
were vectorized, as well as was eastern rock (Fig. 10). 
 Presented Archaeological Information System is only the basis, there is 
urgent need to develop such system, and to add information gathered in the 
field, such as the planigraphy of a movable and  an immovable monuments, 
results of surface prospecting, along with a description, drawing and 
photographs, all stored in the database. Openness of AIS of the site means that 
it will be always possible to edit, modify, and analyze the data in the system, 
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and add new information gathered during the subsequent investigation. Past 
experience has shown that such integration of available information is crucial 
both in terms of planning further action in the field and during conclusions and 
analysis of the site. It allows to create number of simple spatial analysis, and it 
provides greater accuracy and the ability to follow developments in the wider 
context of planning future decisions. 

Comparing maps from the period before the construction of the Aswan 
Dam and contemporary satellite images help to reconstruct the landscape 
similar to that of ancient times. It is also possible to locate the sites which are 
invisible on the surface but have been marked on old maps. This type of analysis 
allows to recreate paleotopography and combine it with the topography of the 
history of selected micro- and macro- regions, which contributes to a better 
understanding of the role of the environment in which the archaeological sites 
functioned.
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Topografia miast Dolnego Egiptu na przykładzie Memfis  
oraz Buto - wprowadzenie 

 
 W ostatnich latach wśród badaczy starożytnego Egiptu rośnie 
zainteresowanie archeologią miejską. Coraz więcej ekspedycji, często  
o interdyscyplinarnym charakterze, dostarcza różnego rodzaju informacji  
o urbanizacji kraju faraonów. Także dzięki połączeniu wykopalisk z badaniami 
geomorfologicznymi oraz geofizycznymi możliwe jest zdobycie wiedzy  
o przestrzennym rozplanowaniu miast oraz ich relacjach ze środowiskiem,  
w którym funkcjonowały. Zagadnienie to wydaje się szczególnie interesujące  
w odniesieniu do Delty Nilu.  Specyficzne i zróżnicowane środowisko naturalne 
oraz istotna rola, jaką odgrywał region zwłaszcza od czasów Nowego Państwa 
do końca istnienia monarchii faraońskiej, czynią ten obszar bardzo atrakcyjnym 
dla badaczy. Ponadto, dzięki dość późnemu rozpoczęciu zaplanowanych  
na szeroką skalę wykopalisk, możliwe jest w Delcie zastosowanie 
najnowocześniejszej metodyki badawczej. 
 Omówione pokrótce poniżej miasta należą do najważniejszych 
stanowisk w Dolnym Egipcie, zarówno pod względem materiału 
archeologicznego, jak i roli, jaką odegrały w ciągu wieków istnienia państwa 
faraonów. Ukazanie Memfis1 oraz Buto po kątem ich historycznego rozwoju 
pozwala na wyciągnięcie pewnych ogólnych wniosków na temat zasad 
rządzących planami miast oraz ukazanie zmienności, jakim podlegało 
osadnictwo miejskie w tym rejonie. Jednocześnie dzięki zróżnicowanym 
warunkom przyrodniczym oraz nieco odmiennej pozycji w hierarchii, 
pozwalają również na wgląd w prawa rządzące egipską urbanistyką  
w szerszym zakresie.  
 

Memfis 
 Pozostałości identyfikowane współcześnie ze starożytnym Memfis 
znajdują się na południowy zachód od dzisiejszego Kairu, na zachodnim brzegu 
Nilu. Powierzchnia ruin obejmuje obszar około 4 x 1.5 km pomiędzy wioskami 
Mit Rahina, 'Aziziya, 'Ezbet Gabri, Bedrashein, Shinbab i zajmuje wzgórza: 
Tell 'Aziz, Tell Tuman, Tell Dafbaby, Tell Fakhry, Tell Nawa, Tell Arba'in, 

                                                      
1 Choć leżało poza granicami Delty, jako stolica I nomu Dolnego Egiptu zajmuje 
uprawnione miejsce w niniejszych rozważaniach. 



45 

 

Tell Rabi'a, Tell Qala', Tell Helul i Tell Sabakha. Jest to jedynie około 10% 
zasięgu miasta z okresu jego największego zasięgu w czasach ptolemejskich.  
 Jak powszechnie wiadomo, miasto zostało założone przez legendarnego 
króla Menesa, gdy ten zjednoczył Górny i Dolny Egipt w jedno państwo. 
Władca miał zmienić bieg Nilu tak, by opływał on nową stolicę od wschodu. 
Dzięki badaniom wykopaliskowym połączonym z odwiertami geologicznymi, 
prowadzonym od 1981 roku m.in. przez zespół D. G. Jeffreysa2, wiadomo,  
że legenda ta może opierać się na faktycznych wydarzeniach. Okazuje się,  
że w 1 połowie III tysiącelcia p.n.e. krajobraz tych terenów wyglądał zupełnie 
inaczej. Wierzchołek Delty znajdował się w okolicach dzisiejszego Abusir,  
a rzeka płynęła korytem bardziej na zachód, niż obecnie. Według K. Lutley  
i J. Bunbury3 w tej okolicy znajdowało się więcej ramion Nilu (fig. 1).  

 

 
Fig. 1. Zmiana biegu głównego koryta Nilu w okolicach Memfis (Bunbury, 

Lutley 2007: 5). 

                                                      
2 Smith, Jeffreys, Malek 1983; 1984; Smith, Jeffreys 1985.  
3 Bunbury, Lutley 2007a: 3-5. 
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 Niewiele śladów zostało do naszych czasów na powierzchni po 
pierwszej stolicy zjednoczonego Egiptu. Dzięki prowadzonym na przestrzeni 
ponad wieku badaniom, można orientacyjnie i jedynie częściowo 
zrekonstruować układ miasta z najwcześniejszego okresu jego istnienia. Wiele 
wskazuje na to, że ślady osadnictwa z okresu sprzed I dynastii zniknęły pod 
wpływem zmieniającego swój bieg koryta rzeki i pierwotnie znajdowały się na 
jej wschodnim brzegu. Miasto z okresu dynastycznego zostało wzniesione na 
brzegu zachodnim, co mogło wpłynąć na wspomniany mit o Menesie i Nilu. To, 
co wiadomo prawie na pewno, to fakt, że osadnictwo na terenie klasycznego 
Memfis zmieniało swoje położenie przez cały okres Starego Państwa.  
W zależności od tego, jak zinterpretuje się dostępne dane, możliwe są dwie 
przyczyny takiego stanu rzeczy: miasto przesuwało się za zmieniającą swoje 
położenie nekropolą królewską lub to władcy wznosili grobowce  
w bezpośrednim sąsiedztwie swojej siedziby. Dane uzyskane z odwiertów 
wzdłuż całej nekropolii memfickiej pozwalają na identyfikację osad z czasów 
Starego Państwa na całym obszarze od Abu Rowash na północy, do Dahshur na 
południu4. W tym przypadku trudne jest ustalenie jednego stanowiska, a samo 
Memfis mogło być jedynie określeniem regionu stołecznego.  Niezależnie od 
tego, jaka jest właściwa odpowiedź na pytanie o nadrzędność którejś z osad, 
wydaje się właściwa identyfikacja centrum miasta z czasów VI dynastii  
z terenem Kom Rabia5. Obszar ten, położony jest dokładnie naprzeciw piramidy 
Pepiego I, co miało dla stolicy Egiptu dalsze konsekwencje.  Nazwa miasta przy 
piramidzie tego władcy, czyli Mn
nfr, została w tym czasie zaadaptowana dla 
całego kompleksu miejskiego, co w przekazach greckich historyków 
zaowocowało przekształconą formą: „Memfis”. Analogicznie, niektórzy  
z badaczy (m.in. A. Krol6) identyfikują wcześniejszy pałac królewski  
– z czasów III dynastii – z terenem Kom Tuman, położonym w prostej linii na 
wschód od Piramidy Schodkowej Dżesera. Kwestią otwartą pozostaje czy 
Okręg Dżesera miał być umiejscowiony w tym miejscu ze względu na bliską 
rezydencję władcy, czy dopiero bliskość pierwszej piramidy skłoniła władców 
III dynastii do osiedlenia się w tym miejscu. Dowodem na umiejscowienie 
wczesnego miasta właśnie na obszarze pomiędzy Kom Tuman a Kom Rabia, 
może być charakterystyczny dla tego stanowiska spadek terenu w kierunku 
wschodnim, a w przeszłości także południowym, co zostało potwierdzone przez 
badania B. J. Kempa7, G. A. Gaballi8 i D. G. Jeffreysa9. Niestety, dane 

                                                      
4 Love 2003. 
5 Krol 2001: 285. 
6 Krol 2001: 285. 
7 Kemp 1976. 
8 Gaballa 1993. 
9 Jeffreys 1985; Jeffreys, Malek 1988; Jeffreys 2007a: 6. 
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archeologiczne nie pozwalają obecnie na stworzenie planu, który pozwoliłby na 
bardziej szczegółowe rozpoznanie układu miasta z tego etapu jego rozwoju.  
 Niewiele więcej danych na temat topografii Memfis mamy dla okresu 
Średniego Państwa. W tym czasie miasto nadal rozciągało się przede wszystkim 
na obszarze odpowiadającym Komom Fakhry i Rabia, co zostało potwierdzone 
badaniami Gaballi i Jeffreysa10. Na planie Memfis z czasów Nowego Państwa 
wykonanym przez K. A. Kitchena11 (fig. 2), który w znacznym stopniu oparł się 
przy swojej rekonstrukcji na źródłach pisanych, widać wyraźnie zakreślony 
obszar, który autor identyfikował z miastem z okresu Starego i Średniego 
Państwa. Pokrywa się on ze wzgórzami Fakhry i Rabia oraz z południowo-
zachodnimi obszarami Komu Tuman i uzupełnia z danymi pochodzącymi  
z wykopalisk. Z powyższego planu nie można wyczytać wielu informacji na 
temat układu przestrzennego miasta z tamtych czasów, jednakże widocznych 
jest kilka cech charakterystycznych dla planu stolicy. Osadnictwo rozciągnięte 
wzdłuż osi północ-południe, ograniczone było od zachodu terenem nekropoli, 
natomiast od wschodu musiał znajdować się Nil, choć nie jest pewne w jakiej 
odległości (por. badania Bunbury, Lutley). Na Komie Fakhry, mniej więcej  
w środkowej części, Kitchen rekonstruuje świątynię Ptaha, głównego patrona 
miasta. Dalej na północ, na Komie Tuman, widoczny jest zarys cytadeli zwanej 
Białymi Murami oraz okręg świątyni Neith. Mimo to, wyraźnie daje się 
zauważyć układ, który został powtórzony następnie w większej skali w okresie 
późniejszym.  

Najwięcej danych na temat topografii Memfis pochodzi z czasów 
Nowego Państwa. Wówczas, po częściowym opuszczeniu stolicy w czasach 
Drugiego Okresu Przejściowego12, następuje rozbudowa miasta, w efekcie 
której jego powierzchnia zostaje powiększona ponad dwukrotnie. Najlepiej jest 
to widoczne na planie Kitchena, który może być zmodyfikowany i uzupełniony 
dzięki danym przekazanym przez plan Petriego (fig. 3) oraz wzbogacony  
o informacje z późniejszych wykopalisk.  

Tereny na wschód od starego centrum miasta, uzyskane dzięki 
przesunięciu się rzeki, zostały zaadaptowane dla nowej, reprezentacyjnej 
dzielnicy. Zostały prawdopodobnie dodatkowo osuszone i rozpoczęto aranżację 
tego obszaru, a głównym elementem miasta z tego okresu stał się potężny okręg 
świątyni Ptaha. Wydaje się, że w momencie budowy, wschodnia ściana okręgu 
znajdowała się wciąż na nabrzeżu13, jednak w późniejszym czasie zostały 

                                                      
10 Jeffreys 2007a: 1-2. 
11 Kitchen 1993. 
12 Przyczyny wyludnienia Memfis w tym czasie upatruje w migracji mieszkańców miasta 
do Delty, katastrofie, jaką mogły być dla miasta zbyt wysokie wylewy Nilu, bądź w 
kombinacji tych dwóch czynników, zob. Jeffreys 1996: 290.  
13 Kitchen 1993: 88-89. 
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odebrane rzece także tereny położone dalej na wschód. W tym czasie 
wyraźniejszy staje się też plan całego założenia urbanistycznego. 

 

 
Fig. 2. Plan Memfis w czasach ramessydzkich wg odręcznego planu K. A. 

Kitchena (1993: fig.1). 
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Tym co jest nadal charakterystyczne dla miasta z okresu Nowego 
Państwa, jest układ linearny na osi północ-południe. Po raz pierwszy można 
zrekonstruować również strefy funkcjonalne miasta. Przede wszystkim widać 
wyraźnie, że orientacja zabudowań miejskich była w tym czasie wzorowana na 
murach okręgu świątynnego Ptaha, co zostało potwierdzone badaniami misji 
angielskiej na Kom Rabia14 oraz przez wykopaliska na Kom Fakhry. Odkryte 
tam zabudowania były podzielone na dwie strefy murem biegnącym z północy 
na południe, który rozgraniczał dwie dzielnice o różnym charakterze – na 
wschodzie domy kapłanów, na zachodzie – nieregularne osadnictwo ze śladami 
działalności rzemieślniczej. Istnienie tego muru może być, zdaniem odkrywcy15, 
pewną wskazówką na istnienie w tym miejscu starszego okręgu świątynnego, 
być może właśnie świątyni Ptaha z czasów Średniego Państwa. Całe miasto 
rozplanowane było mniej więcej symetrycznie po obu stronach głównego 
przybytku stolicy, a nowa orientacja różniła się wyraźnie od tej z czasów 
Średniego Państwa, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach wspomnianych 
wyżej badań angielskich, a także można zaobserwować na podstawie różnicy  
w orientacji starej i nowej świątyni Ptaha, widocznej na planie Kitchena. 
Wyraźnie rysuje się także dodatkowa oś wschód-zachód, wyznaczona dzięki 
alei procesyjnej prowadzącej od strony nabrzeża, przez nowy okręg Ptaha dalej 
na wschód, prawdopodobnie w kierunku starej świątyni. 

Bardzo wiele informacji na temat budowli publicznych w starożytnym 
Memfis pochodzi ze źródeł pisanych i właśnie na ich podstawie można 
odtworzyć położenie głównych założeń stolicy. Głównym odniesieniem dla 
egipskiego nazewnictwa poszczególnych budowli były tak zwane Białe Mury. 
Białym Murem od początku istnienia miasta nazywano pałac władcy – czy 
raczej najstarsze fortyfikacje miejskie. Z tego względu dominująca w mieście 
świątynia Ptaha nosiła nazwę „Ptaha na Południe od swojego Muru”, natomiast 
położony dalej na północ przybytek Neith – świątynią „Neith na Północ od 
Muru”16. W takim przypadku architektoniczne pozostałości Białych Murów 
miałyby znajdować się pomiędzy wspomnianymi założeniami, czyli mniej 
więcej w okolicy odpowiadającej dzisiejszemu Kom Tuman, bezpośrednio na 
północ od nowej świątyni Ptaha (por. niżej). Nieco inaczej dostępne dane 
interpretuje Kitchen, sugerując, że zarówno Białe Mury, jak i świątynia Neith 
znajdowały się na północ od miasta z czasów Średniego Państwa, to znaczy na 
północny-zachód od okręgu z Nowego Państwa. 

 

                                                      
14 Jeffreys 2007a: 11-36. 
15 Jeffreys 2007a: 137-138. 
16 Kitchen 1993: 92. 
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Fig. 3. Plan Memfis wg planu W. M. F. Petriego (1909a: pl.I). 
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Wydaje się jednak, że takie wyjaśnienie nie jest jedynym. D. G. Jeffreys17 
próbował wyprowadzać nazwę Białych Murów nie od jakiejkolwiek formy 
architektonicznej, ale od fenomenu białych, wapiennych klifów dominujących 
po obu stronach doliny w tej okolicy. O ile sama teoria wydaje się dość 
interesująca, o tyle w żaden sposób nie jest w stanie wyjaśnić etymologii 
wymienionych nazw.  
 Na południe od świątyni Ptaha, według wspomnianego już planu 
Kitchena, na południowych obrzeżach stołecznego miasta w okresie 
ramessydzkim, znajdowała się świątynia Hathor, „Pani Sykomory”. Na 
północny wschód od tego sanktuarium miały znajdować się doki Peru-nefer18, 
główny port floty faraońskiej w tym czasie. M. Bietak19 sytuuje to założenie na 
terenie Auaris, czyli w dzisiejszym Tell el-Dab’a we wschodniej Delcie Nilu, 
które miało w tym czasie stanowić egipskie okno na świat. Dowodem na 
umiejscowienie takich instalacji raczej w Memfis może być, według Jeffreysa20, 
jeden z członów występujących w nazwie, to znaczy nfr, które pojawia się także 
w innych nazwach własnych na terenie starożytnego miasta.  

Tereny na północ od domniemanych doków Peru-nefer, czyli odebrane 
rzece obszary na wschód od „Ptaha na Południe od Muru”, miały zostać 
zabudowane świątyniami oraz pałacami władców XVIII i XIX dynastii. 
Najlepiej zachowany pałac Merenptaha daje wyobrażenie o wyglądzie 
podobnych założeń. Widać tu nieco odmienną orientację, ale również wyraźne 
wzorowanie się na okręgu Ptaha (zwłaszcza południowo-zachodni narożnik). 
Bardzo możliwe, że początkowo pałac Merenptaha znajdował się nad samym 
Nilem lub nawet na wyspie, na co wskazują głębokie fundamenty murów 
okręgu – wydaje się, że teren mógł być jeszcze mało stabilny w czasie 
budowy21. Na planie Kitchena zostały zaznaczone także inne założenia 
pałacowe, rozlokowane w porządku chronologicznym z północy na południe, 
choć ich obecność nie została potwierdzona metodami archeologicznymi.  
Na podstawie dostępnych danych można jednak wstępnie określić,  
że wschodnia część miasta, bezpośrednio nad Nilem, była zajęta przez dzielnicę 
pałacową.  

W Trzecim Okresie Przejściowym22 następują pewne zmiany  
w mieście: w małej świątyni Ptaha za murami pojawiają się groby datowane na 
XXI dynastię, co jest bez wątpienia przejawem upowszechniającego się w tym 
okresie na terenie Delty zwyczaju umieszczania pochówków dostojników  

                                                      
17 Jeffreys 2010: 108. 
18 Kitchen 1993: 94. 
19 Bietak 2005. 
20 Jeffreys 1996: 292-293; Jeffreys 2006. 
21 Jeffreys 1996: 290-292. 
22 Aston, Jeffreys 2007.  
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i władców w obrębie okręgów świątynnych. Dwie budowle23 z tego okresu 
zostały odsłonięte także przy alei procesyjnej prowadzącej w kierunku świątyni 
Hathor. Ponad pałacem Merenptaha zostają w tym czasie wybudowane 
pierwsze domy, chociaż w dalszym ciągu linia wyznaczona przez mury 
dawnego okręgu funkcjonuje jako ważny element w topografii miasta (sytuacja 
taka będzie mieć miejsce aż do czasów ptolemejskich24). 

Nieco tylko więcej danych pochodzi z czasów saickich. W dalszym 
ciągu rozwija się osadnictwo na terenie dawnego okręgu Merenptaha, 
charakteryzujące się typową dla tego okresu kazamatową konstrukcją 
fundamentów pod budynki mieszkalne (fig. 4A). Budowle z tego okresu 
odkryto również na Kom Rabia. Jednak najwięcej pozostałości 
architektonicznych pochodzi z badań W. M. F. Petriego25 na Kom Tuman, gdzie 
odsłonięty został tzw. Pałac Apriesa. Założenie pałacowo-obronne z czasów 
XXVI dynastii miało pełnić rolę cytadeli miejskiej w tym czasie, co skłania  
do identyfikacji budowli jako Białych Murów. Już Petrie wskazywał  
na istnienie w tym miejscu wcześniejszej budowli, jednak późniejsze badania 
Kempa26 wykluczyły taką możliwość. Prowadzone od niedawna wykopaliska 
misji rosyjskiej27 oraz portugalskiej28 pozwoliły zrewidować to stwierdzenie  
i potwierdziły obecność materiałów z czasów Starego Państwa oraz wczesnego 
Nowego Państwa. W tym miejscu należałoby jeszcze raz przypomnieć 
przedstawione wyżej teorie dotyczące ewentualnej lokalizacji założeń 
pałacowych III dynastii, co wskazywałoby na bardzo długą tradycję obecności 
na Kom Tuman budowli o charakterze reprezentacyjno-obronnym. W takim 
kontekście łatwo można wyjaśnić fakt, że władca pochodzący z przywiązanej 
do staroegipskiej historii i promującej świadomą archaizację w sztuce XXVI 
dynastii wybrał dla swojej rezydencji tak uświęcone tradycją miejsce. 
Dowodem na istniejące w starożytności przekonanie o wadze takiej lokalizacji 
dla siedziby władcy może być również fakt, że jeszcze w czasach ptolemejskich 
istniał tu pałac, w którym odbywały się memfickie uroczystości koronacji 
nowych władców z tej dynastii29. 

W  czasach grecko-rzymskich następują nieodwracalne zmiany  
w układzie urbanistycznym Memfis. Centrum miasta przenosi się coraz dalej na 
północ, aby na końcu epoki starożytnej znaleźć się w okolicach dzisiejszej 
dzielnicy koptyjskiej arabskiego miasta – Starego Kairu. Można tu rozpoznać 
wspomnianą na początku tendencję do wędrówki miasta za zmieniającym się 

                                                      
23 Petrie 1909a: 3. 
24 Jeffreys 1996: 287. 
25 Petrie 1909b. 
26 Kemp 1977. 
27 Krol 2001. 
28 Lopes 2002; Lopes 2005. 
29 Thompson 1988: 16. 
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wierzchołkiem Delty, który w ciągu tysiącleci przesunął się w znaczny sposób 
w kierunku północnym. Wyraźnie potwierdza to chronologia kolejnych faz 
osadniczych, które zajmowały kolejno obszar od staroegipskiego Memfis przez 
rzymski Fort Babilon (Stary Kair), wczesnoislamski Fustat oraz dzisiejszą al-
Qahira30.  
 

 
Fig. 4. Platformy fundamentowe o konstrukcji kazamatowej budynków  

z czasów saickich: A. Memfis, B. Buto (Petrie 1909a: pl. XXVII; Hartung et al. 
2009: Abb.2). 

 

 Jeśli chodzi o wygląd starożytnego Memfis, póki co nie możemy 
powiedzieć wiele. Na Kom Rabia zabudowania z okresu Nowego Państwa nie 
wyróżniają się niczym szczególnym. Po zachodniej stronie muru granicznego 
prawdopodobnie znajdowały się struktury piętrowe (obecność klatki 
schodowej) – stosunkowo wąskie, jednak nie wiadomo jak wysokie. Zabudowa 
strefy kapłańskiej jest bardziej regularna, nie ma dowodów na istnienie pięter.  
O tym, że warunki naturalne wpływały na metody budowlane mogą świadczyć 
znacznej głębokości fundamenty okręgu Merenptaha. W czasach XXVI dynasii 
wzniesiony został tzw. Pałac Apriesa – typowy fort z czasów saickich  
o konstrukcji kazamatowej31. Nie wydaje się, żeby miało to w tym momencie 
związek z warunkami w terenie – ten obszar, nawet jeśli znajdował się 
wcześniej pod wodą, był już osuszony przynajmniej od około 1000 lat. Bardzo 
możliwe, że mamy tu do czynienia również z kwestią mody, gdyż w tym czasie 
w ten właśnie sposób wznoszono założenia obronne na obszarze Dolnego 
Egiptu.  

                                                      
30 Jeffreys 2007b. 
31 Petrie 1909b; Smoláriková 2008: 55-65. 
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Buto 
 Tell el-Fara’in, czyli starożytne Buto, stolica VI nomu Dolnego Egiptu, 
leży na równinie zalewowej w północno-zachodniej Delcie, w prowincji Kafr 
Ash-Sheikh, 40 km na południe od wybrzeża Morza Śródziemnego. Stanowisko 
zajmuje powierzchnię około 1 km² i jest podzielone na trzy komy – A, B i C.  
W źródłach pisanych Buto pojawia się już na samym początku istnienia 
państwowości egipskiej i występuje wtedy pod postacią dwóch świętych miast 
Dolnego Egiptu – Pe i Dep, których identyfikacja z omawianym stanowiskiem 
jest dziełem W. M. F. Petriego32. Określane jako stolica północnego królestwa, 
z całą pewnością już w okresie formowania się państwa było silnym ośrodkiem 
władzy politycznej i religijnej.  
 Przez prawie cały okres faraoński utrzymał się podział na trzy strefy 
użytkowe. Komy A i C (północny i południowy) kryją ślady osadnictwa, 
cmentarzyska oraz dwóch okręgów świątynnych, natomiast B (na wschód od A 
i C) dużego, głównego temenosu świątynnego. Powodem, dla którego 
Egipcjanie używali określenia bliźniaczych miast było naturalne ukształtowanie 
terenu wokół Buto. W czasie wylewów Nilu, woda rozdzielała wzgórza A i C. 
Tworzyły one dwie wyspy, górujące nad zalanymi polami. Dopiero w czasach 
saickich osadnictwo weszło na tereny pomiędzy komami, łącząc je w jedno 
miasto. 
 Najwcześniejsze ślady osadnictwa na stanowisku pochodzą z komu A i są 
datowane na okres rozkwitu na tych terenach kultury dolnoegipskiej33, 
określanej inaczej mianem kultury Buto-Maadi. Już w Okresie 
Wczesnodynastycznym (fig. 5) osadnictwo rozciąga się również na kom C, 
tworząc dwa wyraźne skupiska na terenie stanowiska. Uzyskanie takich danych 
stało się możliwe dzięki wykopaliskom misji niemieckiej, obecnie pod 
kierunkiem U. Hartunga34, w czasie których przeprowadzono liczne wiercenia 
połączone z badaniami geomorfologicznymi oraz geofizycznymi. W ten sposób 
zostało ustalone, że współczesne komy są wierzchołkami tej samej geziry,  
a podczas corocznych wylewów stanowiły jedyne niezatopione przez wody 
punkty w okolicy. Naturalnym stało się rozdzielenie osadnictwa na dwa 
sąsiednie wzgórza, przez kilka miesięcy w roku będące osobnymi wyspami, 
dając początek tradycji bliźniaczych miast Pe i Dep.  
 W Starym Państwie taki układ przestrzenny pozostawał niezmieniony. Do 
najważniejszych pozostałości tej epoki należy bez wątpienia tzw. labirynt, czyli 
duże założenie, prawdopodobnie rezydencjonalne, odsłonięte w południowo-

                                                      
32 Petrie 1905: 36-38. 
33 von der Way 1986; 1988; 1989; 1997. 
34 Hartung et al. 2003; Hartung et al. 2007; Hartung et al. 2009. 
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zachodniej części komu A35. Oprócz tego niewiele tylko architektury zachowało 
się do naszych czasów. Po upadku Starego Państwa nastąpiło jednakże 
załamanie osadnictwa na stanowisku. Z następnych wieków nie ma żadnych 
śladów działalności ludzkiej na komach A i C, co może wskazywać na zupełne 
opuszczenie stanowiska. Jedynie na komie B, na obszarze głównego okręgu 
świątynnego miasta, zostały odkryte rzeźby datowane na Nowe Państwo (fig. 
6), jednak istnieje możliwość, że trafiły one tam dopiero w późniejszym 
okresie. Nie jest wykluczone, że osada z czasów Nowego Państwa może 
znajdować się na innym tellu w okolicy, podczas gdy w Tell el-Fara'in 
funkcjonowała wówczas jedynie świątynia. Niestety, brak jakichkolwiek 
fragmentów ceramiki z okresu Nowego Państwa nie pozwala na potwierdzenie 
takiej teorii. 

 
Fig. 5. Osadnictwo na terenie Buto w Okresie Wczesnodynastycznym  

i w Starym Państwie (Hartung et al. 2009: Abb. 30). 

                                                      
35 von der Way 1997: 115-155; Ziermann 2002: 461-470; Kopp 2003: 205-209; Hartung 
2007: 74-81. 
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 Ponowne zasiedlenie miasta, które możemy potwierdzić konkretnymi 
pozostałościami architektonicznymi, nastąpiło w Trzecim Okresie 
Przejściowym (koniec VIII w. p.n.e.)36. Są to fragmenty budynków na północ 
od wsi Sechmawy, w miejscu, gdzie w czasach I i II dynastii znajdował się tzw. 
labirynt. Oprócz tego, w północno-zachodniej części komu A odsłonięto 
pozostałości cmentarzyska z tego okresu. 
 Zdecydowanie więcej danych pochodzi z czasów saickich37 (fig. 7). 
Dzięki badaniom geofizycznym przeprowadzonym przez T. Herbicha  
we współpracy z misją niemiecką38, dość dokładnie rysuje się plan części 
stanowiska z komu A. Budynki skupione były przede wszystkim wzdłuż 
głównej ulicy, która biegła z północy na południe (fig. 8). Zabudowa była 
wytyczona w miarę regularnie – uliczki i zaułki odchodzą od głównej drogi,  
da się zauważyć np. podobną orientację. Puste przestrzenie między budynkami 
są świadectwem albo istnienia w tych miejscach niewielkich placów, albo po 
prostu niedostatecznego rozpoznania znajdujących się tam struktur metodą 
geofizyczną. Dzięki wykopaliskom na wybranych obszarach wiadomo,  
że widoczne na mapie magnetycznej saickie budynki były wznoszone  
na kwadratowych lub prostokątnych platformach fundamentowych budowanych 
w technice kazamatowej z cegły mułowej (fig. 4B). Zazwyczaj zewnętrzny mur 
takiej platformy był szerszy niż murki oddzielające poszczególne komory 
wewnętrzne. Do jednej ze ścian mogła przylegać platforma lub schody, 
prowadzące do stojącego na górze budynku. Ten sposób przygotowania 
fundamentów (czasem sięgających nawet 3 m wysokości) pozwalał na budowę 
prawdziwych wieżowców ówczesnych czasów. Dowodów na istnienie tego 
typu budowli (choć niższych) dostarczają liczne modele wielopiętrowych 
domów mieszkalnych już od czasów Średniego Państwa39. 
 Ciekawe struktury z czasów saickich zostały odkryte także w północno-
zachodniej części komu A40. Tam, wśród grobów z Trzeciego Okresu 
Przejściowego, odsłonięto duże budowle na planie prostokąta. Wewnątrz 
murów z cegły mułowej  znajdował się czysty piasek. Brak jakichkolwiek 
znalezisk utrudnia interpretacje obiektów. Obecnie odkrywcy skłaniają się 
bardziej w stronę funkcji grobowej, rezygnując z pierwotnej interpretacji tych 
obiektów jako platform fundamentowych. 
 

                                                      
36 Hatung 2003: 2009-219; Kopp 2009: 94-107. 
37 Hartung 2003: 212-217; Kreibig 2007: 125; Kreibig 2009: 117.  
38 Herbich 2003: 263-266; Herbich 2007: 160-163; Herbich 2009: 170-173. 
39 Badawy 1966: 17. 
40 Kreibig 2009: 91-94. 
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Fig. 6. Posąg z czasów Nowego Państwa odkryty na terenie okręgu świątynnego 

na komie B w Buto (fot. Natalia Małecka). 
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Fig. 7. Osadnictwo na terenie Buto w okresie saickim (Hartung et al. 2009: 
Abb. 33). 
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Fig. 8. Zabudowania wzdłuż głównej ulicy na komie A (Hartung et al. 2009: 

Abb. 35; Taf. 30). 

 

 Pod koniec okresu saickiego zasięg miasta zmniejszył się. 
Prawdopodobnie zrezygnowano z użytkowania budynków leżących  
na zachodnim skraju komu A. W tym czasie pojawiły się tam groby, zakładane 
w niektórych z komór zrujnowanych platform. Najpewniej jednak najwyższe 
partie obu komów (A i C) nadal były zamieszkane, a w okręgu na komie B 
funkcjonowała świątynia.  
           Starożytne Buto jest przykładem stanowiska, gdzie miejsca o różnych 
funkcjach były od siebie w zdecydowany sposób oddzielone przez większość 
czasu. Wyraźnie podkreślona została odrębność ośrodka kultowego oraz 
obszarów mieszkalnych. Nieco inaczej wygląda kwestia cmentarzy. Według 
dostępnych danych zajmowały one obrzeża miasta, wkraczając na jego teren  
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w momencie zmniejszania się jego zasięgu. Brak pozostałości ośrodka władzy  
z tego okresu nie pozwala stwierdzić czy był on również wyraźnie oddzielony 
od reszty osady. Dopatrując się analogii na innych stanowiskach z okresu 
saickiego, można przypuszczać, że istniał fort, zlokalizowany 
najprawdopodobniej w pobliżu świątyni lub najwyższych partii któregoś  
z pozostałych komów. W czasach grecko-rzymskich opisany podział miasta na 
poszczególne strefy został wyraźnie zakłócony. Na podstawie mapy 
magnetycznej można wyróżnić jeszcze przynajmniej dwa okręgi świątynne, 
zlokalizowane na obrzeżach komów A i C, na obszarach zalewanych niegdyś 
wodami Nilu. W tym okresie osadnictwo objęło bez wyjątku cały obszar 
dzisiejszego stanowiska, niwelując podział na trzy części.  
 

Topografia miast Dolnego Egiptu 
 Główna różnica między omawianymi stanowiskami wynika z ich położenia  
i dostosowania założeń urbanistycznych do środowiska naturalnego. Buto 
założone zostało na trzech wierzchołkach geziry, które w czasie corocznych 
wylewów były od siebie odcięte, tworząc odrębne wyspy. W tradycji egipskiej 
sytuacja ta odcisnęła swój ślad poprzez podwójne nazewnictwo – Pe i Dep.   
Z drugiej strony konieczność skupienia osadnictwa na ograniczonym obszarze 
bezpiecznej geziry doprowadziła do tego, że plan miasta – także wówczas gdy 
wody wylewu przestały zagrażać obszarowi pomiędzy komami – pozostał  
o wiele bardziej skupiony, niż ma to miejsce na stanowiskach położonych  
w Dolinie. Jest to jedna z cech charakterystycznych dla urbanistyki tego 
regionu, a przykłady podobnych rozwiązań widać np. w Mendes, Tanis czy Tell 
el-Balamun.  
 Inna sytuacja panuje na terenie starożytnego Memfis. Mimo formalnej 
klasyfikacji tego obszaru jako części Dolnego Egiptu (administracyjnie jest to  
I nom Dolnego Egiptu), morfologia tego obszaru odpowiada temu, co jest 
charakterystyczne raczej dla Doliny Nilu: stosunkowo wąski pas ziem 
uprawnych ograniczony z jednej strony pustynią, a z drugiej – rzeką. W tym 
przypadku osadnictwo zajmowało głównie piaszczyste groble biegnące wzdłuż 
brzegu rzeki i będące pozostałością po jej wycofaniu się z tego obszaru. Plan 
miasta stał się bardziej wydłużony – całość zajmowała znaczny obszar 
rozciągający się na linii północ-południe, co jest niewątpliwie cechą miast 
położonych dalej na południe. Przykładem takich rozwiązań urbanistycznych 
mogą być bez wątpienia Deir el-Ballas lub Amarna.  
 Omawiając różnice w rozplanowaniu obu miast wynikające z ich lokalizacji, 
nie sposób nie wspomnieć o oczywistych w warunkach egipskich skutkach 
wędrówki koryta Nilu dla obu skupisk osadniczych i związanych z tym 
adaptacji. Do tej pory potwierdzony został zarówno rozrost Memfis w kierunku 
wschodnim oraz północnym postępujący wraz z przesuwaniem się głównego 
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koryta rzeki oraz lokalizacją wierzchołka Delty Nilu. Tego typu zmiany w starej 
stolicy były zazwyczaj związane z pewnym poszerzeniem zasięgu samego 
miasta, niekoniecznie musiało się wiązać z wyludnieniem innych jego części. 
Kwestią nieprzebadaną w odpowiednim stopniu jest w tym przypadku 
sugerowane przez Jeffreysa częściowe porzucenie miasta w Drugim Okresie 
Przejściowym, wiązane przez tego badacza ze zmianami w reżimie wodnym 
rzeki (por. wyżej). W przypadku Buto brak jest podobnych danych, pewne 
hipotezy mogą być przedstawione jedynie na podstawie świadectw 
negatywnych. Możliwa wędrówka osadnictwa za zmieniającym bieg 
odgałęzieniem Nilu mogłaby być związana z brakiem rozpoznanej dzisiaj osady 
z czasów Nowego Państwa. Takie osadnictwo mogłoby znajdować się na innym 
tellu w okolicy41, a ewentualni mieszkańcy korzystaliby w dalszym ciągu  
z sanktuarium na komie B. Jest to jednak tylko hipoteza, której nie sposób 
potwierdzić bez odpowiednich wyników badań. W tym celu konieczne byłoby 
przede wszystkim przeprowadzenie wykopalisk lub co najmniej wierceń  
w najwyższych partiach komu A, które wciąż kryją wiele tajemnic.  
 W przypadku obu stanowisk widać pewną regularność planów, choć nasza 
wiedza jest ograniczona do pewnych tylko okresów funkcjonowania tych miast.  
W Memfis jest ona związana głównie z czasami Nowego Państwa, dla których 
można z większą pewnością wyznaczyć główne osie założenia i punkty, według 
których orientowana była cała zabudowa. O tym, że podobne zasady mogły 
rządzić miastem już w czasach Średniego Państwa może świadczyć przykład 
Teb42. Wykopaliska na wschód od świątyni w Karnaku wykazały, że budynki 
miejskie z tego okresu były wznoszone według podobnej orientacji i przy 
wykorzystaniu zasad ortogonalności w planie. Także w tym przypadku 
widoczna jest zmiana orientacji głównych osi miejskich wraz z nastaniem 
Nowego Państwa. Wracając do przykładu Memfis, należy wskazać również na 
istnienie podziału przestrzeni osadniczej na strefy o zróżnicowanym 
przeznaczeniu. W przypadku egipskiej stolicy nie są one wyznaczone w sposób 
bardzo ścisły, można jednak zauważyć przewagę budowli sakralnych  
i reprezentacyjnych w części centralnej oraz wschodniej miasta.  Podobny 
podział jest o wiele lepiej widoczny w Buto. Naturalny podział geziry na trzy 
wierzchołki oddzielone rokrocznie przez wody wylewu, sprzyjał wykształceniu 
się stref o odmiennych funkcjach. Najbardziej wyraźnym przykładem jest tutaj 
przeznaczenie komu B dla głównego okręgu świątynnego miasta czy obecność 
cmentarzyska jedynie na skraju komu A. Dla starożytnych planistów, jeśli 

                                                      
41 Przykładem podobnego rozwiązania może być znane z czasów późniejszych 
opuszczenie Pi-Ramzes na rzecz Tanis, związane z zamuleniem peluzyjskiego ramienia 
rzeki i skierowania głównej masy wód w kierunku odnogi tanityjskiej – por. Bietak 1975: 
75-107. 
42 Kemp 2009: 263-269. 
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takowi istnieli, istotna była również pewna ortagonalność w planie Buto. Taki 
stan rzeczy odnosi się przede wszystkim do czasów saickich, a dzięki mapie 
geofizycznej można wyraźnie zauważyć rozkład budowli z tego okresu wzdłuż 
głównej ulicy biegnącej z północy na południe. W tym przypadku stanowi ona 
oś podobną do tej określonej w Memfis przez układ głównych świątyń 
miejskich.  
 Oczywistą rzeczą przy badaniu topografii miast, także starożytnych, jest 
rozpoznanie jej związku z historią danego regionu czy państwa. Zarówno  
w Memfis, jak i w Buto, widoczna jest zależność miedzy regularnością  
i czytelnością planu miejscowego osadnictwa, a mocą władzy faraońskiej  
w danym okresie. Nie jest przypadkiem, że najlepiej rozpoznane obszary obu 
miast pochodzą z czasów stabilnych politycznie, kiedy władcy mogli większą 
uwagę przykładać do kontroli podległych im układów urbanistycznych. Z tego 
względu najlepiej uporządkowanym obszarem miasta mogło być bezpośrednie 
sąsiedztwo siedziby przedstawiciela administracji państwowej lub wręcz 
samego władcy, połączonej często z lokalną świątynią najważniejszego bóstwa. 
W Memfis miałby to być region wielkich świątyń w okresie Nowego Państwa, 
natomiast w czasach późniejszych podobną rolę mógł pełnić obszar wokół 
potężnego Pałacu Apriesa, górującego nad okolicą. W Buto do tej pory brak 
rozpoznanej cytadeli miejskiej z okresu saickiego. Istnieje możliwość,  
że, wzorem innych miast Delty z tego okresu, założenie tego typu znajdowało 
się na terenie okręgu świątynnego, nieprzebadanego wciąż w należytym 
stopniu. Doskonałą analogią dla takiego rozwiązania może być Tell el-
Balamun43, gdzie obecność fortu została potwierdzona w jednym z narożników 
miejscowego temenosu.  
 Architektura miejska w przypadku obu stanowisk nie różni się zasadniczo 
między sobą. W przypadku tych i innych miast na terenie Dolnego Egiptu 
problemem jest zbyt mała ilość dostępnego materiału porównawczego,  
a najpełniejsze wnioski można przedstawić dla epoki saickiej. Na obu 
stanowiskach odsłonięte zostały pozostałości domów mieszkalnych z tego 
okresu, które charakteryzują się obecnością fundamentów w postaci platform 
kazamatowych (fig. 4). W Buto budowle te zajmują znaczną część 
przebadanego obszaru miasta, natomiast w Memfis podobna konstrukcja została 
zastosowana także w Pałacu Apriesa. Wydaje się bardzo prawdopodobne,  
że w okresie saickim była to standardowo stosowana technika budowlana, 
czego dowody znamy z wielu stanowisk w Delcie44. Wznoszone w ten sposób 
domy mieszkalne osiągały znaczną wysokość, stąd wniosek, że ówczesny 
Dolny Egipt mógł być zabudowany miastami pełnymi swego rodzaju 
wieżowców. Brak niestety możliwości do podobnych porównań dla czasów 

                                                      
43 Spencer 1996: 51-63. 
44 Petrie 1888; Wilson 1982; Herbich, Spencer 2007. 
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wcześniejszych, ponieważ budownictwo mieszkalne Memfis z czasów Nowego 
Państwa nie ma swojego odpowiednika na terenie Buto.  
 

Miasto w Delcie 
 Już na podstawie omówionych wyżej dwóch stanowisk możliwe jest 
wskazanie pewnych cech typowych dla Delty Nilu. Przede wszystkim, miasto  
w Delcie charakteryzuje się bardziej skupionym planem, co jest wypadkową 
warunków środowiskowych, mianowicie koniecznością zasiedlania 
wierzchołków gezir wystających powyżej corocznych wód wylewu. To z kolei 
pociąga za sobą podział miasta na strefy rozdzielane w czasie wylewu  
i tworzące osobne wyspy. Oprócz Buto, podobna sytuacja ma miejsce także  
w Mendes czy Auaris. W ten sposób istnieje możliwość ujęcia planu miasta  
w bardziej rygorystyczne ramy jedynie w obrębie jednej ze stref. Przykładem  
w Buto jest aranżacja zabudowy miejskiej w czasach saickich na komie A. 
 Inną cechą charakterystyczną dla stanowisk w Delcie Nilu jest sposób,  
w jaki następuje ich rozwój w warunkach ograniczonej przestrzeni, z jaką 
mamy do czynienia w przypadku wierzchołków geziry (lub fragmentu dawnej 
grobli rzecznej). Głównym sposobem jest nadbudowywanie kolejnych 
poziomów ponad zrujnowanymi już budynkami, a jedynym odstępstwem od tej 
praktyki są dawniej podmokłe obszary pomiędzy wierzchołkami gezir lub na 
ich obrzeżach, gdzie na przykład naniesiony przez wodę materiał pozwolił na 
wyniesienie danego terenu ponad wody wylewu. Po raz kolejny idealnym 
przykładem takiego stanu rzeczy jest Buto, gdzie rozwój osady doprowadził do 
zajęcia dawnych depresji pomiędzy komami w I tysiącleciu p.n.e. 
 Innym, bardzo ważnym elementem charakterystycznym dla Delty Nilu jest 
obecność cmentarzyska w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli. W Buto 
przykładem takiej sytuacji są groby na obrzeżach komu A, w Auaris jest to 
ramessydzkie cmentarzysko na obszarze dawnej dzielnicy pałacowej z czasów 
XVIII dynastii45, w Tell el-Farcha domy mieszkalne oraz teren cmentarzyska na 
komie wschodnim wyraźnie ze sobą sąsiadują46. Powodem takiego rozwiązania 
był brak dostatecznej ilości miejsca bezpiecznego od corocznych wylewów, 
które pozwoliłoby na stosowne odseparowanie zmarłych w sposób, w jaki miało 
to miejsce już w Memfis oraz dalej na południe, w Dolinie Nilu.  
 Widać wyraźnie, że Buto stanowi bardzo dobry przykład typowego miasta 
Delty Nilu, posiadającego wiele z cech charakterystycznych dla regionu. 
Wynikają one przede wszystkim z warunków środowiskowych, które 
ukształtowały określone wzorce osadnicze oraz odmienny wariant kulturowy. 
W tym przypadku Memfis stanowi przykład miasta pogranicza, idealnego dla 

                                                      
45 Bietak, Forstner-Müller 2005: 95-98. 
46 Dębowska-Ludwin 2004. 
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porównań między Deltą a Doliną, leżącego w tej ostatniej, ale posiadającym 
jednocześnie pewne cechy właściwe dla stanowisk położonych dalej na północ. 
 

Abstract 
 

Topography of the Cities of Lower Egypt on the Example of Memphis and 
Buto  

– An Introduction  
 

 In the last years, scholarly interest in urban archaeology has been 
increasingly growing. More and more expeditions, in many cases of 
interdisciplinary character, provide us with new data concerning urbanisation 
in the country of pharaohs. Thanks to the connection between excavations and 
geomorphological as well as geophysical researches, it is possible to get 
knowledge about spatial arrangement of ancient Egyptian towns and their 
relationship with environment in which they existed. Such issue became 
especially fundamental for settlements in the Nile Delta. Specific and varied 
natural environment and important role played by this region from the New 
Kingdom onward, make the whole area very attractive for scholars. Moreover, 
because of late biginning  of the excavations in this region, researchers can use 
the most progressive methods and techniques.  
 In the present article I would like to concentrate on the sites, being two of 
the most important places in Lower Egypt, both because of archaeological 
material and because of their role in ancient Egyptian history. Due to 
comparison between Memphis and Buto it would be possible to draw some 
conclusions about the rules governing the city plans and showing differentiation 
of urban settlement in this area. At the same time, because of differences in 
natural conditions and slightly different position of those cities in the hierarchy, 
we can define some features of Egyptian urbanisation. 
 In this case, the most important aim of the following article is to present 
fundamental differences and similarities in natural conditions and their impact 
on specific plans of discussed towns. It is necessary to emphasise how and when 
the process of expansion of the city occurred and what was encouraging it. 
Such a statement could be one of the foundations for more advance studies on 
Egyptian urbanism.  
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Problem piśmienności władców starożytnego Egiptu 
 
 Starożytni Egipcjanie posługiwali się różnymi rodzajami pisma. 
Najstarszym, a równocześnie najważniejszym, było pismo hieroglificzne, 
używane do wykonywania inskrypcji na ścianach grobowców i świątyń oraz 
przy zapisywaniu ważniejszych tekstów religijnych. Na co dzień Egipcjanie 
posługiwali się jednak bardziej uproszczoną odmianą pisma: hieratyką1, a od 
Okresu Późnego także demotyką2. Mimo ogromnej roli, jaką w kulturze kraju 
faraonów odgrywało pismo, jego znajomość była stosunkowo niewielka, 
szacuje się bowiem, iż zaledwie 1-3% populacji starożytnego Egiptu potrafiło 
czytać i pisać3. Nic więc dziwnego, że pisarze cieszyli się w Egipcie, podobnie 
jak na całym starożytnym Bliskim Wschodzie, dużym poważaniem4.  
W związku z tym znajomość pisma była wielkim powodem do dumy, czemu 
egipscy pisarze nieraz dawali wyraz w tekstach literackich5.  
 Należy jednak postawić pytanie czy do owej elitarnej grupy 
wykształconych pisarzy zaliczali się także sami faraonowie. Odpowiedź na to 
pytanie nie jest jednak łatwa. Źródła egipskie niezwykle rzadko czynią bowiem 
aluzje do królewskiej piśmienności, a jeszcze rzadziej mówią o niej wprost.  
 Zgodnie z późniejszą tradycją piśmienni mieli być już władcy I dynastii, 
jakkolwiek jej wiarygodność jest wielce niepewna ze względu na charakter 
zachowanych źródeł. Według Manethona, drugi władca I dynastii (Athothis 
według kapłana z Sebennytos, którego prawdopodobnie identyfikować należy  
z królem o imieniu Aha6) praktykował sztukę medyczną, a nawet sam napisać 
miał kilka traktatów medycznych7. Ze sztuką medyczną związany miał być król 
Den, czy też, jak nazywały go źródła z czasów Nowego Państwa, król Semti. 
Papirus Ebersa zawiera bowiem „początek księgi wypędzenia bólu  

                                                      
1 Pismo hieratyczne używane było na szeroką skalę od czasów Starego Państwa, choć 
przypuszcza się, iż mogło ono powstać nieco wcześniej; Regulski 2008: 259-274. 
2 Johnson 2000: 1.  
3 Baines, Eyre 1983: 65-72; 2007: 67-70. 
4 Kuckenburg 2006: 202-214. Na temat literackiej kultury Egiptu zob. Baines 2007: 31-
201. 
5 Najlepszym tego przykładem mogą być Nauki Chetiego, zwane również Satyrą na 
zawody; zob. Helck 1970. 
6 Ciałowicz 1999: 145.  
7 Waddel 1964: fragm. 6-7.  
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ze wszystkich członków człowieka, która została znaleziona w piśmie pod 
stopami Anubisa w Chesem (i która) została przyniesiona do Majestatu króla 
Górnego i Dolnego Egiptu (Semtiego)|, usprawiedliwionego głosem”8. Ponadto, 
rozdział 64 Księgi Wychodzenia za Dnia miał zostać znaleziony  
„w fundamentach (świątyni) tego, który jest w barce henu przez nadzorcę 
budowniczych murów w czasach Majestatu króla Górnego i Dolnego Egiptu 
(Semtiego)|, usprawiedliwionego głosem”9. Mimo niewątpliwego anachronizmu 
podanych tu informacji, są one niezwykle interesujące, świadczą bowiem  
o głęboko zakorzenionym przeświadczeniu starożytnych Egipcjan, że ich 
królowie już od zarania dziejów ich cywilizacji potrafili czytać i pisać.  
 Najstarsze bezpośrednie świadectwo wspominające o królewskiej 
piśmienności pochodzi z końca V dynastii. Dostojnik Senedżem-ib zwany Inti, 
żyjący w czasach króla Dżed-ka-Ra Izeziego,  w inskrypcji wykutej na ścianach 
swego grobowca w Sakkarze wspomina o otrzymaniu listu, który „napisał [Jego 
Majestat] sam, swymi (własnymi) palcami, w (dowód) łaski dla mnie”10. Brak 
podobnego szczegółu w innych listach z tego okresu pisanych przez królów  
do dostojników11, pozwala przypuszczać, iż nie była to jedynie standardowa  
i konwencjonalna formuła, ale autentyczna i zgodna z prawdą informacja. 
Warto zwrócić uwagę, że w liście do innego dostojnika, Ra-szepsesa, Dżed-ka-
Ra Izezi zwraca się do swego urzędnika w następujących słowach: „Oto 
zobaczył Mój Majestat ten twój przepiękny list, który rozkazałeś przynieść  
w Pałacu, w tym pięknym dniu, w którym prawdziwie raduje się serce 
(Izeziego)|, dzięki temu, co naprawdę kocha. Pragnął (bowiem) Mój Majestat 
widzieć list ten (bardziej) niż jakąkolwiek rzecz!”12. Ponieważ trudno 
przypuścić, aby to sam widok listu wywołał tak wielką radość w sercu króla, 
należy założyć, iż słowo widzieć „oznacza” odnosi się w tym przypadku do 
zrozumienia treści, wynikającego z samodzielnej lektury13. Można zatem 

                                                      
8 pEbers, § 856a; tłumaczenie na podstawie wydania Wreszinski 1913: 213. 
9 Rozdział 64 Księgi Wychodzenia za Dnia  na podstawie wersji z papirusu Nu (BM 
10477, karta 13). Tłumaczenie na podstawie Budge 1898:145.  
10 Sethe 1933: 60,8. 
11 Są to: drugi list Izeziego do Senedżem-iba (Sethe 1933: 62,14-63,9), list tegoż do Ra-
szepsesa (Sethe 1933: 179,12-180,10) oraz list Pepiego II do Her-chufa (Sethe 1933: 
128,3-7). Ten ostatni jest szczególnie istotny w tym względzie, ponieważ poprzedza go 
formuła xtm.(w) nswt Ds (Sethe 1933: 128,3), co zdaniem prawdopodobnie stanowi 
skróconą wersję formuły xtm.(w)  r
gs nswt Ds.f („zapieczętowano w obecności samego 
króla”; Edel 2008: 627, por. także Boochs 1982: 46). Król był w owym czasie zbyt 
młody, aby samodzielnie napisać list, mógł jednak samemu go zapieczętować. Analizę 
wszystkich listów królewskich z czasów Starego Państwa przeprowadza Eichler 1991: 
141-172. 
12 Sethe 1933: 179,13-16.  
13 W pierwszym liście Izeziego do Senedżem-iba władca także stwierdza iż zobaczył (= 
przeczytał) list od swego dostojnika (Sethe 1933: 60,16). Warto zauważyć, iż Pepi II, 
który, jak wspomniano wyżej, w momencie wysłania listu do Her-chufa nie umiał jeszcze 
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przypuszczać, iż Dżed-ka-Ra Izezi rzeczywiście potrafił czytać i pisać. 
Nieprzypadkowy wydaje się również fakt, że to właśnie ten faraon oraz jego 
wezyr zostali unieśmiertelnieni w dwóch tekstach egipskiej literatury 
dydaktycznej (odpowiednio w Naukach Ptah-hotepa14 i naukach dla Gem-ni-
kaia15), uważanych przez samych Egipcjan za jedne z najwspanialszych tekstów 
mądrościowych, jakie kiedykolwiek powstały16. Panowanie Dżed-ka-Ra 
Izeziego utrwaliło się zatem w pamięci egipskich pisarzy jako swego rodzaju 
złoty wiek.  
 Z panowania Dżed-ka-Ra Izeziego pochodzi również niezwykle 
interesująca stela nr 13 odnaleziona na Synaju. Wspomina ona o tym, jak to 
„bóg sprawił, (że) znaleziono skarb na dziedzińcu świątyni Nechen-Ra, którym 
było pismo samego boga”17. Jak się wydaje, słowo „bóg” oznacza tu, podobnie 
jak w innych tekstach z czasów Starego i Średniego Państwa, samego króla.  
W takim wypadku stela ta może być interpretowana jako świadectwo 
piśmienności nie tylko Dżed-ka-Ra Izeziego, ale także jego przodka User-
kafa18, założyciela V dynastii, który wzniósł świątynię Nechen-Ra19. 
  Aluzje do królewskiej piśmienności znaleźć można również w Tekstach 
Piramid. Jedno z zaklęć z piramidy Unisa stwierdza, iż „nędzne (jest) 
dziedzictwo, które nie posiada pisma. (Unis)| pisze dużym palcem, nie pisze 
(zaś) palcem małym”20. Z kolei inne zaklęcie, z piramidy Pepiego I mówi,  
że „(Pepi)| (jest) Pisarzem Boskiej Księgi, który wypowiada to, co jest 
(zapisane), i stwarza to, co (zapisane) nie jest”21. Jakkolwiek oczywistym jest, 
iż zaklęcia te odnoszą się do magicznych czynności wykonywanych przez króla 
w zaświatach, o tyle uzasadnione wydaje się przypuszczenie, iż przynajmniej 

                                                                                                                                  

czytać  
i pisać, stwierdza, iż „zapoznał się ze słowami listu” (sjA md.t n.t mDA.t; Sethe 1933: 
128,5), co prawdopodobnie oznacza, iż list został mu odczytany.  
14 pPrisse 4,1; por. Žába 1956:15. 
15 pPrisse 1,9; por. Gardiner 1946: pl. XIV. Warto jednak zauważyć, że w tekście tym 
Gem-ni-kai przedstawiony jest jako wezyr króla Seneferu.  
16 Świadczyć o tym mogą liczne cytaty z Nauk Ptah-hotepa w późniejszych tekstach oraz 
fakt, iż kult mędrca Ptah-hotepa zaświadczony jest jeszcze w Okresie Późnym; Andreu 
2012: 103. 
17 Gardiner, Peet 1917: pl. VII, nr 13. Por. także Gardiner, Peet, Černý 1955: 60-62. 
18 Chociaż pierwsza wzmianka o „bogu” zdaje się odnosić Dżed-ka-Ra Izeziego, o tyle 
druga może się odnosić albo do User-kafa, albo do boga słońca. W obu przypadkach 
inskrypcja zawiera motyw króla przeszukującego archiwa, znany z późniejszych tekstów, 
co zostanie omówione niżej. 
19 Była to jedna z sześciu znanych z tekstów egipskich świątyń solarnych i jedna z dwóch, 
które udało się zlokalizować archeologicznie; Lehner 1997: 149-152. Na temat samej 
świątyni Userkafa zob. Ricke 1965-1969. Por. także Baud 2000: 347-360. 
20 Teksty Piramid § 475a-c (= W 210 wg numeracji w: Allen 2005). Wszystkie 
tłumaczenia z Tekstów Piramid na podstawie wydania Sethe 1908-1910. 
21 Teksty Piramid § 1146c (= P 449).  
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częściowo mogą one stanowić reminiscencję umiejętności zdobytych przez 
władcę jeszcze w czasie życia na ziemi.  
 Teksty literackie z czasów Średniego Państwa także wspominają niekiedy  
o królewskiej piśmienności. W Naukach dla (Meri-ka-Ra)| król Cheti poucza 
swego syna: „Naśladuj ojców swych (i) przodków swych * (albowiem) pracuje 
się […] przez wiedzę […] Spójrz, oto słowa ich trwają w pismach. * Otwieraj 
(je, aby) czytać (je) na głos (i aby) naśladować (ich) mądrość, * gdyż 
mistrzostwo osiąga ten, który został pouczony”22. W innym zaś miejscu dodaje: 
„Nie zabijaj człowieka, którego zalety znasz * (i) z którym niegdyś śpiewałeś 
pisma”23.  
 Najsłynniejszym tekstem egipskim, który wprost mówi o królewskiej 
piśmienności jest jednak, bez wątpienia, Proroctwo Nefertiego, którego akcja 
rozgrywa się na dworze króla Seneferu, założyciela IV dynastii, mimo iż sam 
utwór powstał w początkach panowania dynastii XII24. Tekst podaje, iż, gdy na 
dworze faraona zjawił się tytułowy Neferti, król Seneferu „wyciągnął dłoń 
swoją po pudełko z narzędziami pisarskimi, po czym wyjął dla siebie zwój 
papirusu wraz z paletką pisarską i zaczął spisywać to, co mówił Neferti, który 
był mędrcem ze Wschodu, należącym (do) B[a]stet, gdy wschodzi, zrodzonym 
w prowincji Heqa-Anedż” 25. Chociaż świadectwo to nie może być 
potraktowane jako dowód piśmienności samego Seneferu, to pokazuje ono 
dobitnie, że, przynajmniej w czasach XII dynastii, Egipcjanie potrafili 
wyobrazić sobie taką sytuację, w której król własną ręką zapisuje określoną 
treść na papirusie.   
 Na uwagę zasługuje również stela króla Neferhotepa I z XIII dynastii 
wystawiona przez władcę w Abydos. Opowiada ona o tym, jak to „udał się Jego 
Majestat do archiwów26. Zaczął więc Jego Majestat rozwijać pisma razem  
z owymi Przyjaciółmi. Wtedy znalazł pisma Domu Ozyrysa, Pierwszego 
(wśród) Mieszkańców Zachodu, Pana Abdżu”27. Tekst stwierdza jednak 
wyraźnie, że „było tak, że Jego Majestat [znalazł] owe pisma sam, nie znalazł 
tego (bowiem) żaden pisarz, który był przy Jego Majestacie”28. Choć źródło  
to nie jest wolne od typowej dla egipskich tekstów przesady i hiperbolizacji,  
to wydaje się, iż samego faktu piśmienności Neferhotepa I nie należy 
kwestionować.  
                                                      

22 pErmitage 1116A, 35-36. Wszystkie tłumaczenia Nauk dla Meri-ka-Ra na podstawie 
wydania Quack 1991: 164-200. 
23 pErmitage 1116A, 50-51. Chodzi tu zapewne o recytację tekstów podczas nauki  
w szkole; Eyre, Baines 1983: 77; 2007: 79. 
24 Posener 1956: 21-60; Valbelle 2004: 136-138; Favry 2009: 17-18. 
25 pErmitage 1116B, 16-17. Tłumaczenie na podstawie wydania Helck 1992: 15.  
26 Motyw króla przeszukującego archiwa pojawia się również w jednej z inskrypcji 
Ramzesa II ze świątyni w Luksorze; el-Razik 1974: 144; 1975: 125. 
27 Helck 1983: 22. 
28 Helck 1983: 25. 
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 Czytać i pisać potrafili również królowie Nowego Państwa. W swej 
inskrypcji biograficznej Rech-mi-Ra, wezyr z czasów Thotmesa III, tak mówi  
o swoim władcy: „Albowiem Jego Majestat zna to, co istnieje (i) nie istnieje 
nic, czego by nie znał. Jest (on) bowiem Thotem w każdej sprawie (i) nie 
(istnieje takie) zapisane słowo, którego nie potrafiłby pojąć […] w nim, niczym 
zamysły Majestatu Seszat. Przemienia on znak w wykonanie go niczym bóg, 
który rozkazuje (i) wykonuje to (jednocześnie)”29.  
 Syn i następca Thotmesa III, Amenhotep II, również opanował trudną 
sztukę czytania i pisania, na co wskazuje stela z Semny, na której wykuto 
„Kopię rozkazu, który wykonał Jego Majestat swymi własnymi rękoma dla 
[Królewskiego Syna User-Saczeta]”30. 
 Warto dodać, że w grobowcu Tutanchamona w Dolinie Królów (KV 62) 
Howard Carter odnalazł nie tylko wspaniałe skarby, ale także bogaty ekwipunek 
pisarski. Jedna z paletek, zdaniem samego odkrywcy, nosi ślady użytkowania, 
prawdopodobnie podczas edukacji młodego króla31.  
 Z kolei jedna z inskrypcji z czasów Ramzesa II, opisuje władcę  
w następujący sposób: „ [co do] tego Doskonałego Boga – to jest pisarz 
doskonały w umiejętnościach (i) wiedzy niczym Thot”. A nieco dalej tekst 
stwierdza, iż „badał Jego Majestat Dom Pism. Rozwinął pisma Domu Życia (i) 
poznał ukryte sprawy nieba (i) wszystkie tajemnice ziemi”32. Wykorzystano  
tu więc motyw znany z cytowanej wyżej inskrypcji z czasów Neferhotepa I.  
 Niekiedy o piśmienności królów wnioskować można w sposób pośredni. 
Wiadomo na przykład, iż w okresie IV dynastii najwyższe urzędy w państwie, 
sprawowane były przez członków rodziny królewskiej33. Jest wszakże jasne, że 
pełnienie jakiejkolwiek, nawet najmniej znaczącej, funkcji w egipskiej 
administracji państwowej, musiało się wiązać ze znajomością pisma. Chociaż 
więc do naszych czasów nie dotrwały żadne informacje o władcach takich jak 

                                                      
29 Sethe, Helck 1906-1958: 1074,2-9. Por. także Redford 1986: 544. 
30 Sethe, Helck 1906-1958: 1343, 11. Stela ta obecnie znajduje się w zbiorach Museum of 
Fine Arts w Bostonie (nr inw. MFA 25.632). Warto dodać, że w czasach panowania 
Thotmesa III, Amenhotep II pełnił urząd kapłana sem (Glanville 1931: 106 oraz 117-
118), który wymagał znajomości pisma.  
31 Carter, Mace 1933: 81. Por. także Reeves 2007: 166-167.  
32 Tłumaczenie obydwu fragmentów na podstawie el-Razik 1974: 144. 
33 Wśród nich wymienić należy: Ra-hetepa, syna Seneferu (Borchardt 1911: 4); nadzorcę 
prac królewskich i wezyra Nefer-Ma‘ata, syna Seneferu (Strudwick 1985: 110-111); 
nadzorcę prac królewskich i wezyra Anch-hafa, prawdopodobnie syna Seneferu 
(Strudwick 1985: 77-78); wezyra Nefer-Ma‘ata, prawdopodobnie wnuka Seneferu 
(Strudwick 1985: 110); nadzorcę prac królewskich Hem-Iunu (Strudwick 1985: 117); 
wezyra Ka-uaba, syna Chufu (Strudwick 1985: 146-147); Dżedef-Heru, syna Chufu 
(Strudwick 1985: 167-168); nadzorcę prac królewskich Chaf-Menu, syna Chufu 
(Strudwick 1985: 122), wezyra Chaf-Chufu, syna Chufu (Strudwick 1985: 122-123) oraz 
nadzorcę prac Iun-Ra, syna Chaf-Ra (Strudwick 1985: 59-60).  
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Chufu34, Chaf-Ra35 czy Men-kau-Ra przed ich wstąpieniem na tron, to jednak 
uzasadnionym wydaje się przypuszczenie, iż odebrali oni takie samo staranne 
wykształcenie, jak inni członkowie ich rodzin36.  
 Zwyczaj mianowania członków najbliższej rodziny na najwyższe urzędy 
państwowe utrzymał się także w czasach V dynastii, o czym świadczyć mogą 
przedstawienia ze świątyni grobowej króla Sahu-Ra. W kilku miejscach  
w świątyni król ukazany został w towarzystwie dostojników. Jednym z nich jest 
jego przyszły następca Nefer-ir-ka-Ra Kakai, którego wizerunek został 
zmodyfikowany już po jego wstąpieniu na tron, aby odzwierciedlić jego nowy, 
królewski status37. Nie wiadomo, jaki dokładnie urząd pełnił Nefer-ir-ka-Ra  
w czasach panowania Sahu-Ra, jednakże znaczący wydaje się fakt,  
iż w scenach ze świątyni grobowej swego poprzednika pojawia się on  
w towarzystwie kapłana sem oraz kapłana-lektora (Hrj
Hb.t), a więc ludzi 
zajmujących się świętymi tekstami. Piśmienność Nefer-ir-ka-Ra nie ulega więc 
wątpliwości. Warto dodać, że i sam Sahu-Ra przedstawiony został jako 
urzędnik w świątyni grobowej Userkafa, założyciela V dynastii (jego wizerunek 
również został zmodyfikowany po jego wstąpieniu na tron)38. Wydaje się więc 
prawdopodobne, że władca ten także potrafił czytać i pisać.  
 W późniejszych czasach także zdarzało się, iż przyszły faraon pełnił 
niekiedy wysoki urząd w czasach panowania swego ojca; taka sytuacja miała 
miejsce w przypadku Senusereta I39, Sethiego I, Ramzesa II czy Mer-en-Ptaha. 

                                                      
34 Odnośnie Chufu interesujący wydaje się fakt, że według Manethona król Suphis 
(tożsamy z Cheopsem u Herodota) po zaprzestaniu swych aroganckich działań wobec 
bogów, skomponować miał Świętą Księgę, która miała być bardzo wysoko ceniona przez 
współczesnych (Waddel 1964: fragm.. 14-16). Zapewne jest to odbiciem starej tradycji  
z Papirusu Westcara, zogdnie z którą Chufu poszukiwać miał liczby tajemnych komnat 
Sanktuarium Thota (pWestcar 7,6-8, por. Blackman 1988: 8).   
35 Warto zwrócić uwagę na fakt, że Stadelmann 1984: 165-172 sugeruje, iż króla Chaf-Ra 
identyfikować należy z Chaf-Chufu, jednym z synów Chufu, który miał zmienić swe imię 
po wstąpieniu na tron zastępując imię swego ojca imieniem boga słonecznego.  
36 Należy dodać, że Ka-uab, najstarszy syn Cheopsa, posiadał trzy posągi przedstawiające 
go w pozycji skryby (MFA 27.1127; MFA 34-4-1; MFA 24-12-1105); Scott 1989: 2-9. 
Tego rodzaju przedstawienie było widomym znakiem posiadanego wykształcenia, o czym 
będzie mowa niżej. Co więcej, Ka-uab nosił tytuł Xrj
Hb.t Hrj
tp („główny kapłan-
lektor”), co również świadczy o jego piśmienności; Stadelmann 2010: 298. Warto także 
zwrócić uwagę na fakt, iż jeden z synów Cheopsa – Dżedef-Heru – uważany był  
w późniejszych czasach za mędrca. Do naszych czasów zachowały się nawet fragmenty 
nauk, których autorstwo przypisywano Dżedef-Heru, por. Helck 1984: 1-24. Co ciekawe, 
krótka lista królów z Wadi Hammamat, która najprawdopodobniej powstała w czasach 
Średniego Państwa, wymienia Dżedef-Heru pośród władców IV dynastii; Drioton 1954: 
41-49. 
37 Borchardt 1913: Bl. 47-48.  
38 Labrousse, Lauer 2000: 117 (doc. 177) oraz fig. 249a-b. 
39 W tym przypadku mówi się nawet o koregencji między Amenemhatem I a Senuseretem 
I (Simpson 1956: 214-219; Murnane 1977: 2-5). Pogląd taki wydaje się jednak oparty na 
niedostatecznych podstawach, jak wykazał Obsomer 1995: 46-136. 
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Wiadomo także o innych książętach, którzy pełnili rozmaite urzędy w czasach 
panowania swych ojców. Imen-mes, syn Thotmesa I pełnił urząd głównego 
dowódcy armii (jmj-rA mSa wr)40, natomiast Imen-em-hat, syn Thotmesa III, 
pełnił urząd nadzorcy stad krów mlecznych (jmj
rA jH.w n tA
jrjjt) w świątyni 
Amona  
w Karnaku41,  z kolei Dżehuti-mes syn Amehotepa III pełnił urząd kapłana 
sem42. Głównym kapłanem Ptaha w Memfis był również Cha-em-Uaset, 
czwarty syn Ramzesa II43, który znany był ze swej troski jaką darzył starożytne 
dokumenty, dzięki czemu został unieśmiertelniony w cyklu tekstów 
demotycznych zwanych Opowieściami o Setnem44. Wśród pozostałych synów 
Ramzesa II jego trzej najstarsi męscy potomkowie: Imen-her-chepeszef, Ra-
mes-su oraz pa-Ra-her-unemef pełnili urząd królewskich pisarzy (sXA nswt) oraz 
głównych dowódców armii45, natomiast jeden z młodszych synów, Meri-Item 
pełnił urząd Największego z Widzących (wr mAA.w)46, czyli arcykapłana  
w Heliopolis, inny zaś, o imieniu Sa-Menczu, pełnił posługę w „ogrodach 
Domu (User-Ma‘at-Ra-setep-en-Ra)| – oby żył, oby mu się wiodło, oby był 
zdrów! – w Men-nefer”47. Wszyscy wspominani książęta musieli być więc  
z konieczności piśmienni.  
 Prowadzi to nieuchronnie do pytania o edukację dzieci królewskich,  
o której, niestety, wiadomo niewiele. Pewne jest, iż już w czasach Starego 
Państwa na dworze królewskim istniała instytucja, zajmująca się kształceniem 
dzieci króla i najwyższych dostojników48, o czym informuje inskrypcja 
biograficzna Ptah-szepsesa, żyjącego w czasach IV i V dynastii, który w samym 
tekście określony jest jako „ten, który został wychowany pośród królewskich 

                                                      
40 Tytuł ten zapisany został na naosie odnalezionym w Gizie, a przechowywanym obecnie  
w Muzeum Luwru (Louvre E 8074); Sethe, Helck 1906-1958: 91,12 (por. także Loyrette 
1992: pl. XXIV). O piśmienności przynajmniej niektórych żołnierzy w początkach XVIII 
dynastii świadczyć może fakt, iż część z nich pełniła urząd królewskiego wychowawcy, 
czego przykładem może być Jahmes zwany Pen-Nechebet (Roehrig 1990: 48-51).  
41 Sethe, Helck 1906-1958: 1262,1-2. Prawdopodobnie był to najstarszy syn Thotmesa III, 
przypuszczać więc można, iż pierwotnie to on miał być następcą tronu.  
42 Gauthier 1912: 335-336.  
43 Na temat Cha-em-Uaseta zob. Gomaà 1973.  
44 Ritner 2003: 453-489. Przekład polski w: Andrzejewski 1958: 250-294. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, iż w Opowieściach o Setnem przedstawiciele rodziny królewskiej (Na-
nefer-ka-Ptah, Setne, Si-Usire) zostali przedstawieni jako piśmienni; Eyre, Baines 1983: 
79; 2007: 81-82. 
45 Kitchen 1979: 860-862. 
46 Kitchen 1979: 906,11.  
47 Kitchen 1979: 907,12-13.  
48 Baud 1999: 118-127. W czasach Średniego Państwa powstała instytucja zwana Kap 
(kAp), która zajmowała się kształceniem wybranych młodzieńców przy dworze 
królewskim; Mathieu 2000: 41-48.  
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dzieci w Wielkim Domu Króla, we wnętrzu królewskiego haremu”49.  
W czasach XVIII dynastii natomiast wysoką pozycję odgrywali królewscy 
wychowawcy (mna nswt), z których najsłynniejszym był, bez wątpienia, 
Senenmut, opiekun córki Hatszepsut – Neferu-Ra. I choć dokładne obowiązki 
królewskiego wychowawcy nie są znane, uzasadnione wydaje się 
przypuszczenie, że jednym z nich było nauczanie czytania i pisania przyszłego 
króla Egiptu50.  
 Przypuszczać można, iż królewskie dzieci, podobnie jak inni Egipcjanie  
w szkołach pisarskich, uczone były przede wszystkim hieratyki, która była 
niezbędna dla funkcjonowania administracji państwowej. Nauka hieroglifów 
mogła być zarezerwowana dla dzieci przeznaczonych na urzędy kapłańskie oraz 
dla przyszłego następcy tronu, choć nie da się tego stwierdzić z całą pewnością.  
 Czasami, w skutek splotu różnego rodzaju okoliczności, zdarzało się 
jednak, iż faraonem zostawała osoba, która nie mogła się poszczycić 
królewskim pochodzeniem. Do najsłynniejszych przypadków tego rodzaju 
należą Amenemhat I z XII, Thotmes I51, Ai i Horemheb z XVIII oraz Ramzes I 
z XIX dynastii. Każdy z nich pełnił jednak wysoki urząd w administracji 
państwowej, co, jak powiedziano wyżej, wiązało się z koniecznością 
opanowania egipskiego pisma. Trudno wszakże przypuszczać, aby władcy nie-
królewskiego pochodzenia w momencie koronacji w cudowny sposób 
zapominali o wszystkich umiejętnościach nabytych przed wstąpieniem na 
tron52.  
 Warto zauważyć, że dwaj wspomniani władcy, jeszcze przed swoim 
wstąpieniem na tron, przedstawieni zostali w rzeźbie pełnej w tak zwanej 
pozycji skryby. Horemheb posiadał przynajmniej dwa takie posągi53, dwa inne 
zaś – Ramzes I54. Tego rodzaju przedstawienie było wszakże widomym 
znakiem posiadanych umiejętności i wykształcenia. Co ciekawe, żaden  
ze wspomnianych posągów nie został zmodyfikowany już po wstąpieniu ich 
właścicieli na tron, aby zaznaczyć ich królewski status, tak jakby istniała 
niechęć do przedstawiania króla w roli pisarza. W przypadku Ramzesa I można 
by to zrzucić na karb krótkości jego panowania, ale argument ten nie może 

                                                      
49 Tłumaczenie na podstawie Dorman 2002: 100, fig. 3. 
50 Na temat funkcji  mna nswt zob. Roehrig 1990.  
51 Wydaje się, iż, wbrew dawniejszym poglądom, Thotmes I nie pochodził z rodziny 
królewskiej; Robins 1983: 68; Bierbrier 1995: 15.  
52 Eyre, Baines 1983: 79; 2007: 81.  
53 Są to posągi MMA 23.10.1 (Winlock 1924: 1-5 oraz pl. I-IV; Scott 1989: 443-446; 
Pino 2012: 13-15) oraz CG 42129 = JE 33766 (Legrain 1906: 81-83; Scott 1989: 447-
449). Możliwe jest także, że do Horemheba należały także dwa inne fragmentarycznie 
zachowane posągi przechowywane w Aleksandrii (P 5953; Scott 1989: 735) i Kairze 
(Temp. No. 1-11-17-2; Scott 1989: 736).  
54 Są to posągi JE 44863 (Legrain 1914: 31-32; Scott 1989: 450-453) oraz JE 44864 
(Legrain 1914: 29-31; Scott 1989: 454-458).  
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zostać wykorzystany w przypadku Horemheba, który miał dość czasu, aby 
zmodyfikować swe wizerunki55 i, co więcej, zrobił to w swym grobowcu  
w Sakkarze56. Modyfikacji nie został poddany także wizerunek Ramzesa II, 
który, jeszcze jako książę, występuje w roli pisarza w towarzystwie swego ojca 
Sethiego I w słynnej scenie adoracji imion przodków w świątyni w Abydos57.  
Z późniejszych czasów znana jest także rzeźba Herhora w pozycji skryby58, 
która również nie została zmieniona po jego wstąpieniu na tron59. Nie wiadomo, 
dlaczego wizerunki osoby nie-królewskiego pochodzenia, a nawet i te należące 
do następcy tronu, wyobrażające go w pozycji skryby jeszcze przed objęciem 
najwyższej władzy najwyraźniej nie były modyfikowane już po wstąpieniu na 
tron. Istnieje jednakże niewielka liczba przedstawień, w których panujący król 
ukazany został w rytualnej scenie spisywania na tabliczce swych annałów  
w towarzystwie boga Thota, a niekiedy również bogini Seszat. Najstarsze tego 
rodzaju przedstawienie znajduje się w Semnie, na terenie Nubii, wzniesionej  
w samych początkach panowania Thotmesa III60. Podobna scena została 
również dwukrotnie ukazana na ścianach świątyni Ach-menu w Karnaku61. 
Również syn i następca Thotmesa III, Amenhotep II został w ten sposób 
przedstawiony na ścianach kaplicy na barkę, która w późniejszych czasach 
została wtórnie użyta w Północnym Karnaku62, natomiast fragmenty kolejnej 
tego rodzaju sceny odkryte zostały na ternie świątyni w Luksorze63. 
Zaskakująca jest nie tylko niewielka liczba tego rodzaju scen, ale także ich 
chronologiczne zawężenie do czasów XVIII dynastii, co wydaje się znaczące. 
Co więcej, jeśli król w czasach wczesnej XVIII dynastii mógł zostać 
przedstawiony w scenie rytualnego zapisywania annałów, to trudno wyjaśnić, 
dlaczego nie mógł on zostać przedstawiony jako pisarz w późniejszych czasach, 
o czym świadczy opisany wyżej brak modyfikacji tego rodzaju wizerunków 
niektórych władców sprzed ich wstąpienia na tron.  
 Mimo to, sam fakt piśmienności większości egipskich królów wydaje się 
nie ulegać wątpliwości. Należy podkreślić, że konieczność znajomości pisma 
                                                      

55 Mimo iż najnowsze odkrycia w grobowcu Horemheba w Dolinie Królów (KV 57) 
pokazały, iż władca ten panował ok. 15, a nie, jak do tej pory zakładano, 30 lat (van Dijk 
2008: 193-201), to i tak okres ten wydaje się wystarczający na dokonanie tego rodzaju 
zmian.  
56 Martin 1989: passim.  
57 Mariette 1869: pl. 43-44 oraz 46.  
58 CG 42190 = JE 36934; Legrain 1909: 59 oraz pl. LII; Scott 1989: 480-484. 
59 W tym przypadku mogło to jednak wynikać z kruchej podstawy, na której opierała się 
królewska władza Herhora. Na ten temat zob. Bonhême 1979: 267-283; Barwik 2011: 
111-149. 
60 Caminos 1998: pl. 27.  
61 Porter, Moss 1972: 110 oraz 126. 
62 Van Siclen III 1986: pl. LII.  
63 Wspomina o nich Caminos 1998: 49, przyp. 2, powołując się na informację ustną od  
W. R. Johnsona z 1987 roku.  
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wynikała z samej istoty władzy królewskiej w Egipcie. Król, jako jedyny 
pośrednik między bogami a ludźmi, uważany był bowiem za uosobienie boskiej 
mądrości, z którą, już od czasów Starego Państwa jest niezwykle często 
identyfikowany. Jedno z zaklęć w piramidzie Unisa powiada: „To jest (Unis)|, 
który przewodzi wszystkim kau (i) który łączy serca, ponieważ (jest) Wielkim, 
który przoduje (w) wiedzy (i) który niesie boski zwój, (samym) Sia, który jest 
po prawicy Ra. (Oto) przybył (Unis)| do siedziby swej, która przewodzi 
(wszystkim) kau (i) połączy (Unis)| serca za pomocą znajomości tego,  
co wielkie (i) stanie się (Unis)| Sia, który niesie boski zwój, (będąc) po prawicy 
Ra, ponieważ jest on bezpieczny w ręce (Unisa)|. To (Unis)| wypowiada to,  
co jest wielkie w sercu, podczas Święta Czerwonego Płótna. To jest (Unis)|. 
(Unis)| jest Sia, (który jest) po prawicy Ra (i jest on) tym, o wyniosłym sercu, 
który jest pierwszy w Jaskini Nu”64. Król jest więc utożsamiany z Sia, 
personalizacją wszechogarniającej myśli boga stwórcy, który towarzyszy Ra  
w jego wędrówce po niebie65.  
 O królewskiej wszechwiedzy mówią także inskrypcje prywatne. W tekście 
z grobowca Ni-anch-Sachmeta w następujący sposób mówi się o królu Sahu-
Ra: „Albowiem dał mu bóg znajomość rzeczy w łonie66, z powodu tego, iż jest 
on (bardziej) dostojny niż jakikolwiek bóg”67. Natomiast Nauki wiernego sługi 
mówią o królu Amenemhacie III, iż „jest on Sia dla tego, co (jest) w sercach,  
a oczy jego przenikają wnętrze każdej rzeczy”68. Faraon często identyfikowany 
jest również z Thotem, panem boskich słów i wynalazcą hieroglifów, o czym 
wspomina między innymi cytowana wyżej inskrypcja z grobowca Rech-mi-
Ra69.  
 Z ideologicznego punktu widzenia znajomość pisma, a zwłaszcza pisma 
hieroglificznego, była niezbędna do prawidłowego spełniania królewskich 
obowiązków. Król, pragnąc wypełniać swą podstawową powinność, którą było 
utrzymywanie Ma‘at70 w Egipcie i, co za tym idzie, w całym wszechświecie, 
musiał umieć czytać i pisać. Bez tego faraon nie mógłby bowiem uczestniczyć  
w wielu obrzędach i rytuałach, podczas których konieczna była recytacja 
świętych tekstów, także przez samego władcę. Co więcej, faraon, chcąc rządzić 
Egiptem w zgodzie z wolą bogów, musiał nieustannie zgłębiać prawdziwą 
naturę rzeczy, do której wszak nie można było dotrzeć inaczej, jak tylko przez 
                                                      

64 Teksty Piramid, §§ 267a-268d (= W 161).  
65 Altenmüller 1980: 65-68. 
66 Możliwe są dwie interpretacje tego zdania: albo bóg dał królowi znajomość rzeczy, gdy 
był on jeszcze w łonie, albo też dał mu znajomość rzeczy w samym łonie, czyli dogłębną 
znajomość rzeczy.  
67 Sethe 1933: 39,15-16. 
68 Tłumaczenie na podstawie Posener 1976: 62-63. 
69 Król Thotmes III, zidentyfikowany z samym Thotem, był nawet czczony pod tą 
postacią na terenie Nubii; Säve-Söderbergh 1960: pl. 15; Redford 1986: 544. 
70 Na temat Ma‘at zob. Assmann 1989; 1995.  



78 

 

pismo. Najlepiej chyba wyraził to król Neferhotep I z XIII dynastii, zwracając 
się do swych dostojników i pisarzy w następujących słowach: „Oto zapragnęło 
serce moje zobaczyć pradawne pisma Atuma. Otwórzcie dla mnie Wielki 
Inwentarz (i) pozwólcie, (abym) poznał boga w istocie jego (i) Dziewiątkę 
Bogów w naturze ich, (bym) mógł ofiarować im boskie ofiary (i) [składać  
w ofierze] placki na stołach ofiarnych, (i) poznać boga we (wszystkich) jego 
postaciach, (abym) mógł wykonać go71 zgodnie z jego pierwotną postacią”72. 
 Można by jednak wysunąć zarzut, iż egipskie źródła nie pozwalają na 
wysnucie stanowczych i zdecydowanych wniosków odnośnie królewskiej 
piśmienności. Wszystkie informacje mogły mieć wszakże wyłącznie charakter 
propagandowy, podkreślając wszechmoc i wszechwiedzę króla. Takie ujęcie 
rzeczy wydaje się jednak nietrafne.  
 Fakt, iż egipskie teksty stosunkowo rzadko wspominają o królewskiej 
piśmienności, pokazuje, że nie był to typowy i standardowy element egipskich 
inskrypcji. Stopień biegłości w czytaniu i pisaniu, podobnie jak i królewska 
mądrość wychwalana w tekstach, mogła być, i z pewnością często była, 
hiperbolizowana, ale na tej podstawie nie można podważyć samego faktu 
królewskiej piśmienności. Nielicznych wzmianek i aluzji do piśmienności 
królów nie można uznać za element propagandy, gdyż król, jako żywe 
wcielenie Horusa, syn boga słonecznego i jedyny pośrednik między bogami  
a ludźmi, nie potrzebował dodatkowo podkreślać swej wyjątkowej pozycji 
społecznej przez akcentowanie swej znajomości pisma73. Jeżeli, ponadto, część 
królów pełniła rozmaite urzędy przed swoim wstąpieniem na tron, to jako 
urzędnicy władcy ci po prostu musieli opanować sztukę czytania i pisania.  
 Pozostaje jednak pytanie, jak do obowiązku znajomości pisma podchodzili 
władcy obcego pochodzenia. Wiadomo, iż czytać, pisać, ani nawet mówić po 
egipsku nigdy nie nauczyli się Persowie, Grecy i Rzymianie74, mimo iż źródła 
egipskie ukazują ich w sposób całkowicie zgodny z dawną tradycją. 
Wątpliwości budzi znajomość egipskiego pisma przez władców libijskich  
i kuszyckich.  
 W pierwszym przypadku badania nad okresem ich panowania pokazują, 
że, pomimo przyjęcia atrybutów władzy faraońskiej, Libijczycy zachowali 

                                                      
71 Chodzi tu bez wątpienia o boski wizerunek.  
72 Helck 1983: 21-22. 
73 W odniesieniu do starożytnego Egiptu nieadekwatne wydaje się samo pojęcie 
propagandy, zagadnienie to wykracza jednak poza ramy niniejszego artykułu.  
74 Chociaż Plutarch w Żywocie Antoniusza (rozdz. 27 = Plutarch 1997: 295) podaje,  
iż Kleopatra, jako jedyna z dynastii Ptolemeuszy, znała język egipski, to jednak z tekstu 
greckiego wynika, iż potrafiła ona jedynie rozmawiać w tym języku. Nie ma natomiast 
żadnych dowodów na to, aby Kleopatra znała którykolwiek z rodzajów egipskiego pisma. 
Por. także Schuller 2009: 39-40.  
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wiele elementów tradycji plemiennej75. Przypuszczać więc można, że władcy 
libijscy nigdy nie uważali znajomości egipskiego pisma za rzecz niezbędną do 
sprawowania najwyższej władzy w kraju. Możliwe jest jednak również,  
że w miarę utrwalania się władzy Libijczyków nad Nilem przyszli władcy,  
w nawiązaniu do dawnej tradycji faraońskiej, uczyli się czytać i pisać. 
 W przypadku Nubijczyków natomiast, mimo iż nie istnieją żadne dowody, 
które niezbicie świadczyłyby o ich piśmienności, to jest jasne,  
że, w przeciwieństwie do Libijczyków, uważali oni kulturę egipską za swoją 
własną, w związku z czym byli z nią dużo bardziej związani76. Wydaje się 
zatem możliwe, iż władcy nubijscy, umiłowawszy egipską kulturę, pragnęli 
korzystać z niej w całej pełni, co wiązało się z koniecznością nauki pisma77.   
 Przypuszczać można jednak, iż przynajmniej niektórzy władcy Egiptu 
obcego pochodzenia byli piśmienni. Świadczyć o tym może „paletka pisarska 
wykonana dla króla, pisarza Ra, pouczonego przez samego Thota”78. Władcą,  
o którym mowa, był Ipepi z XV dynastii, a więc władca pochodzenia 
hyksoskiego. Pokazuje to, że, wbrew negatywnej opinii, jaką posiadają Hyksosi 
w źródłach późniejszych czasów79, wielką troską obdarzali oni egipską kulturę, 
w tym literaturę i piśmiennictwo80.  
 Ze wszystkiego, co tu powiedziano, wynika, że zdecydowana większość 
egipskich władców potrafiła czytać i pisać, co zasadniczo odróżnia faraonów od 
współczesnych sobie władców mezopotamskich (choć i tam zdarzały się 
chlubne wyjątki, z których najbardziej znany jest Aššur-bani-apli II, król 
Asyrii). Niewielką znajomość pisma wśród królów i książąt mezopotamskich 
tłumaczyć należy prawdopodobnie samą naturą pisma klinowego, które,  
ze względu na duże podobieństwo znaków i dużą liczbę wartości fonetycznych 

                                                      
75 Taylor 2003: 333-335. 
76 O różnicach w podejściu do egipskiej kultury między Libijczykami a Nubijczykami 
traktuje Ritner 2008: 305-314. 
77 Warto zauważyć, iż władcy XXV dynastii wspierali egipską literaturę, o czym 
świadczyć mogą nie tylko cytaty z Historii Sa-Neheta na steli Pianchiego (Alt 1923: 48-
50; Gardiner 1935: 220, przyp. 3) oraz fakt, iż właśnie z tych czasów pochodzi 
najpełniejsza znana kopia (zachowana na Papirusie Chassinata I) tekstu zwanego 
Opowieścią o królu Nefer-ka-Ra i dowódcy armii Sa-Senecie (Posener 1957: 121). 
Ponadto, król Szabaka twierdzi, iż na swej steli rozkazał wyryć tekst z papirusu 
zjedzonego przez robaki. Chociaż egiptolodzy podważają niekiedy wiarygodność tego 
stwierdzenia (Eyre, Baines 1983: 78; 2007: 80), to nie ulega wątpliwości, iż zdanie to 
świadczy o wielkiej trosce, jaką władcy nubijscy darzyli egipską kulturę.  
78 Helck 1983: 57. Paletka ta przechowywana jest obecnie w zbiorach Ägyptisches 
Museum w Berlinie (Berlin 7798).  
79 W wielkiej inskrypcji ze Speos Artemidos, wykutej w czasach Hatszepsut, mówi się  
o Hyksosach, iż „władali bez Ra” (kol. 38; tłumaczenie na podstawie Allen 2002: pl. 2). 
Na historyczną nieścisłość tego opisu zwrócił uwagę Redford 1995: 170-171. 
80 Warto zwrócić uwagę, że to właśnie w czasach Hyksosów wykonano kopie Opowiadań  
o cudownych zdarzeniach oraz traktatu matematycznego, które dotrwały do naszych 
czasów jako Papirus Westcara i Papirus Rhinda; Maruéjol 2007: 12. 
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przypisywanych jednemu znakowi, jest dużo trudniejsze do odczytywania  
i opanowania, niż egipskie hieroglify, wiernie odzwierciedlające rzeczywistość 
kraju nad Nilem. Znajomość pisma przez królów jest więc jednym z aspektów, 
w którym kultura egipska przewyższa inne kultury starożytnego Bliskiego 
Wschodu.   

Abstract 
The Question of Literacy of Ancient Egyptian Kings 

 
 The question of the literacy of ancient Egyptian kings seems to be 
neglected by most scholars. The present study, despite its preliminary 
character, is meant to fill this gap in the Egyptological literature. The author 
examines the ancient sources, searching for direct and indirect indications of 
the literacy of the pharaohs. Some attention is also given to the problem of the 
education of future kings and to the ideological aspects of royal literacy. 
Although Egyptian sources very rarely inform us directly about kings’ literacy 
and despite the fact that the pharaoh is never represented as a scribe (be it in 
sculpture, relief or painting), it appears that most Egyptian kings were 
undoubtedly literate. Royal literacy was necessary not only to administer the 
great bureaucratic machine of Egyptian State, but, most importantly, it was 
indispensible for participating in the sacred rites of Egyptian religion. The very 
ideology of Egyptian kingship demanded thus from the king to be literate for it 
was the only way in which he could have fulfilled his most important 
responsibility as the guardian of Ma‘at.  
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Nubijscy trybutariusze w ikonografii egipskiej okresu Nowego Państwa 
 
 Wskutek starć z innymi ludami oraz podbojów dokonanych przez 
władców tebańskich granica Egiptu w okresie Nowego Państwa znacząco się 
poszerzyła, a w jej obrębie znalazł się szereg ludów reprezentujących obce 
krainy. Byli wśród nich mieszkańcy terenów bezpośrednio przyłączonych do 
państwa egipskiego, jak i jeńcy sprowadzani na stałe przez Egipcjan,  
a zatrudniani przy różnych przedsięwzięciach. Należeli do nich również 
przybysze, którzy samodzielnie przenosili się do Egiptu i stopniowo wtapiali  
w społeczeństwo egipskie przyjmując jego kulturę oraz członkowie ekspedycji 
odwiedzający Egipt w ramach okresowych wizyt, związanych na przykład  
z dostarczeniem trybutu.   

Wydarzenia związane z przybywaniem do Egiptu trybutariuszy  
z sąsiednich terenów szybko znalazły zastosowanie w sztuce. Przedstawiciele 
obcych krain dostarczający Egiptowi dary ze swoich ziem stali się popularnym, 
głównie w czasach XVIII dynastii, motywem wykorzystywanym przez artystów 
dekorujących przede wszystkim ściany prywatnych grobowców egipskich 
dostojników. W scenach o wspomnianym charakterze pojawiają się ekspedycje  
z Azji, z wysp egejskich, z Puntu oraz Nubii, o których mowa w poniższym 
tekście.  
 Obrazy ukazujące procesje z udziałem Nubijczyków przybywających 
do Egiptu z egzotycznymi darami, znane są głównie z grobowców 
następujących dostojników egipskich z czasów XVIII dynastii: Ineniego1  
(od panowania Totmesa I do Totmesa III i Hatszepsut), Rechmire2 (czasy 
Totmesa III), Jamu-nedżeha3 (panowanie Totmesa III), Puiemre4 (czasy 
Totmesa III), Sebek-hotepa5 (czasy Thotmesa IV), Amen-mesa6 (czasy 
Amenhotepa III), Huii7 (czasy Amenhotepa IV), Merire II8 (czasy Amenhotepa 
IV), Huii 9 (czasy Tutanchamona), Horemheba10, a także ze ścian świątyń  
w Armant11 i Beit el-Wali12. 

                                                      
1 Davies 1963: 19. 
2 Davies 1943. 
3Davies 1942: 50-52. 
4 Davies 1922.  
5 Davies 1958: 8. 
6 Davies 1941: 131-134. 
7 Davies 1903b. 
8 Davies 1903a. 
9 Davies, Gardiner 1926.  
10 Vercoutter 1976: 41-95. 
11 Vercoutter 1976: 64. 
12 Bianchi 2004: 139- 141, Gaballa 1976: 112. 
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 Obrazy zwane potocznie „scenami trybutu” tworzone były według 
pewnego kanonu, choć naturalnie, poszczególne kompozycje różnią się między 
sobą szczegółami. Jednocześnie wyróżnić można kilka zasadniczych 
elementów, z których każda z nich się składa: procesja Nubijczyków niosących 
dary, stos już zgromadzonych towarów oraz postać władcy ukazanego 
zazwyczaj 
w większej skali, który sam, bądź w towarzystwie właściciela grobu, odbiera 
trybut. Pierwszy z wymienionych elementów stanowi najbardziej rozbudowaną 
część przedstawień, ze względu na ilość postaci biorących w niej udział. 
Kolejność w pochodzie poszczególnych jej uczestników nie była 
prawdopodobnie przypadkowa i powtarza się na większości reliefów. Jak 
pokazują obrazy z grobowca Rechmire, Jamu-nedżeha czy Amen-mesa procesje 
prowadzone były zazwyczaj przez postaci określane w inskrypcjach jako 
„wodzowie z Kusz”13, „wodzowie z Nubii”14, „wodzowie z Miam”15, które 
istotnie wyróżniają się zazwyczaj strojem, a czasem także uczesaniem od 
pozostałych. Obok nich podążało kilku bądź kilkunastu Nubijczyków 
występujących w roli tragarzy niosących produkty przekazywane Egipcjanom. 
Na samym końcu pochodu umieszczano natomiast zazwyczaj niewolników 
i jeńców nubijskich prowadzonych jako część trybutu. Spośród nich, jako 
pierwsi kroczyli mężczyźni, za nimi zaś kobiety z dziećmi, o czym świadczą 
reliefy z grobu Rechmire czy wicekróla Huii.  

Wspomniana część reliefów ukazująca procesję Nubijczyków z darami 
pozwala prześledzić ewolucję sposobu ich portretowania w sztuce egipskiej.  
W okresach poprzedzających Nowe Państwo stosowano dość uproszczony 
kanon, wedle którego odmienne pochodzenie południowych sąsiadów Egipcjan 
podkreślano głównie ciemnym kolorem skóry i włosów16. W sztuce Nowego 
Państwa także ten czynnik był podstawowym, pozwalającym rozpoznać 
członków poselstwa zza I katarakty. Stosowano różne barwy: odcienie czerni  
i brązu w grobowcu Rechmire, Sebek-hotepa, wicekróla Huii, w Beit el-Wali, 
niebieskim lub czerwonym pokryto zaś ciała Nubijczyków z grobowca Jamu-
nedżeha, tylko dwóch było czarnych. Ponadto, artyści zaczęli stopniowo 
zaznaczać także dostrzegalne u Nubijczyków pewne cechy anatomiczne, 
wyróżniające ich na tle innych ludów, takie jak masywna budowa ciała, wygięta 
w charakterystyczny sposób sylwetka oraz specyficzne rysy twarzy: masywna, 
wysunięta do przodu żuchwa, wydatne usta, duży, czasami spłaszczony nos. 

Jak pokazują kolejne przedstawienia, umiejętność starannego oddania 
charakterystycznej budowy ciał mieszkańców zza I katarakty kształtowała się 
stopniowo. Na najwcześniejszych przedstawieniach z grobowców Ineniego, 
Rechmire, Jamu-nedżeha czy Puiemre wspomniane cechy są niewidoczne  
lub tylko delikatnie podkreślone (fig. 1). Na kolejnych były stopniowo coraz 
mocniej akcentowane, a niekiedy nawet ironicznie podkreślane. W grobowcu 
Amen-mesa uwagę zwraca mocno wygięta sylwetka Nubijczyków oraz 
wysunięta do przodu żuchwa i wydatne usta widoczne na ukazanych z profilu 

                                                      
13 Davies 1943: 26  
14 Davies 1942: 52  
15 Davies 1941: 135  
16 Kemp 2009: 36-37. 
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twarzach mężczyzn (fig. 2). Różnice w wyglądzie Nubijczyków ukazanych na 
poszczególnych reliefach wynikają także z faktu, iż reprezentowali oni kilka 
klas społecznych, a niekiedy być może wywodzili się także z różnych 
zbiorowości etnicznych17. Najuboższą grupę tworzyli niewolnicy prowadzeni 
jako część trybutu dla Egipcjan, ich niski status społeczny podkreśla 
umieszczenie ich na końcu procesji z darami prezentowanymi Egipcjanom. 
Mężczyźni odziani są tylko w krótkie, okrywające biodra przepaski ze skór 
zwierzęcych, noszą krótko ścięte, kręcone włosy, a w uszach okrągłe, 
prawdopodobnie kościane kolczyki. Nierzadko mają ręce zakute w kajdany lub 
związane sznurem. Kobietom – niewolnicom pozostawiano ręce wolne, gdyż 
obarczone były dużą ilością potomstwa, z czego starsze prowadziły za ręce, zaś 
młodsze nosiły w koszach dźwiganych na plecach. Były one przedstawiane 
równie skromnie co mężczyźni, okryte tylko długimi spódnicami zakończonymi 
lamówkami, nosiły zazwyczaj półdługie lub krótko ścięte włosy. Na 
najstarszych znanych reliefach z grobowców Ineniego, Rechmire nubijskie 
niewolnice mają szczupłe i smukłe sylwetki, a na ich twarzach trudno dostrzec 
wyraźnie zaznaczone południowe rysy. Od tego wizerunki odbiegają wyglądem 
czarnoskóre niewolnice z grobowców Huii (z czasów Tutanchamona)  
i Horemheba (fig. 3). Zwracają uwagę ich negroidalne rysy twarzy i masywne, 
przysadziste sylwetki, choć podobnie jak wcześniej przedstawiono je  
z obwisłymi piersiami, co prawdopodobnie należało do konwencji wyobrażeń 
Nubijek z ubogich warstw społecznych. Kolejny szczebel w drabinie społecznej 
wśród postaci występujących w scenach trybutu zajmowali prawdopodobnie 
tragarze, niosący egzotyczne produkty przeznaczone dla Egipcjan. Ich ubiór był 
także stosunkowo prosty, w formie krótkich zasłaniających biodra przepasek ze 
skór zwierzęcych, przedstawiani byli z krótkimi kręconymi włosami oraz 
kościaną biżuterią w uszach i na szyi18. Ich wygląd zmieniał się także na 
kolejnych przedstawieniach, od smukłych, szczupłych figur na reliefach  
z grobowców Rechmire i Puiemre, do postaci z charakterystycznie wygiętymi 
sylwetkami oraz coraz wyraźniej widocznymi negroidalnymi cechami twarzy 
Nubijczyków z grobowców Sebek-hotepa, Amen-mesa, wicekróla Huii,  
Horemheba. Spośród Nubijczyków biorących udział w scenach trybutu 
częściowo wyróżniają się wodzowie prowadzący procesje z darami. Na reliefie 
z grobu Rechmire o ich wyższym niż innych Nubijczyków statusie świadczą 
między innymi dłuższe niż pozostałych przepaski oraz włosy, w grobie Jamu-
nedżeha z kolei mają włosy zaznaczone innym kolorem farby. Dwie klęczące na 
przedzie procesji postaci z grobu Amen-mesa (fig. 4), natomiast wyróżniają się 
szatami wzorowanymi na egipskich (mają na sobie kamizelki  
i długie lniane spódnice), podobnie jak wodzowie nubijscy występujący tuż 
przed tragarzami, na początku drugiego i trzeciego rzędu w scenie trybutu  
w grobie wicekróla Huii. Podobnie jak w przypadku wizerunków nubijskich 
niewolników i tragarzy, wyobrażenia wodzów stopniowo ulegały zmianie.  
Od delikatnie zaznaczonych typowych dla czarnoskórych cech u postaci  
z grobów Rechmire i Jamu-nedżeha do coraz wyraźniej podkreślonych, jak  
u wodzów z grobu wicekróla Huii, którzy mimo iż noszą typowo egipskie 
                                                      

17 Vercoutter 1976: 51-62. 
18 Więcej na temat fryzur i ozdób noszonych przez Nubijczyków: Drenkhahn 1967. 
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stroje, zachowali „negroidalne” rysy twarzy. Najbardziej odbiegające od wyżej 
zaprezentowanych wyobrażeń Nubijczyków są przedstawienia członków 
nubijskiej elity, o czym świadczą reliefy z grobowca Huii19, z czasów 
Tutanchamona oraz wizerunki nubijskich książąt Heka-nefera20 i Dżehuti-
hotepa21 w ich grobowcach na terenie Nubii. Bogate, bufiaste stroje, fryzury 
przypominające egipskie, przedstawienie Nubijczyków w scenach 
wzorowanych na tych z grobowców egipskich dostojników upodabniają ich do 
egipskich arystokratów, a o pochodzeniu postaci przypomina jedynie ciemny 
kolor ich skóry. Brak zaznaczonych cech „negroidalnych” typowych dla 
mieszkańców czy przybyszów z Nubii wskazuje być może, iż nawet przez 
samych Egipcjan byli silniej identyfikowani z egipską elitą niźli  
ze społeczeństwem nubijskim, z którego się wywodzili. Przedstawienia 
odzwierciedlają procesy jakie zaszły w pewnych kręgach nubijskiej elity pod 
wpływem częstych kontaktów z egipską kulturą i zamierzonej akulturacji 
nubijskich książąt do społeczeństwa egipskiego. Program asymilacji 
skierowany był przede wszystkim w stronę nubijskiej elity, mającej ułatwić 
następnie przekazywanie tradycji egipskiej niższym warstwom społecznym  
w Nubii. Polityce przejmowania kultury egipskiej poddawane były głównie 
dzieci nubijskich wodzów i książąt, zabierane do Egiptu w młodym wieku.  

Różnice w sposobie przedstawienia poszczególnych grup Nubijczyków 
mogą jednak wynikać także z faktu, iż pochodzili oni z różnych rejonów 
dzisiejszego Sudanu i reprezentowali odmienne grupy etniczne.  
W starożytności, bowiem obszar Sudanu czy Etiopii był prawdopodobnie 
zamieszkiwany przez różne plemiona, podobnie jak to ma miejsce dzisiaj. 
Zatem wygląd Nubijczyków jak i rodzaje produktów przez nich przyniesionych 
w połączeniu z inskrypcjami towarzyszącymi reliefom pozwalają niekiedy 
zidentyfikować obszary, z których przybyły poszczególne grupy. 

Nubijczycy z grobowca Rechmire reprezentują przypuszczalnie dwa 
rejony. Z jednej strony ciemny kolor ich skóry oraz część przyniesionych przez 
nich produktów takich jak: heban, kość słoniowa, skóry lampartów, żyrafy, 
pawiany, gepardy, zdaniem J. Vercouttera22, wskazują na obszar tropikalnej 
sawanny. Z kolei inne dobra: złoto, bydło oraz charakterystyczny gatunek psów 
z długimi uszami są bardziej charakterystyczne dla terenów Dolnej Nubii23. 
Odmienny typ, zdaniemJ. Vercouttera24, reprezentują postacie z grobowca 
Sebek-hotepa, choć noszą takie same ozdoby oraz stroje, jak Nubijczycy  
z grobu Rechmire. Wyróżniać od nich ma ich jednak smukła sylwetka oraz 
długie nogi. Przede wszystkim na tej podstawie badacz identyfikuje 
Nubijczyków z grobu Sebek-hotepa z grupami etnicznymi zamieszkującymi 
obecnie regiony Bahr el-Gazal i Ekwatoria na obszarze południowego Sudanu  

                                                      
19 Davies, Gardiner, 1926, pl. XXVII-XXVIII, Kemp 2009: 45-47. 
20 Trigger 1976: 115-116; Török 2009: 271. 
21 Trigger 1976: 115; Kemp 1978: 35. 
22 Vercoutter 1976: 51. 
23 Vercoutter 1976: 51. 
24 Vercoutter 1976: 54. 
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i uważa, że mogli być oni przodkami współczesnych ludów z grupy Nilotów: 
Dinków, Szylluków i Nuerów25.  

Z kolei inskrypcje z grobowca Jamu-nedżeha określają postaci przybyłe  
z trybutem jako „wodzów kraju Nubia” oraz  „wodzów z Miu”26. Wskazują one, 
że mężczyźni przybyli z trybutem reprezentują prawdopodobnie obszar 
zajmujący centralną część Sudanu, gdzie prawdopodobnie znajdowała się 
wspomniana kraina Miu.  

Do innej jeszcze grupy etnicznej kwalifikuje J. Vercoutter27 bohaterów 
reliefów z grobu Huii, wicekróla z czasów Tutanchamona. Na podstawie 
masywnych sylwetek niewolników oraz bardzo wyraźnych w ich profilach cech 
„negroidalnych” utożsamia Nubijczyków z grobowca wicekróla Huii  
ze współczesnymi mieszkańcami gór Nuba, rozległego obszaru Sudanu 
rozciągającego się od Darfuru do Dar Fung.  

Sceny trybutu są także źródłem informacji o bogactwie Nubii,  
o rodzajach dóbr sprowadzanych z południa oraz najbardziej cenionych przez 
Egipcjan. Repertuar towarów był dość stały, i jak pokazują przedstawienia  
z większości grobowców tworzyły go przede wszystkim produkty naturalne, ale 
jednocześnie najbardziej wartościowe spośród tych, jakie Nubijczycy mogli 
ofiarować ze swoich ziem: począwszy od złota, przez drewno hebanowe, 
aromatyczne kadzidła, zboże, skończywszy na egzotycznych zwierzętach. 
Spośród zwierząt sprowadzanych z Nubii najpopularniejszymi gatunkami były 
żyrafy, pawiany i inne rodzaje małp, gepardy, antylopy, charakterystyczne 
bydło z wykrzywionymi rogami oraz psy z długimi uszami. Zdarzają się także 
nietypowe okazy, jak nosorożec i bawół widoczne na reliefie ze świątyń  
w Armant czy lwy na przedstawieniu z Beit el-Wali (fig. 5). Oprócz żywych 
okazów fauny Nubijczycy ofiarowywali Egipcjanom także produkty pochodne 
od zwierząt, skóry lampartów, jaja i pióra strusie, kły słoni. Wśród dóbr 
ofiarowywanych Egipcjanom z Nubii znajdowały się także niekiedy gotowe 
wyroby z drewna, skóry i metalu pochodzące z warsztatów działających na 
terenie Nubii: stoły, łóżka, krzesła, tarcze, łuki, strzały, metalowe naczynia oraz 
sandały. Niewątpliwie Nubijczycy brali udziałw tworzeniu tych wyrobów, ale 
prace nadzorowali prawdopodobnie egipscy rzemieślnicy, styl wyrobów jest 
typowo egipski, o czym świadczą przedstawienia z grobowca wicekróla Huii. 
Nieodłączną częścią trybutu składanego przez Nubijczyków byli także 
niewolnicy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety.    

Większość z omówionych wyżej przedstawień ukazuje 
prawdopodobnie przybycie procesji Nubijczyków z corocznym trybutem 
narzuconym przez Egipt na mieszkańców południowych prowincji państwa. Tę 
opinię zdaje się potwierdzać między innymi tekst z grobowca Jamu-nedżeha 
towarzyszący przedstawieniu Nubijczyków przybyłych z darami do Egiptu: 
„Oni [Nubijczycy] wystąpili przed Jego Majestatem ze swoim trybutem 
przynoszonym na początku roku”28.  

                                                      
25 Vercoutter 1976: 54. 
26 tłum. Davies 1942: 52. 
27 Vercoutter 1976: 62. 
28 tłum. Davies 1942: 52. 
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Wyjątkiem wśród zaprezentowanych obrazów wydają się być reliefy  
z grobowca Huii, z okresu panowania Tutanchamona. Obok typowych 
naturalnych, surowych produktów pojawiają się tam drogocenne gotowe 
przedmioty: hebanowe meble, paradne tarcze, rydwan czy naczynia29. 
Sygnalizuje to, iż nie jest to prezentacja tradycyjnego corocznego trybutu  
z południa ani też łupów z pola bitwy, mimo tego, że na końcu każdej procesji 
ukazano jeńców stanowiących niewątpliwie część trybutu. Przedstawionemu 
wydarzeniu towarzyszą wspomniany w inskrypcji Hekanefer, nubijscy książęta 
ze świtą oraz dwóch wicekrólów: jednym z nich z pewnością jest wicekról Hui, 
właściciel grobu, drugi zaś to przypuszczalnie jego brat Amenhotep. 
Prawdopodobnie należy uznać, że ten ostatni był zastępcą Huii, wspierającym 
brata w zarządzaniu Nubią. Pod koniec XVIII dynastii władza Egiptu w Nubii 
sięgała tak daleko na południe, iż konieczna stała się obecność dwóch 
namiestników faraona na tych terenach: być może jeden administrował 
obszarem Uauat, a drugi zarządzał Kusz30. Obecność tak zacnych postaci 
wskazuje przypuszczalnie na jakieś doniosłe wydarzenie. Nieprawdopodobne, 
bowiem wydaje się, by tak ważne postaci jak nubijscy książęta i wysocy rangą 
urzędnicy brali udział w zwykłym corocznym trybucie składanym Egiptowi 
przez Nubijczyków31.  

Inny natomiast charakter mają „sceny trybutu” przedstawione na 
ścianach świątyń w Beit el-Wali, Armant czy w grobowcu Horemheba. Ukazują 
one bowiem procesje Nubijczyków wraz z darami jako część łupów 
pozyskanych przez egipską armię podczas walk na południu. Ten rodzaj trybutu 
odbierany był przez faraona prawdopodobnie jeszcze na terenie, gdzie rozegrały 
się walki. W tym przypadku nie chodziło więc o zaprezentowanie corocznej 
procesji Nubijczyków z darami jako samodzielnie przybyłego do Egiptu 
poselstwa. 
 

Abstract 
 
The Iconography of Nubian Tributaries during the New Kingdom 
 

 After a series of Egyptian military expeditions during the New Kingdom 
period, Nubia became one of the new provinces of Egypt. One of the 
consequences of these incidents was forced tribute to Nubians instituted by 
Egyptian pharaohs.  

Depictions of Nubian tributaries visiting Egypt with annual tribute for 
the Egyptian court became popular in New Kingdom art, especially as a 
decoration of private tombs’ walls.  Moreover, on the temples’ walls, among 
others at Armant and Beit el-Wali, were placed representations of Nubians 
bringing tribute in triumphant procession of Egyptian kings.  

Nubian tribute scenes are complex depictions, in most of them we can 
distinguish three main parts: figures of the king or the owner of the tomb 
receiving tribute, pile of the offerings and procession of Nubian tributaries. 

                                                      
29 Aldred 1970: 115. 
30 Emery 1965: 189. 
31 Aldred 1970: 115. 
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Nubians, who took part in procession, represent different social status: slaves, 
Nubian tribute-bearers, chiefs, Nubian elite, even Nubian princes. They also 
came probably from different areas of Nubia and represent different tribes, 
which inhabited the land of Nubia.  

Images of Nubians from tribute scenes differ each other and reflect how 
iconography of Nubians was changed and developed during the New Kingdom.  
In the oldest reliefs from the tombs of Ineni and Rekhmire representations of 
Nubians are quite schematic, in chronologically later reliefs from the tomb of 
Sebekhotep, Amenmose, and especially Huya Nubians have more anatomic 
features characteristic for African people.  

Nubian, as we can see on the reliefs, were depicted with black or brown 
skins. They wear usually quite simple clothes, men- short loincloths made of 
animal skins and have short hair, woman wear long skirt with scalloped hems 
and longer hair. Chiefs, who lead the procession differ from the rest,  they have 
longer hair and longer skirt similar to the Egyptian clothes. All Nubians, what 
is very characteristic, wear jewellery made of ivory. The most distinct is the 
group of Nubian princes from the tomb of Huya. They are dressed in typical 
Egyptian robes and wear probably Egyptian wigs. This group is a great 
example of reception of Egyptian influences by some Nubians as one of the 
consequences of the Egyptianisation of Nubia.  

Nubian tribute scenes are also source of information about products, 
which were brought as a tribute from Nubia to Egypt. As we can see on the 
depictions, among Nubian goods there were regular products of the land: gold, 
logs of ebony, incenses, ostrich feathers and eggs, leopard skins, giraffe tails, 
tusks, exotic animals: leopards, monkeys, giraffes, hunting dogs with long ears, 
local cattle with misdirected horns. 

 

 
 

Fig. 1. Nubijscy tragarze. Fragment reliefu z grobu Rechmire. (rys. M. 
Kazimierczak na podstawie: Davies 1943: pl. XIX). 
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Fig. 2. Nubijscy tragarze. Fragment reliefu z grobu Amen-mesa (rys. M. 

Kazimierczak na podstawie: Davies 1942: pl. XXIV). 
 

 
Fig. 3. Nubijscy niewolnicy. Fragment reliefu z grobu wicekróla Huii. (rys. M. 

Kazimierczak na podstawie: Davies, Gardiner 1926: pl. XXX). 
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Fig. 4. Nubijscy wodzowie. Fragment reliefu z grobowca Amen-mesa. (rys. M. 

Kazimierczak na podstawie: Davies 1942: pl. XXIII). 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5. Nubijczycy idący z darami w triumfalnym pochodzie króla wracającego 
z Nubii. Fragment reliefu ze świątyni w Beit el-Wali. (rys. M. Kazimierczak na 

podstawie: Redford 2004: fig. 9). 
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Formy przedstawień boga Atona w sztuce okresu amarneńskiego1 
 

 Za panowania Amenhotepa IV głównym bóstwem starożytnego Egiptu stał 
się Aton przedstawiany powszechnie jako dysk słoneczny z promieniami 
zakończonymi małymi dłońmi. Bóg znany był jako siła sprawcza od początku 
panowania XVIII dynastii, aczkolwiek już w czasach XII dynastii w Opowieści 
Sinuhe wspomina się o tym, jak król Amenemhat I „wzniósł się do nieba, 
i połączył się z tarczą słoneczną [Atonem] ciałem boga, jednocząc się z tym, 
który go stworzył”2. Natomiast w Starym Państwie słowo aton oznaczało 
okrągły przedmiot, np. lustro3. Najprawdopodobniej już wtedy stosowano ten 
termin do wyrażenia dysku dnia, czyli słońca. Atona postrzegano jako fizyczną 
manifestację boga Re4. Najstarsze znane obecnie przykłady użycia słowa itn 
pochodzą z archiwum w Abusir5. Są to papirusy ze świątyni grobowej 
Neferirkare panującego w czasach V dynastii. 
 

Aton jako sokologłowy mężczyzna 
 Tarcza słoneczna nie jest jednak jedynym wizerunkiem bóstwa. We 
wczesnych latach panowania Achenaton nadał uprzywilejowaną pozycję bogu 
Re, Horachti oraz Szu. Znalazło to odzwierciedlenie w imieniu boga: anx
Ra


@rw
Axty
xai
m
Axt
imy
rn
f
Sw
nty
m
Itn
6, czyli Niech żyje Re-Horachti 

radujący się na horyzoncie o imieniu Szu, który jest pod postacią Atona, imię 
zapisywane było w dwóch królewskich kartuszach. Aton przyjął tradycyjny 
wygląd Re-Horachti7. Przedstawiany był jako mężczyzna z głową sokoła oraz 
dyskiem słonecznym na głowie.  

                                                      
1 Wystąpienie i artykuł oparte zostały na pracy licencjackiej autorki: Przedstawienia boga 

Atona w sztuce okresu amarneńskiego. Praca napisana pod kierunkiem Dr. Andrzeja 
Ćwieka, została obroniona w Instytucie Prahistorii UAM. 
2 Reeves 2001: 78. 
3 Redford 1987: 170 
4 Ibidem. 

5 Redford 1976: 47. 
6 Tłumaczenia imion i zwrotów egipskich na język polski, które nie mają odnośników do 

literatury, zostały dokonane przez autorkę. 
7 Redford 1976: 53-54. 
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 Jednym z nielicznych takich przedstawień jest piaskowcowy blok 
odnaleziony w X pylonie (Horemheba) w Karnaku (fig. 1.)8. Po lewej 
przedstawiono sokolo-głową postać z dyskiem słonecznym na głowie 
otoczonym ureuszem. Dzięki zachowanemu imieniu jesteśmy w stanie 
zidentyfikować słonecznego boga Amarny. Prawa część ukazuje faraona 
Amenhotepa IV modlącego się także do Atona ukazanego na obecnie 
zaginionym fragmencie. Warto zwrócić uwagę, że blok został wykuty  
w płytkim płasko-wypukłym reliefie, charakterystycznym dla czasów rządów 
Amenhotepa III. Ciało Amenhotepa IV nie zostało zniekształcone, a pomiędzy 
faraonem a bogiem widoczny jest fragment królewskiego kartusza z jeszcze nie 
zmienionym imieniem: Nfr
xprw
Ra
wa
n
Ra. Stąd możemy przyjąć, że relief 
powstał w przeciągu pięciu pierwszych lat panowania Achenatona. Faraona 
nazwano Amenhotep, Bóg Władca Teb, a owo imię stosował tylko do 4. roku 
rządów9. Cyril Aldred uważał, że piaskowcowy blok pochodzi z kaplicy 
dekorowanej we wczesnych miesiącach koregencji Amenhotepa III i jego syna 
Achenatona, gdyż zabytek jest o wiele większy niż standardowe talatat, ma 150 
cm długości10. 
 

 
Fig. 1. Piaskowcowy blok z Karnaku przedstawiający boga Atona jako 

sokologłowego mężczyznę (fot.: A. Ćwiek). 

 

 Dwa inne przedstawienia sokologłowego Atona również pochodzą  
z X pylonu Horemheba. Bloki najprawdopodobniej stanowiły część 

                                                      
8 Chciałabym w tym miejscu podziękować doktorowi Andrzejowi Ćwiekowi z Instytutu 
Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za udostępnienie tej oraz 
pozostałych fotografii. 

9 Habachi 1965: 92. 
10 Aldred 1973: 50. 
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południowej bramy okręgu świątynnego Atona usytuowanego na wschód 
od Karnaku. Brama dekorowana była w tradycyjnym stylu w 1. roku rządów 
Achenatona11. Pierwszy z bloków ukazuje Atona trzymającego berło wAs. Imię 
zapisane zostało w dwóch kolumnach (fig. 2.). Na drugim bloku (fig. 3.) dobrze 
widoczne jest imię boga. Po lewej stronie reliefu zachowała się, niestety 
wymłotkowana, postać faraona najprawdopodobniej Achenatona. 
 

 
Fig. 2. Piaskowcowy blok z X pylonu (Horemheba) w Karnaku  

z sokologłowym Atonem (Redford, 1987: fig. 4.4.). 

 
Fig. 3. Piaskowcowy blok z X pylonu Horemheba w Karnaku z wizerunkiem 

Atona jako sokologłowego mężczyzny (Redford 1987: fig. 4.5). 

                                                      
11 Redford 1987: 64, 173. 
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 Wizerunek Atona pod postacią mężczyzny z głową sokoła i dyskiem 
słonecznym  odkryto również na talatat pochodzącym z II pylonu w Karnaku 
(fig. 4). Podobnie jak dwa poprzednie bloki stanowił część dekoracji 
południowej bramy okręgu świątynnego Atona znajdującego się na wschód 
od Karnaku. Centralna część przedstawia Amenhotepa IV składającego 
w ofierze zioła bogu Atonowi. Przed głową boga zachowały się dwa kartusze  
z jego imieniem. Na sąsiednim, lewym panelu, faraon składa w darze byki, 
zapewne także Atonowi. Po prawej stronie zachował się fragment imienia 
Achenatona. Styl w jakim wyrzeźbiono talatat różni się od tradycyjnego, 
postacie mają obwisłe i lekko wydatne brzuchy. 
 

 
Fig. 4. Talatat z II pylonu w Karnaku (Redford 1987: fig. 4.6.). 

 

 Kolejnym istotnym przedstawieniem boga Atona w jego wczesnej formie 
jest graffito z Asuanu (fig. 5.). Znajduje się ono niedaleko graffito Baka i Mena 
składających ofiary Amenhotepowi III. Scena ukazuje boga pod postacią 
sokolo-głowego mężczyzny z tarczą słoneczną na głowie otoczoną ureuszem. 
Na szyi kobry znajduje się znak anx, drugi symbol życia bóstwo dzierży 
w prawej dłoni, a w lewej trzyma berło wAs. Przed Atonem zapisano jego imię 
w królewskich kartuszach. Najprawdopodobniej naprzeciwko znajdował się 
faraon Achenaton, którego jednak starannie wymłotkowano pozostawiając 
jedynie fragment królewskiej tytulatury, czyli frazę nb tAwy, Pan Obydwu 
Krajów. Sokologłowy wizerunek Atona można także zobaczyć na steli  
z Zernik12.  
 

                                                      
12 Reeves 2001: 98. 
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Fig. 5. Graffito z Asuanu z wizerunkiem Atona przedstawionego jako 

sokologłowy mężczyzna z dyskiem słonecznym na głowie. 
 (Habachi 1965: fig. 13.). 

 
 Amarneńskie bóstwo przedstawiane było również w rzeźbie. Jeden  
z zabytków przedstawia mężczyznę z tarczą słoneczną zamiast głowy. Bóg 
ubrany jest wyłącznie w osłonę fallusa i trzyma w dłoni berło xrp [abA]. Według 
Roberta Stevena Bianchi, który opisał ową rzeźbę, całe przedstawienie to rebus: 
sxm anx itn

13, które ma znaczyć: mający władzę żyjący Aton. Rzeźbę uznaje się 
za wcielenie boga Atona. Figurę datuje się na początek okresu amarneńskiego14. 
 

Aton jako skarabeusz z ludzką głową 
 Słonecznego boga najprawdopodobniej ukazano także pod postacią 
jednego z najbardziej solarnych symboli starożytnego Egiptu, czyli pod postacią 
skarabeusza, a właściwie skarabeuszy. Zabytek w katalogu muzeum 
berlińskiego widnieje pod numerem ÄMB 11405. Figurka przedstawia dwa 
obejmujące się skarabeusze z ludzką głową i ramionami zamiast nóżek. 
Pomiędzy tylnymi odnóżami umieszczono tarczę słoneczną przypominającą 
jajko. Rzeźba ma 43 cm wysokości i waży 15 kg. Zabytek został kupiony na 
rynku starożytności15. Nie znamy jego proweniencji jednak z kilku względów 
możemy datować go na okres amarneński. Figurka wykonana została z gipsu, 

                                                      
13 Bianchi 1990: 35-41. 
14 Cruz-Uribe 1992: 29-32. 

15 Ausfürliches Verzeichnis der aegyptischen Altertümer und Gipsabgüsse 1899: 248. 
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który jest bardzo charakterystycznym materiałem w czasach panowania 

Achenatona, wystarczy wspomnieć choćby słynne gipsowe maski. Statuetka 
przedstawia dwa skarabeusze z ludzkimi głowami. Żuk miał oczywiście 
charakter solarny, ponieważ dla Egipcjan skarabeusz toczący kulkę 
nawozu zazwyczaj na zachód, czyli w stronę pustyni, stanowił paralelę 
do obiegu słońca. Mieszkańcy Egiptu nie byli wstanie dostrzec w jaki 
sposób rodzi się nowe życie żuka więc wytłumaczyli sobie,  
że skarabeusze powstają same z siebie. W związku z tym młode żuczki 
wygrzebujące się spod ziemi utożsamiano z bogiem Chepri, czyli bogiem 
słońca w jego aspekcie odradzania się o poranku16. Chepri przedstawiany 
był najczęściej jako skarabeusz ale także jako człowiek z żukiem zamiast 
głowy. W owym zabytku sytuacja jest dokładnie odwrotna, gdyż to 

skarabeusze mają ludzkie głowy. Jeszcze jednym argumentem, który może 
potwierdzać amarneńskie pochodzenie omawianego artefaktu jest tarcza 
słoneczna umieszczona pomiędzy nóżkami chrząszczy, która stanowi 
główny symbol rewolucji faraona heretyka.  
 Gdybyśmy mogli potwierdzić źródło tego zabytku mielibyśmy do 
czynienia z jednym z dwóch przedstawień boga Atona w rzeźbie.  

  
Aton jako tarcza słoneczna 

 Wraz z obchodami święta sed Achenatona, czyli po 3. roku rządów 
władcy, doszło do wielkich zmian w ikonografii boga Amarny. Postać 
sokołogłowego mężczyzny zastąpiła tarcza słoneczna z promieniami 
zakończonymi dłońmi, które często trzymają różne symbole17. Z dysku wyłania 
się kobra, na której szyi zawieszony jest znak życia anx.  
 Pierwotnie bóstwo słońca ukazywano pod postacią boskiego sokoła. 
Następnie pojawił się dysk słoneczny z kobrami i skrzydłami sokoła. Taka 
forma ikonograficzna stała się symbolem Horusa z Behedet (fig. 6). Kolejnym 
etapem rozwoju dysku jest dodanie do niego oprócz ptasich skrzydeł i ureusza, 
ludzkich ramion i dłoni. Takie przedstawienie pojawiło się już na steli 
Amenhotepa II odkrytej podczas wykopalisk Selima Bey Hassana w Gizie (fig. 
7). Na lunecie w miejscu, w którym zwykle przedstawiany był Horus z Behedet 
wyrzeźbiono uskrzydloną i otoczoną kobrą tarczę słoneczną, która posiada 
ludzkie ramiona oraz dłonie otaczające kartusz faraona18. Podobna forma 
takiego dysku pojawia się kolejny raz dopiero za panowania Achenatona. 
Jednak faraon ogołocił tarczę ze skrzydeł, a zamiast pary ramion dodał wiele 

                                                      
16 Śliwa 2003: 15. 
17 Redford 1987: 173. 

18 Hassan 1938: 53-56. 
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promieni słonecznych zakończonych dłońmi. Dłonie bóstwa miały zarówno  
w czasach amarneńskich jak i w czasach rządów Amenhotepa II chronić 
faraona. Na reliefach promienie Atona dosłownie obejmują rodzinę królewską, 
natomiast na steli z Gizy ramiona chronią królewski kartusz i są analogią do 
hieroglifu sxn, co zostanie wyjaśnione poniżej. 
 

 
Fig. 6. Uskrzydlony dysk słoneczny otoczony ureuszem (Hassan 1938: fig. 4.). 

 
Fig. 7. Uskrzydlony dysk słoneczny ze steli Amenhotepa II (Hassan 1938: fig. 

5.). 

 

 Symbolika i geneza wizerunku boga Atona doczekały się wielu 
wyjaśnień. Istnieją spekulacje dotyczące samej tarczy. Niektórzy badacze 
uważają, że nie jest to przedstawienie dysku słonecznego, lecz kuli19. Słońce  
w czasach rządów Achenatona wykonywane w reliefie wgłębnym ma wypukłą 
powierzchnię, co może być uznane za argument potwierdzający ową tezę20.  

Jan Assmann uważa, że to hieroglif Axw
21 dał początek słonecznej 

tarczy boga Atona z promieniami zakończonymi dłońmi22. Znak ten występuje 
jako determinatyw w słowach psD „świecić” i  wbn „wschodzić”23. 
 Ramiona dysku słonecznego, jak już zostało wspomniane wcześniej, 
mogą być symbolem opieki i ochrony, jaką bóg roztacza nad faraonem. 
Natomiast dłonie, którymi zakończone są promienie mogą stanowić analogię do 
hieroglificznego znaku kA

24, czyli do trudnej do zdefiniowania duszy czy 
wewnętrznej siły życiowej człowieka. W grobowcach Cheruefa i Parennefera kA 

                                                      
19 Vandersleyen 1984: 5-13. 
20 Kakosy 1984: 1057-1067. 

21 Według listy znaków A. Gardinera znak N8 (Gardiner 1957). 
22 Assmann 1984: 244-245. 

23 Gardiner 1957: 486. 
24 Według listy znaków A. Gardinera znak D28 (Gardiner 1957). 
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wkomponowano w amarneńską ikonografię (fig. 8). Znak ma tradycyjny kształt 
pary wzniesionych w górę ramion, które otaczają królewski kartusz z imieniem 
Achenatona. David P. Silverman uważa, że znak kA w czasach rewolucji 
amarneńskiej został przekształcony i dołączony do dysku słonecznego25.  
 Znak kA może wiązać się także w inny sposób z ramionami Atona. Jak 
pisze Salima Ikram „fonetycznie kA wiąże się ze słowami oznaczającymi 
rozmnażanie”26. W związku z tym, ów symbol może przedstawiać obejmowanie 
w kontekście seksualnym. Dłonie Atona mogą wiec symbolizować jego kobiecy 
pierwiastek i wiązać się z rolą królowej w czasach panowania XVIII dynastii. 
Aby zapewnić światu stabilność i odrodzenie królowa miała za zadanie 
seksualnie pobudzać boga, pełniła funkcję Boskiej Małżonki Amona27. Boska 
Ręka nawiązuje do heliopolitańskiego mitu o samodzielnym stworzeniu świata 
przez boga Atuma. Słowo ręka w staroegipskim języku jest rodzaju żeńskiego, 
w związku z tym dłoń wiązano często z boginią Hathor, którą łączono  
z egipskimi królowymi28. 

 
Fig. 8. Przerys reliefu przedstawiającego królewskie kA Achenatona  

z tebańskiego grobowca Cheruefa (Silverman 1995: fig. 2.7). 

                                                      
25 Silverman 1995: 74. 
26 Ikram 2003: 27. 

27 Robins 1993: 152-153. 
28 Ibidem. 
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Fig. 9. Znak sxn w scenie wchłaniania słońca przez boginię Hathor. Przerys 

malowidła z grobowca Sen-nedżema (Wilkinson 1992: fig.4.). 

 

 
Fig. 10. Kompozycja unoszenia kartuszy Totmesa III przez symbol sxn 

(Radwan 1975: dok. 18). 
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Hieroglificzny znak sxn
29 przedstawiający obejmujące ramiona może również 

stanowić pierwowzór promieni zakończonych dłońmi. Sxn często stosowany 
jest jako determinatyw w słowach takich jak: „obejmowanie” Hpt, „okrywanie” 
inq, „odsłanianie” pgA

30. Użycie tego znaku ma analogię w scenie gdzie Hathor 
obejmuje słońce (fig. 9.), bogini je wchłania, przyjmuje, a nie tylko otacza 
ramionami. Zarówno symbol sxn jak i kA mogły chronić i obejmować 
królewskie kartusze. W świątyni grobowej Thotmesa III, na suficie kaplicy 
ofiarnej przedstawiono kompozycję, w której znak sxn unosi kartusze (fig. 10.). 
Z uskrzydlonej tarczy słonecznej wyłaniają się ramiona obejmujące kolejno 
znaki wAs, Dd, anx oraz kartusz faraona. 
 W grobowcu Meryre I w Amarnie oprócz tradycyjnych wizerunków 
tarczy słonecznej znajduje się także inne, wyjątkowe, wręcz unikalne 
przedstawienie boga Atona (fig. 11). Promienie bóstwa wyłaniają się  
z barwnych czterech otoczek chmur, przypominających odwróconą w poziomie 
tęczę. Hieroglif ukazujący wzgórze, ponad którym ukazują się promienie 
wschodzącego słońca, czyli znak xa ma takie same kształty i barwy (fig. 12). 
Jedyną różnicą w przedstawieniach jest orientacja symbolu, 
który na amarneńskim reliefie przedstawiono do góry nogami31.  

Początkowo kult Atona nie kłócił się z wiarą w innych bogów32, jednak 
kiedy poglądy młodego faraona spotkały się z niechęcią kapłanów i ludności, 
lub też gdy utwierdził się on w swoich zrywających z tradycją poglądach, 
pokojowe współistnienie przestało być możliwe. Oddziały rzeźbiarzy 
likwidowały wizerunki i imiona boga Amona, jak i innych bogów, od Delty 
Nilu aż po Nubię. Usuwano nawet formy liczby mnogiej „bogowie”33. Warto 
zwrócić uwagę na to, że Aton tolerował jedynie inne bóstwa solarne.  
W związku z tym obok wymłotkowanych wizerunków różnych bogów możemy 
odnaleźć nietknięte wizerunki bóstw słonecznych, jak chociażby postać Atuma 
w Deir el-Bahari (fig. 13.).  

 
 
 

                                                      
29 Według listy znaków A. Gardinera znak D32 (Gardiner 1957). 
30 Gardiner 1957: 453. 
31 Davies, 1905, Part I: 30. 
32 Redford 1980: 21-22. 
33 Hornung 1991: 217. 
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Fig. 11. Rodzina królewska składa ofiary Atonowi. Przerys z grobowca Meryre 

I (Davies 1905: tab. XXII.). 

 

Ideologia przedstawień boga Atona w różnych kontekstach 
 Dysk słoneczny boga Atona powszechnie występuje  niemal na 

wszystkich reliefach okresu amarneńskiego. W związku z dużą liczbą boskich 
przedstawień dokonałam analiz, których głównym założeniem było ustalenie 
zależności, bądź ich braku, dotyczących liczby i atrybutów promieni dysku 
słonecznego boga w kontekście rodzaju scen, osób w nich występujących, 
lokalizacji i czasu, w którym je wyrzeźbiono. Z uwagi na stan zachowania 
zabytków materiał badawczy jest ograniczony. 
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Fig. 12. Hieroglif  xa w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari  

(fot. A. Ćwiek). 

 

 
Fig. 13. Relief w świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari  

(fot: A. Ćwiek). 
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Fig. 14. Blok z balustrady rampy w Wielkim Pałacu w Achetaton  

(Schulz, Seidel 2001: 201). 
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Pierwszym badanym aspektem jest lokalizacja. Wraz z zakazem kultu 
boga Ozyrysa stracił na znaczeniu także zachodni brzeg Nilu. Nekropole 
budowano po wschodniej stronie rzeki. Grobowiec królewski wykuto na 
wschód od Achetaton, podobnie jak grobowce dostojników. Okazuje się, 
że kierunki świata najprawdopodobniej nie miały wpływu na przedstawienia 
Atona, jak również na ilość jego ramion. Bóg wystąpił ponad siedemdziesiąt 
dwa razy w grobowcach amarneńskich. Na ścianach północnych wystąpiło 
najwięcej jego wizerunków – 25, podczas gdy na ścianach południowych jest 
ich zaledwie 7. Na ścianach wschodnich, jak i zachodnich wystąpiła ta sama 
ilość wizerunków boga – 20. Aton najczęściej występuje z 12, 11 jak i 10 
promieniami. Zauważyć można, że wizerunki Atona z ilością promieni większą 
niż 20 są o wiele rzadsze niż te, w których bóg ma od 8 do 19 ramion.  
W związku z niezachowaniem się reliefów z pałaców i świątyń niemożliwe 
staje się porównanie wyników. Do naszych czasów zachowała się jedynie część 
balustrady z  Wielkiego Pałacu w Achetaton, na której każde z królewskich 
małżonków składa w darze Atonowi po dwa naczynia libacyjne, za parą kroczy 
najstarsza córka Meritaton trzymająca w dłoni sistrum (fig. 14).  

Kolejnym badanym aspektem są typy scen. Sto siedemnaście reliefów 
pochodzi zarówno z grobowców amarneńskich, w tym grobowca królewskiego, 
jak i stel z ołtarzy, stel granicznych i sarkofagu Achenatona. Wyróżniłam takie 
typy reliefów jak: składanie ofiar Atonowi, sceny rodzinne, przedstawienia 
fasad świątyń i pałaców, para królewska w Oknie Pojawień, sceny o tematyce 
politycznej, przedstawienia na których Aton opromienia swoje kartusze  
i kartusze pary królewskiej oraz kompozycje z sarkofagu królewskiego. Na 
reliefach, na których Aton sakralizuje swoje kartusze, jak i królewskiej pary 
można zauważyć intencjonalną symetrię przedstawienia. Na żadnym z tych 
przedstawień bóg nie trzyma w dłoniach znaków życia. Dwie takie kompozycje 
znajdują się w grobowcu królewskiego majordoma Parennefera34, w grobowcu 
Ai (fig. 15.) na nadprożu wewnętrznych drzwi35, oraz na tzw. panelu A  
z grobowca Meryre I36.  

                                                      
34 Davies, 1905, Part VI: tab. II. 
35 Davies, 1905,  Part VI: tab. XXXI. 
36 Davies, 1905, Part I: tab. XL. 
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Fig. 15. Bóg Aton opromienia swoje kartusze, kartusze Achenatona i Nefertiti. 

Relief z grobowca Ai, nadproże wewnętrznych drzwi (Davies 1905: tab. 
XXXI.). 

 

Innym tego typu przedstawieniem jest petroglif z Wadi Hammamat  
(fig. 16). Na skale wyryto dwa znaki nb, na których umieszczono trzy kartusze, 
nakryte pierzastymi koronami. Jednak korona po stronie lewej jest innego 
rodzaju niż dwie pozostałe. Przypuszcza się, że środkowy kartusz należy 
do Amenhotepa III, natomiast kartusz na prawo do Achenatona37. Jednak 
istnieje możliwość, że to właśnie środkowy kartusz zawiera imię własne 
Amenhotepa IV Imn
Htp
nTr
HqA
WAst. Gdyby rzeczywiście tak było, to po 
prawej należałoby się spodziewać drugiego imienia tego samego faraona, czyli: 
Nfr
xprw
Ra
wa
n
Ra. W kartuszu po lewej stronie zapisano imię królewskiej 
małżonki Teje lub Nefertiti38. Biorąc pod uwagę duże, intencjonalne zniszczenia 
tego kartusza możemy się domyślać, że jednak było to imię amarneńskiej 
królowej. Aton posiada 12 promieni. Tarcza nie ma ani ureusza, ani znaku anx 
na szyi. Widać, że rysunek stworzono od ręki, nie zważając na szczegóły 
przedstawienia.  

Jak można zauważyć, rodzaj sceny nie miał znaczenia dla ilości ramion 
Atona. Jednak starożytni artyści zwracali uwagę na symetrię przedstawień  
o czym świadczą wymienione powyżej kompozycje. Najprawdopodobniej duża 
ilość promieni nie miała istotnego znaczenia, gdyż scen, w których Aton ma 
więcej niż 20 ramion jest najmniej. Najczęściej ukazywano go z 12 i 9 
ramionami, co nie musi być przypadkowe, gdyż dla Egipcjan szczególne 
znaczenie miały właśnie te liczby. 12 promieni może mieć związek z cyklem 12 
godzin dnia i 12 godzin nocy, jak i z cyklem rocznym. Natomiast 9 ramion 
może symbolizować Enneadę. 

                                                      
37 Rohl 2000: 127. 
38 Ibidem. 
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Fig. 16. Petroglif z Wadi Hammamat (Rohl 2000: 127). 

 
Kolejnym aspektem badawczym są przedstawione postacie oraz ich 

atrybuty. Oczywiście najczęściej uwieczniano parę królewską i amarneńskie 
księżniczki, ale również służbę i niekiedy zwierzęta. Spośród 119 
przeanalizowanych przedstawień na 78 występuje Achenaton. Na 58 reliefach 
ma na głowie koronę xprS, która bezspornie należała do jego ulubionych nakryć 
głowy. Istnieje także kilka scen, na których faraon wystąpił w Białej  
i Czerwonej Koronie, w chustach nms i xAt, w peruce oraz w koronie 
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kompozytowej. W grobowcu Panehesiego faraon ma na głowie ogromną, 
bogato zdobioną koronę HmHmt, przyozdobioną królewskimi kartuszami oraz 
małymi sokołami z dyskami słonecznymi na głowach, które również mogą 
stanowić kolejny sposób przedstawienia boga Atona (fig. 17). Wizerunków 
Nefertiti jest nieznacznie mniej bo 67. Preferowanym przez królową nakryciem 
głowy była jej charakterystyczna niebieska korona, w której przedstawiano ją 
najczęściej, czyli 34 razy. Królową ukazano także w peruce, w koronie Swty,  
w chustach nms i xAt, oraz w koronie HmHmt. Wizerunki amarneńskich 
księżniczek pojawiają się na 55 reliefach. Ukazano je w grobowcach, na stelach 
z domowych kapliczek i stelach granicznych. Sceny z talatat dowodzą także, że 
przedstawiano je również w pałacach jak i w świątyniach. Okazuje się, 
że obecność pary królewskiej i królewskich córek na amarneńskich reliefach nie 
da się skorelować z ilością promieni słonecznych boga Atona, która była bardzo 
różnorodna. Również rodzaje nakryć głowy pary królewskiej nie stanowiły 
ważnego aspektu w liczbie ramion boga Atona. 

 
Fig.17. Fragment reliefu z grobowca Panehesi. Para królewska składa dary 

Atonowi (Davies 1905: tab. VIII.). 
 W wizerunku Atona mogła zmieniać się jedynie ilość promieni 

słonecznych, atrybuty jakie trzymał w małych dłoniach oraz to czy posiadał 
ureusza i zawieszony na nim znak życia. W związku z tym w analizach 
uwzględniłam także atrybuty bóstwa. Z badań można wysnuć wniosek, 
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że dla artystów ważniejsza była kobra otaczająca dysk – wyrzeźbiona 71 razy 
spośród 119, niż znak anx widoczny na 55 reliefach. Na przedstawieniach, 
na których Aton ma ureusza, dysk posiada od 8 do 28 ramion.  

Aton obdarzał królewskich małżonków życiodajną mocą. W takich 
scenach trzymał w dłoniach znaki anx, które podsuwał pod nosy Achenatona  
i Nefertiti. Na 60 reliefach tego typu bóg dzierży w rączkach znaki życia. Na 20 
przedstawieniach Aton trzyma jeden symbol życia. Natomiast na 16 reliefach 
bóstwo sakralizuje króla i królową dwoma znakami anx. Na 4 innych scenach 
Aton również został przedstawiony z dwoma symbolami, jednak otacza swoją 
mocą inne osoby z rodziny królewskiej. Dziewięciokrotnie bóstwo uwieczniono 
z ponad trzema znakami życiami. Być może więcej niż trzy znaki znajdowały 
się na talatat pochodzącym najprawdopodobniej z Memfis39 ukazującym sceny 
z jubileuszu króla (fig. 18.). Największą ilość owych symboli wyrzeźbiono na 
królewskim sarkofagu, gdzie każdy z promieni trzymał jeden znak. 

 

 
Fig. 18. Talatat z przedstawieniem święta sed Achenatona 

(www.museumsyndicate.com [XII 2011 r.]). 
 
Słoneczny bóg na pewno w czterech scenach został ukazany ze znakami 

wAs. W tebańskim grobowcu Ramose trzyma najprawdopodobniej ponad dwa 
symbole władzy. Na wspomnianym powyżej talatat z obchodami święta sed 
również ma najprawdopodobniej ponad trzy lub więcej znaków wAs. Na płycie 
reliefowej znalezionej w królewskim grobowcu trzyma jeden taki symbol. 

Najciekawszym atrybutem boga Atona jest mała kobra z dyskiem 
słonecznym na głowie, którą ukazano tylko raz (fig. 19.). Wyrzeźbiona została 
na zachodniej ścianie grobowca Parennefera40. W Oknie Pojawień para 
królewska dokonuje dekoracji owego dostojnika. Aton otacza opieką królewską 
parę 19 ramionami, a na ureuszu zawieszony został znak życia. Bóg podsuwa 

                                                      
39 Aldred 1973: 97. 
40 Davies, 1905, Part VI: tab. IV. 
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pod nosy Achenatona i Nefertiti znaki anx, a naprzeciwko ureusza błękitnej 
korony faraona bóstwo trzyma małą kobrę z dyskiem słonecznym na głowie.  

Podsumowując tę część analiz, można zauważyć, że w przedstawieniach,  
w których boskie dłonie trzymają różne symbole, jak i w tych scenach, na 
których dysk posiada zarówno ureusz jak i znak życia, tarcza słoneczna ma 
znacznie większą liczbę promieni niż w przypadkach gdzie dysk jest nagi i nie 
wyposażony w żadne atrybuty. Atona najczęściej przedstawiono z 9, 10, 12 
oraz 19 ramionami. 

Reliefy przeanalizowałam także pod kątem chronologicznym. W związku  
z tym, że Nefertiti urodziła sześć córek możliwe staje się wydatowanie 
amarneńskich reliefów według lat panowania Achenatona i próba korelacji 
aspektu chronologicznego z ilością promieni boga Atona. Oczywiście taka 
analiza jest analogiczna w stosunku do badań związanych z występowaniem 
na reliefach amarneńskich księżniczek. Do 8. roku panowania Achenatona, 
czyli mniej więcej do narodzin Neferneferuaton liczba promieni słonecznych 
Atona rosła. W 1. roku rządów faraona suma ta wynosiła najczęściej od 8 do 12 
promieni, maksymalnie szesnaście. W 4. roku liczba jest wyższa, dysk ma od 9 
do 19 promieni. Ilość ramion wzrosła wraz z nastaniem 6. roku panowania, 
bóstwo przedstawiono ośmiokrotnie z ponad 20 ramionami, a w jednym 
przypadku nawet z 30. W 8. roku sytuacja się zmienia, dysk posiada najczęściej 
od 10 do 11 promieni, a największa ilość promieni to 20 i 21. Niestety,  
z przełomu 9 i 10. roku rządów Achenatona pochodzą tylko dwa 
przedstawienia, na których Aton ma 10 i 14 ramion41. Początkowo możemy 
zauważyć wzrost liczby promieni, jednak z uwagi na fakt, że z okresu narodzin 
dwóch ostatnich dziewczynek mamy wyłącznie dwa przedstawienia, bardziej 
wnikliwa analiza staje się niemożliwa.  

 

                                                      
41 Davies, 1905, Part II: tab. XXXIII, XXXVIII. 
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Fig. 19. Achenaton i Nefertiti w Oknie Pojawień. Fragment reliefu z grobowca 

Parennefera (Davies 1905: tab. IV). 

 

Podsumowanie 
Egipscy artyści podczas komponowania amarneńskich reliefów 

najprawdopodobniej kierowali się głównie wolną przestrzenią jaką 
dysponowali. Lokalizacja scen, typy przedstawień oraz osoby na nich 
występujące wydają się nie mieć większego wpływu na ilość promieni 
słonecznych. Na reliefach ukazujących fasady świątyń czy pałaców,  
oraz w scenach, na których bóg otacza opieką swoje kartusze oraz kartusze 
Achenatona i Nefertiti, zauważymy intencjonalną symetrię przedstawienia. 
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Aton często występuje z 9 i 12 promieniami, co może mieć związek z Wielką 
Dziewiątką z Heliopolis oraz z cyklami 12 godzin dnia i 12 godzin nocy, 
podczas których bóg słońca podróżował w swej barce po nieboskłonie  
i w podziemiach. 

Prawdopodobnie aby ustalić konkretne zasady kompozycji amarneńskich 
reliefów potrzebujemy większego zbioru danych oraz badań, w których wzięte 
zostaną pod uwagę także inne aspekty badawcze jak choćby rozmiary reliefów. 

Warto pamiętać, że na dysk słoneczny boga Atona nie należy spoglądać 
wyłącznie jak na symbol czy emblemat, gdyż owa tarcza z promieniami 
zakończonymi dłońmi kryje za sobą głębszy sens i jest złożonym przekazem 
teologicznym. Jak napisał Toby Wilkinson „za Amenhotepa III król stał się 
tarczą słoneczną; za jego syna tarcza słoneczna stała się królem”42. Aton 
prawdopodobnie mógł stać się pośmiertnym wcieleniem ojca Achenatona, 
aby pod postacią dysku słonecznego razem z synem sprawować rządy na ziemi. 
Według wierzeń faraonowie już od czasów rządów Amenemhata I wznosili się 
do nieba, aby połączyć się z tarczą, od której się wywodzili, i aby świecić jej 
blaskiem na wieki.  

 
Abstract 

 
Forms of Representations of the God Aten in the Art of the Amarna Period 

 
 The god Aten is commonly known as the sun disc whose rays have small 
palms at the tip. But it is not the only form of representation of the Amarna god. 
The aim of this article is to look at the evolution of the god Aten’s images and to 
show the relation – or its absence – between the number of the sun disc’s rays 
and its attributes. In the beginning of the Amarna Period the Aten took 
a traditional form of the god Re-Horachty. In talatat reliefs, graffito from Asuan 
and a few stelae from the first years of the Akhenaten’s rule we can see the Aten 
in the form of a man with falcon’s head. Those images are very rare. We also 
know of other iconographic forms of the Aten. Apart from the relief 
representations there are the sculptures which probably show the sun god. Aten 
in the first years of the Akhenaten’s rule was represented as a man with a head 
in the shape of a disc. The Egyptian Museum and Papyrus collection of Berlin 
has in its collection a figurine in the shape of two embracing scarabs with 
human head and arms instead of legs. Between their hind limbs there is a sun-
disc. In spite of the lack of provenance we can date the artefact to the Amarna 
Period. After the third year of the pharaoh Akhenaten’s rule a huge change in 
the god’s iconography took place. The Aten took the form of a sun-disc whose 
rays have small hands at the end. The question of the origin and symbolism of 

                                                      
42 Wilkinson 2010: 318. 
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these hands is very important, as well as the analogy with Egyptian signs: kA, 

sxn, and, Axw, and the connection between the palms of the Aten and the God’s 
Hand. The Aten did not tolerate other deities with the exception of the solar 
gods. Accordingly next to the destroyed images of various deities we can find an 
intact representations of solar gods, as for example Atum in Hatshepsut’s 
Temple of Millions of Years at Deir el-Bahari.  
 The sun disc was carved on talatat, on tomb walls, on domestic and 
boundary stelae of Akhetaten. Because of the ubiquity of the sun disc I analysed 
the specific scenes and sun disc itself together with its rays with regard to 
various aspects of research. On the basis of these analyses we can conclude 
that the number of the Aten’s rays depended on the amount of the free space 
that was available to Egyptian artists. In the reliefs showing temple façades or 
palaces we can see intentional symmetry of the deity’s images. The same can be 
witnessed when it comes to the few scenes where the Aten illuminates king’s 
cartouches. Probably there is an important reason why the disc irradiates 
the king’s and the queen’s cartouches with a different number of rays. The sun 
disc is very often crowned with a cobra which has an anx-sign on its neck. My 
analyses show that uraeus  is more common than the Egyptian sign of life. The 
Aten illuminated the royal couple with the anx-symbol more often, a few times 
we can see him holding the sign of power wAs. The most interesting of the Aten’s 
attribute is a cobra with a sun disc on its head. The Aten often has twelve and 
nine rays which probably has something to do with Great Ennead from 

Heliopolis and the cycles of 12 hours and 12 hours during which the sun god 
in his barge traveled across the sky and the underworld. We must not look 
at the solar-disc of the god Aten as only a symbol or emblem because the sun-
disc has a much deeper meaning and carries a complex theological message. 
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Próba ustalenia pochodzenia zmumifikowanej ludzkiej dłoni  
ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w oparciu  

o metody bioarcheologiczne 
 

Wstęp 

 W roku 2011 do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu trafiła 
zmumifikowana ludzka dłoń o nieznanym pierwotnym kontekście 
archeologicznym. Odnaleziona została przez przypadek w mieszkaniu rodziny 
spokrewnionej ze znanym archeologiem. Właściciele przekazali dłoń do 
muzeum, wyrażając zgodę na przeprowadzenie badań naukowych, których 
celem jest określenie jej pochodzenia. 
 

 
Fig. 1. Powierzchnia grzbietowa zmumifikowanej ludzkiej dłoni  

(fot. R. Wichniewicz). 
 
 

Obiekt badań 
Obiektem badań tej pracy jest prawa ludzka dłoń (fig. 1) oderwana od 

pozostałych części kończyny w nadgarstku (fig. 2). Jej długość, od początku 
paliczka palca środkowego do nadgarstka wynosi 150 mm, natomiast szerokość 
dłoni wynosi 52 mm. Dłoń jest wysuszona, naskórek jest w dobrym stanie  
z kilkoma pęknięciami, głównie na palcach. Brak jest widocznych śladów 
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jakichkolwiek zabiegów mających na celu jej konserwację. Wszystkie 
paznokcie są dobrze zachowane (fig. 3a i 3b), przy czym paznokieć z palca 
wskazującego i serdecznego są lekko uszkodzone. Doskonale widoczne są 
również linie papilarne (fig. 4). 
 

 
Fig. 2. Zmumifikowana dłoń ludzka – widoczne poszarpania w miejscu 

nadgarstka (fot. R. Wichniewicz). 

 
Fig. 3a. Zmumifikowana dłoń ludzka – paznokcie palców (od góry) 
wskazującego, środkowego oraz serdecznego (fot. R. Wichniewicz). 
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Fig. 3b. Zmumifikowana dłoń ludzka – paznokieć kciuka (fot. R. Wichniewicz). 

 

 
Fig. 4. Zmumifikowana dłoń ludzka – linie papilarne na paliczkach palców: (od 
góry) małym, serdecznym, środkowym i wskazującym (fot. R. Wichniewicz). 

 
Próba odpowiedzi na pytanie o pochodzeniu znaleziska 

Teza pracy brzmi: dłoń pochodzi ze starożytnego Egiptu. 
Egipt jest jednym z kilku miejsc świata, w którym praktykowano 

mumifikację zmarłych - zwyczaj pogrzebowy, najbardziej skomplikowany  
i aktualnie najlepiej poznany, w porównaniu do kultur z innych części świata. 
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Dzięki analizie egipskich mumii nie tylko możliwe jest odtworzenie  życia 
codziennego, wierzeń, stanu zdrowia wraz z chorobami, na jakie cierpieli 
Egipcjanie, ale również pozyskać wiedzę o praktyce konserwacji ciał.  

W tym momencie nasuwa się jedno, zasadnicze pytanie: czy możliwe 
jest potwierdzenie hipotezy, że zmumifikowana dłoń pochodzi z Egiptu? 
Podstawą do osiągnięcia zamierzonego celu jest wskazanie metod badawczych, 
umożliwiających uzyskanie podstawowych informacji o charakterze obiektu,  
a pośrednio o jego kontekście archeologicznym.  

Badania mumii najczęściej rozpoczyna się od szczegółowej obserwacji 
skóry. Zmumifikowane ciało cechuje brak naskórka na większości jego 
powierzchni, co spowodowane jest przenikaniem płynów z wewnętrznych 
tkanek przez skórę podczas odwadniania. Na ciałach poddanych dodatkowym 
procesom osuszającym brak naskórka jest jeszcze bardziej czytelny. 
Zdecydowanie lepiej zachowuje się skóra właściwa, w której utrwalają się 
liczne zmiany dostarczające wielu informacji1. Gdybyśmy nie zwrócili na to 
uwagi, moglibyśmy utracić istotne informacje, gdyż jak wiadomo badania tego 
typu są inwazyjne i nieodwracalnie niszczą zabytek. 

Zgodnie z  wierzeniami  starożytnych Egipcjan, jednym z kilku 
czynników gwarantujących życie wieczne po śmierci jest dobrze zachowane 
ciało. Jest ono bowiem materialną siedzibą duchowych elementów człowieka 
po śmierci2.  

Suchy, gorący piasek i brak tlenu powodowały naturalne wysuszenie 
zwłok. Przykładem specyficznych warunków konserwujących klimatu Egiptu 
jest naturalnie zmumifikowana mumia „Ginger”, która zakopana została  
w trzcinowej macie i zakopana w piasku i datowana na około 3200 rok p.n.e.. 
W pewnym momencie pojawiło się przekonanie, iż zachowanie ciała stanowi 
warunek uzyskania nieśmiertelności3. Zaczęto więc intencjonalnie balsamować 
zwłoki.  
W zależności od posiadanego majątku proces mumifikacji znacząco się różnił, 
co miało wpływ na stan zachowania zwłok4.  

Głównym zadaniem zabiegów balsamierskich było zachowanie ciała  
w jak najlepszym stanie. Do tego celu używano różnego rodzaju substancji 
konserwujących oraz bandaży, które pomagały utrzymać ciało w odpowiednim 
kształcie, a także zapewniały przetrwanie aż do dnia dzisiejszego5.   
Z tego też względu należy zwrócić uwagę na dwie kluczowe substancje 

                                                      
1 Gryglewski 2005: 105. 
2 Ćwiek 2005: 93. 
3 David, Archbold 2003: 65. 
4 Ikram 2003: 48. 
5 Johnson 1997: 139-141. 
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używane do mumifikacji, które mogą potwierdzić postawioną hipotezę – 
żywice oraz natron. 

Aby móc zidentyfikować wyżej wymienione substancje 
najodpowiedniejsze są analizy mikroskopowe. Wynalezienie mikroskopu 
elektronowego przez fizyka Ernsta Ruska w 1931 roku, zapoczątkowało 
badania mikroskopowe, pozwalając na badania patologii komórek i tkanek. 
Obecnie do analiz mikroskopowych używa się dwóch rodzajów mikroskopii: 
optycznej (powiększenie 1000 razy) i elektronowej (1 000 000 razy) oraz ich 
odmian6. 

Badania zmumifikowanych ciał mają jednak pewne ograniczenia. 
Tkanki mumii są twarde i łamliwe, co utrudnia jej analizę. Muszą więc zostać 
wpierw poddane ponownemu nawodnieniu, żeby można było przygotować  
z nich preparaty do analiz. W 1852 roku Joseph Czermack, podczas badań 
zmumifikowanych tkanek użył roztworu żrącej sody. Natomiast Samueal 
Geogre Shattock, prawie pół wieku później, zamroził tkankę pobraną  
ze zwapnionej aorty faraona Merenptaha, by móc obejrzeć ją pod mikroskopem 
optycznym7.  

Najlepszą technikę badań tkanek miękkich opracował francuski 
profesor bakteriologii w Kairze Marc Armand Ruffer. Polegała ona  
na zmiękczeniu tkanek poprzez zanurzanie ich w roztworze węglanu sodu, 
wody i alkoholu. Fragment skóry poddawany był działaniu preparatu, w którego 
skład wchodził 5-procentowy roztwór węglanu sodu, alkohol oraz woda.  
Na końcu próbkę utrwalano w parafinie. Roztwór ten znany jest aktualnie pod 
nazwą „roztworu Ruffera”8. Zmiękczone w ten sposób tkanki łatwo jest pociąć  
i we fragmentach poddać analizie pod mikroskopem9.  

Przed balsamowaniem ciało oczyszczano i myto w winie palmowym, 
po czym nawilżano olejkami oraz pokrywano żywicą. Następnie pozostawiano 
na około 70 dni w suchym natronie, aby je wysuszyć. Po tym zabiegu zwłoki 
powtórnie myto i zawijano w bandaże, aby ostatecznie złożyć je w grobowcu10. 

Żywice to mieszaniny substancji organicznych, produkowanych 
podczas procesów fizjologicznych zachodzących w roślinach, głównie przez 
drzewa iglaste. Substancja wydzielana przez drzewa jest gęsta i lepka, a jej 
głównym zadaniem jest zabezpieczanie miejsc będących ranami drzewa. Jej 
specyficzne właściwości zostały wykorzystane do konserwacji zwłok – 
stopionymi żywicami pokrywano nie tylko ciało, ale także kolejno nakładane 

                                                      
6 Aufderheide 2003: 374. 
7 Ożarek 2009: 167. 
8 Marc Armand Ruffer za pomocą swojej nowej techniki przebadał setki 
fragmentów tkanek mumii. Pewien rodzaj jego roztworu używany jest 
współcześnie przez wielu paleohistologów. 
9 Kwiatkowski 2005: 56. 
10 Pearson 2009: 57. 
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bandaże, w celu ich usztywnienia oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi 
czynnikami biologicznymi.  

Należy oczywiście zaznaczyć, że nie tylko starożytni Egipcjanie 
pokrywali zwłoki zmarłych różnego rodzajami żywicami. Tak na przykład lud 
zamieszkujący Andy w III tysiącleciu p.n.e. po usunięciu wnętrzności z ciała 
nacierał je olejkami, żywicami i wywarami ziołowymi, pokrywano je również 
pastą z białego popiołu i malowano czernią manganową11.  

W przypadku Egiptu, używane substancje żywiczne były mieszaniną 
żywic różnych drzew iglastych, z wosku pszczelego i aromatyzowanych olejów 
roślinnych, sprowadzanych głównie z Libanu i Syrii oraz Afryki Wschodniej12. 
Jeśli udałoby się zaobserwować na obiekcie ślady żywic i ustalić ich 
pochodzenie, to można by określić miejsce pochodzenia ręki. 

Drugim ważnym środkiem używanym w procesie mumifikacji, który 
może być najistotniejszym w poszukiwaniu kontekstu, jest natron. Natron to 
mieszanina węglanu i dwuwęglanu sodu, siarczanu i sodu oraz chlorku sodu. 
Występuje wyłącznie w skałach osadowych. Krystalizuje się z wód jezior 
sodowych (w klimacie gorącym), jako produkt ich odparowania. Minerał, 
występuje w osadach niektórych słonych jezior, tzw. jezior sodowych. W 
Egipcie natron występuje w stanie naturalnym, głównie w Wadi Natrun, ok. 64 
km na północny-zachód od Kairu13. Dzięki jego wysuszającym i 
odtłuszczającym właściwościom był idealnym środkiem do konserwacji 
zwłok14. Niegdyś sądzono, że używany był w formie płynnej, dziś jednak 
wiadomo, że stosowano go w woreczkach w stanie stałym: zwłoki kładziono na 
stole balsamierskim na stosie natronu, otwory ciała wypełniano woreczkami, a 
na wierzch sypano dodatkowo jeszcze jedną partię natronu. Ze względu na to, iż 
natron jest bardzo chłonny przez co szybko wchłania płyny z ciała, należało go 
bardzo często zmieniać15. 

Tak jak w przypadku żywic, zarejestrowanie śladów natronu i ustalenie 
jego pochodzenia byłoby bardzo istotne. Wydaje się jednak,  
że w przeciwieństwie do żywic, ślady natronu jednoznacznie mogłyby 
potwierdzić postawioną hipotezę. 

Oczywiście możliwe jest, że dłoń wcale nie została intencjonalnie 
zmumifikowana, a jedynie środowisko czy klimat, w jakim przebywała, 
spowodowało jej zachowanie. Mimo wszystko najodpowiedniejszymi 
metodami na pozyskanie jakichkolwiek informacji, w tym również dotyczących 

                                                      
11 Kwiatkowski 2005: 33-34. 
12 Ikram 2003: 49. 
13 Tamże. 
14 Brier 1994: 44-46. 
15 Ikram 2003: 49. 
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substancji konserwujących, o których była mowa wyżej, przydatnych  
do określenia kontekstu obiektu, wydają się analizy mikroskopowe.  
 Kolejną metodą poznawczą może być analiza palinologiczna. 
Palinologia to nauka zajmująca się badaniem pyłków 
roślin i zarodników grzybów. Ziarenka pyłku są bardzo trwałe – posiadają 
niezwykle twardą ścianę komórkową, która jest dość odporna na uszkodzenia 
mechaniczne. Dzięki temu, pyłki dostarczyć mogą informacji na temat 
środowiska naturalnego nawet z okresu sprzed tysięcy lat. Szczególny nacisk 
kładzie się na dokładne poznanie struktury i rzeźby ściany ziaren, gdyż ma to 
duże znaczenie w ich identyfikacji i porównaniu z dostępnymi próbkami. 
Badania dowiodły, że próbki pochodzące z terenu o określonej roślinności 
różnią się od próbek z innego terenu o podobnej roślinności16. Palinologia 
pozwala również śledzić zmiany klimatyczne, ponieważ występowanie danych 
gatunków roślin uwarunkowane jest takimi czynnikami jak np. wilgotność17.  
 W tym wypadku pojawia się jednak jeden bardzo istotny problem – 
badaniom podlegają najczęściej ziarna występujące w glebach oraz bagnach, 
gdyż właśnie tam najlepiej się zachowują. Pyłki ze stanowisk suchych, 
piaszczystych, narażone na częste zmiany pogody słabo się zachowują. 
Oczywiście materiał do badań pozyskuje się także z mumii, głównie jednak  
z bandaży lub jej wnętrzności.  

Dlatego też, w omawianym przypadku pojawia się jeszcze jedna 
kłopotliwa kwestia – dłoń długi czas przebywała w niekorzystnym środowisku, 
przez co mogła zostać znacząco zanieczyszczona (podobny problem dotyczy 
także omawianych już wcześniej analiz dotyczących natronu i żywic). 
Oczywiście istnieje także możliwość, iż obiekt nie miał w ogóle styczności  
z jakimkolwiek rodzajem roślin, naturalnie jednak nie wyklucza to użycia tej 
metody podczas badań. 

Rozwój badań mikroskopowych otworzył nowe możliwości również  
w badaniach genetycznych. Określenie pokrewieństwa czy grupy krwi nie jest 
już trudnością.  

Do badań DNA, zawierającego zapis kodu genetycznego człowieka, 
potrzeba niewielkiej próbki tkanki, pobranej z dowolnej części ciała. 
Zaawansowane techniki molekularno-genetyczne pozwalają na badania 
zachowanych tkanek nieżyjących organizmów. Co ciekawe, grupę krwi określić 
można na podstawie kości, tkanki miękkiej czy też zębiny liczącej nawet ponad 
30 000 lat (polisacharydy, które odpowiadają za daną grupę krwi, bardzo dobrze 
zachowują się w tych tkankach, dzięki czemu wykorzystywane są do badań)18.  

                                                      
16 Renfrew, Bahn 2002: 224- 225. 
17 Ożarek 2009: 189-190. 
18 Kwiatkowski 2005: 57-58. 
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 Pierwszym uczonym, któremu udało się wyodrębnić DNA był Szwed 
Svante Paabo. Zabieg przeprowadził na mumii egipskiego chłopca liczącej 
2400 lat. Niestety, nie jest jednak możliwe odtworzenia aktywnego genu, a tym 
bardziej tkanki, ze względu na rozbicie DNA spowodowane upływem czasu. 
Sekwencje DNA przydatne są natomiast do wskazania stopnia pokrewieństwa 
miedzy członkami rodzin19. W tym przypadku jednak potrzebna jest baza  
z przebadanymi wcześniej DNA, do której można by porównać uzyskane 
wyniki. Jak wiadomo, jeśli chodzi o Egipt, takie bazy istnieją, jednak obejmują 
jedynie dane dotyczące członków rodziny królewskiej lub ewentualnie małych 
grup ludzi spokrewnionych ze sobą. Tak na przykład analiza DNA sześciu 
mumii znalezionych w Egipcie, datowanych na 2200 rok p.n.e. dowiodły,  
że grupa ta stanowiła rodzinę20. 

W wypadku omawianej dłoni, badanie jej DNA wydaje się istotne 
jedynie w przypadku określenia populacji ludzkiej w obrębie jakiej właściciel 
ręki żył, gdyż progres inżynierii genetycznej daje również niesamowite 
możliwości dla badań ewolucji oraz pokrewieństwa człowieka. Wyodrębnione 
DNA ze szczątków ludzkich można porównać z DNA współcześnie żyjących 
organizmów i ustalić pokrewieństwo całej populacji.  

Co ciekawe, datowanie radiowęglowe może się okazać bardzo 
przydatne. Jeżeli okaże się, że obiekt pochodzi z okresu, w którym w Egipcie 
nie stosowano mumifikacji, można wykluczyć postawioną hipotezę – 
oczywiście w przypadku, gdy stwierdzimy, iż obiekt jest zmumifikowany 
sztucznie.  

W 1949 roku amerykański chemik Willard Libby odkrył nową metodę 
datowania radiowęglowego, nazwaną „metodą 14C”. Podstawą tej metody jest 
ocena stopnia rozpadu cząsteczek radioaktywnego węgla, znajdującego się  
w żywych organizmach. Po śmierci rozpoczyna się proces niszczenia tych 
cząsteczek, a okres połowicznego rozpadu wynosi 5730 lat. Wiek nieżywego 
organizmu można obliczyć przez zmierzenie ilości promieniotwórczego węgla 
pozostałego w próbce. Im dłuższy okres od śmierci organizmu, tym mniej 
węgla C14 pozostaje w badanej próbce. Aby móc określić ilość C14 należy 
spalić, w dokładnie ustalonych warunkach, od pięciu do dziesięciu gramów 
substancji21. Wiek określić można dzięki stałej szybkości rozpadu. Dokładność 
tej metody dla próbek pochodzących z Egiptu wynosi około 100 lat22. 

 
 
 

                                                      
19 Renfrew, Bahn 2002: 414. 
20 Tamże. 
21 Tamże: 131. 
22 Brier 1994: 166. 
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Podsumowanie 
            Naturalnie żadna z tych metod w stu procentach nie wykluczy, a tym 
bardziej nie potwierdzi postawionej hipotezy. Wpływ mają na to oczywiście 
różnego rodzaju ograniczenia tych metod oraz sam stan zabytku. Brak danych 
na temat warunków w jakich przebywała ręka do dnia dzisiejszego jest 
najistotniejszym problemem i może być główną, a co najgorsze, decydującą 
przeszkodą w określeniu pierwotnego kontekstu archeologicznego. Najlepszym 
rozwiązaniem wydaje się użycie każdej z tych metod i porównanie uzyskanych 
wyników oraz konfrontowanie ich z dostępną literaturą. Dużą przeszkodą 
okazać się może także dostępność i koszt tych metod. Oczywiście może się 
również okazać, że dłoń zmumifikowana jest naturalnie – w tym wypadku 
określenie pierwotnego pochodzenia będzie jeszcze trudniejsze, gdyż ograniczy 
to metody, którymi można przebadać obiekt.  

Mimo wszystko, jak widać, współczesna nauka daje nam duże 
możliwości – najistotniejsze jest by wiedzieć jak je wykorzystać. Wbrew 
pozorom, mogłoby się wydawać, że taki obiekt pozbawiony kontekstu 
archeologicznego jest mało istotny z punktu widzenia nauki. Jednakże nie tylko 
pozwala przetestować dostępne techniki badawcze, ale również na porównanie 
uzyskanych informacji z danymi z dostępnej literatury przedmiotu, co 
umożliwi ć może określenie prawdopodobnego kontekstu archeologicznego 
zabytku i pozbawienie go materialności, a nadanie mu bardziej ludzkiego 
wyrazu. 
 

Abstract 
 

Attempt to Establish the Provenance of a Mummified Human Hand 
from the Collection  

of the Archaeological Museum at Poznań Based on the Bioarchaeological 
Methods 

 
 In 2011 the Archaeological Museum in Poznań received a mummified 
hand of an unknown archaeological context. The hand was found by an 
accident at home of late well-known archaeologist. It has been hypothesised 
that the artefact might have come from Egypt. The owners gave the hand to the 
Museum, having agreed for conducting research aimed to confirm its origin. 
The main objective of this paper is to determine whether it is possible to 
confirm the hypothesis that the mummified hand came from Egypt. Basis to 
achieve this objective is to identify test methods capable of producing basic 
information about the object, especially its provenience. 

 In this case, the microscopic methods appear to be most suitable. Skin 
fragment analysis for the presence of the substances used to preserve the hand, 
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and compare them to those used during the mummification in ancient Egypt 
may indicate the original provenance of the member. Search for signs of natron 
and resins used in the mumification seems to be promising. The results of these 
studies and palynological analyses can also be used to determine the 
environment in which the owner of the hand lived. Isolation of DNA and genetic 
analysis probably will not allow to determine the family relation, but it can 
allow assignment to the human population. There is also flexibility in allocating 
the radio-carbon studies, they will help to determine the age of the object, but 
also may exclude its Egyptian origin. 

The proposed test procedures and information collected through them 
are not only an interesting scientific solution to the problem, but also can raise  
a theoretical reflections on possililities of such research. 
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Funkcje agory w Egipcie grecko-rzymskim1 
  
 W miastach starożytnej Grecji agora pełniła zarówno funkcję polityczną, 
administracyjną, gospodarczą, jak i religijną. To tutaj odbywały się 
zgromadzenia ludowe, miały siedzibę organy administracyjne i państwowe, 
znajdowały się świątynie, skupiało się życie polityczne i handlowe2. Znaczenie 
poszczególnych funkcji ulegało zmianom w czasie wraz z przeobrażeniami 
społeczno-ekonomicznymi i politycznymi. Powszechnie przyjmuje się,  
iż pierwotnie agora pełniła jedynie funkcję polityczną i religijną. Niewątpliwie 
sama nazwa placu pochodzi od odbywających się na nim zgromadzeń 
określanych właśnie mianem ἀγορά. Wyraz ten pochodzący od czasownika 
ἀγείρω - „zgromadzam”3 występował już w poematach Homera, gdzie oznaczał 
zgromadzenie ludzi zarówno w czasie pokoju jak i wojny4, radę starszych5,  
a także samo miejsce spotkań6. Zarówno Homer jak i Hezjod używali słowa 
agora także na określenie miejsca sądów7. W najstarszych epokach agora była 
także miejscem odbywania się świętych agones8.  

Agora stanowiła ponadto jedno z głównych miejsc kultu. Tu 
znajdowały się świątynie bóstw, a także herosów. Istnienie tej, a nie innej 
świątyni związane było z historią, tradycją i legendami danego miasta. Pewne 
bóstwa wykazywały jednak silniejszy związek z agorą, co dotyczyło przede 
wszystkim bóstw określanych mianem ἀγοραῖος. Przydomek taki mógł nosić 
Zeus, Atena, Artemida, Hermes i być może Afrodyta9. To także na agorze 
oddawano cześć wybitnym przedstawicielom polityki, kultury, prawodawcom, 
zwycięzcom igrzysk olimpijskich czy obrońcom ojczyzny10. Kult ten 
przyjmował bardzo różne formy – świątyń, ołtarzy, grobowców czy po prostu 
posągów lub herm. Znamienici mieszkańcy byli chowani niekiedy na agorze, co 

                                                      
1 Pragnę serdecznie podziękować w tym miejscu prof. Tomaszowi Derdzie, pod 
kierunkiem którego napisałam pracę magisterską, której część stanowi niniejszy artykuł. 
2 Parnicki-Pudełko 1957: 6. 
3 Ibidem: 42. 
4 Hom., Il. II 94 sqq; XIX 34, 45, 50 
5 (Hom., Il. II 53) 
6 (Hom., Il. XVIII 274) 
7 (Hom., Il. XVI 387; XVIII 497 sqq; Hes. Erg. 29) 
8 (Hom., Il. VIII 249 sqq., Hom. Od. VI 266; VII 44; VIII 5, 12, 16, 109) 
9 Martin 1951: 164–74. 
10 Parnicki-Pudełko 1954: 93. 
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było wyjątkiem od zakazu grzebania zmarłych w obrębie miasta11. Ten rodzaj 
kultu kontynuowany był także w okresie hellenistycznym, przede wszystkim  
w odniesieniu do dobroczyńców miast, a w czasach rzymskich – cesarzy12. 

Dopiero z czasem i stopniowo agora otrzymała kolejną funkcję – 
handlową13. Najstarszym źródłem pisanym świadczącym o handlu na agorze 
jest „Piosenka garncarza” z końca VIII lubbpoczątku VII w. p.n.e. dotycząca 
handlu naczyniami glinianymi14. Jednak dopiero u Herodota tak naprawdę 
można zaobserwować ekonomiczny wymiar agory, rozumianej jako targ15.  
Ta ewolucja semantyczna widoczna także u innych autorów okresu klasycznego 
(np. Arystoteles) jest wynikiem postępu ekonomicznego, który miał miejsce  
w VI–V w. p.n.e16. Pełnia rozwoju funkcji gospodarczej agory wiąże się nie 
tylko z rozwojem życia gospodarczego, ale i z demokratyzacją. W miastach  
o demokratycznym ustroju lud prowadził z jednej strony na agorach ożywioną 
działalność polityczną, a z drugiej – handlową. Pociągnęło to za sobą 
konieczność przeniesienia zgromadzeń na inne miejsca (np. do teatrów) 
i nadania im nowych nazw np. ekklesia, halis, apella17. Nie dotyczyło to jednak 
zgromadzeń o charakterze sądowym, które niezmiennie odbywały się na 
agorach18. 

W okresie klasycznym przy agorach mieściły się również najważniejsze 
budynki administracyjno-państwowe, takie jak prytaneion czy buleuterion. 
Tutaj prowadzona była działalność handlowa i urzędowa, zapoznawano się  
z zarządzeniami i ogłoszeniami administracyjnymi, słuchano nowinek i nauk 
filozofów, przygotowywano nieoficjalnie materiały i wnioski, które miały być 
później głosowane na oficjalnych zgromadzeniach19. W podcieniach 
otaczających agory mieszkańcy spędzali dużą część swojego dnia na 
nieformalnych spotkaniach i dyskusjach20. 

                                                      
11 Parnicki-Pudełko 1957: 64. Na agorach szczególnie często chowano założycieli miast, 
np. w Kyrene na agorze pochowany był Battos, w Kladzomenai Timesios. Mogli to być 
także inni znamienici obywatele – dla przykładu na agorze w Orchomenos w Beocji miał 
być pochowany Hezjod. 
12 Martin 1951: 194, 199–200. 
13 Np. Martin 1951: 264; Möller 2000: 71. Przekonanie o niepełnieniu przez agorę 
pierwotnie funkcji handlowej jest powszechnie przyjmowane, ale nie zgadza się z nim 
Parnicki-Pudełko, który uważa, iż taki obraz jest po prostu wynikiem zachowania się do 
naszych czasów tylko bardzo nielicznych świadectw literackich i archeologicznych  
z okresu archaicznego - Parnicki-Pudełko 1954: 90-92.  
14 Martin 1951: 98. 
15 (Herodot I 37; IV 78; V 46) 
16 Ibidem: 283. 
17 McDonald 1943: 37–9. 
18 Martin 1951: 291–2. 
19 Parnicki-Pudełko 1957; 1951: 81–91. 
20 Thompson 1954: 9. 
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Zmiany w funkcjach agory nastąpiły wraz z podbojem Grecji przez 
Aleksandra Wielkiego i włączeniem jej do większego organizmu państwowego, 
przez co udział demosu w życiu publicznym stał się minimalny, a funkcja 
polityczna agory bardzo istotnie zmalała. Nadal wprawdzie można było 
zapoznać się tutaj z nowymi zarządzeniami władz, przeczytać ustawy, ale nie 
było już mowy o czynnym udziale ludu w życiu politycznym. Agory w okresie 
hellenistycznym zachowały jednak swoje znaczenie ośrodka administracyjnego, 
gdyż większość dawnych instytucji z radami miejskimi przetrwała przy 
uszczupleniu ich kompetencji politycznych. Ich dominującą funkcją stała się ta 
handlowa, czego wyrazem były wielkie portyki ze sklepami i magazynami, 
które powstawały wokół placów w tym okresie21. W II wieku p.n.e.  
w niektórych greckich miastach, przede wszystkim portowych, zakładano 
wyspecjalizowane agory handlowe. Te agory niekiedy, dla odróżnienia ich od 
placów pełniących funkcję polityczno-administracyjną, określano poprzez 
dodanie do nich przymiotnika τετράγωνος, czyli czworoboczna, co wyraźnie 
nawiązywało do ich planu – prostokątnego, ewentualnie kwadratowego placu 
otoczonego z czterech stron portykami22. 

Okres panowania rzymskiego nie przyniósł znaczących zmian  
w zakresie funkcjonowania agor. Pozostały one centrami administracyjnymi,  
a przede wszystkim bardzo ważnymi miejscami handlowymi23. Podobnie 
przedstawiała się funkcja rzymskich forów, przy czym w ich przypadku 
wyraźniej zaznaczył się podział na fora będące ośrodkami administracyjno-
sądowymi i portykowe place pełniące funkcje handlowe, które przyjmowały 
zazwyczaj postać macellum.  

Funkcje agory ulegały zatem zmianom na skutek uwarunkowań 
polityczno-społecznych i ekonomicznych. W przypadku Egiptu dysponujemy 
szczególnymi źródłami, jakimi są papirusy, które pozwalają na kompleksowy 
wgląd w funkcjonowanie na tym terenie agor. Należy jednak zastrzec, że na ich 
podstawie nie zaobserwujemy wszystkich przeobrażeń zachodzących w świecie 
Grecji kontynentalnej i Azji Mniejszej od czasów archaicznych, aż po rzymskie, 
gdyż agory pojawiły się w Egipcie dopiero wraz z podbojem kraju przez 
Aleksandra Wielkiego24. Generalnie jednak ich funkcje były zbliżone, do tych 
znanych z innych części świata antycznego. Analizie materiału źródłowego  
z Egiptu właśnie pod kątem funkcji pełnionych przez agory w kraju nad Nilem  
i zestawieniu uzyskanego w ten sposób obrazu z tym, co znamy ze świata 
greckiego poświęcony jest niniejszy artykuł. 

                                                      
21 Parnicki-Pudełko 1954: 110. 
22 Ruyt 1983: 279–80. 
23 Parnicki-Pudełko 1954: 112. 
24 Na temat papirologicznych poświadczeń występowania agory oraz momentu ich 
wprowadzenia zob. Skalec 2012: 79-92. 
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Funkcja polityczna i administracyjna 

 Nie istnieją żadne dokumenty, zarówno z Okresu Ptolemejskiego jak  
i Rzymskiego, poświadczające pełnienie przez agory w Egipcie funkcji 
politycznej. Nie jest to zaskakujące i wynika z faktu, iż w kraju nad Nilem 
miasta zasadniczo nie posiadały tak charakterystycznych dla świata greckiego 
instytucji, jak zgromadzenia ludowe. Wyjątkiem były tutaj miasta o statusie 
polis, ale najprawdopodobniej, tak jak w innych ośrodkach tego typu w okresie 
hellenistycznym, ich funkcja polityczna była już bardzo ograniczona. Zresztą, 
jak już wspomniałam, zgromadzenia w greckich poleis przeniosły się z agory 
już gdzieś w V wieku p.n.e., a w okresie hellenistycznym i rzymskim nie 
pełniły żadnych istotnych funkcji25.  

Pozostałe miasta egipskie uzyskały βουλαί (rady miejskie) dopiero  
w wyniku reform Septimiusza Sewera w 200/201 roku n.e. Ich municypalizacja 
zaczęła się jednak znacznie wcześniej. Już w okresie panowania Augusta 
utworzono miejskie wspólnoty z hellenistycznymi elitami i wprowadzono 
formy samorządności. Generalnie wewnętrzna administracja miast spoczywała 
na wybieranych albo mianowanych urzędnikach współpracujących  
z urzędnikami centralnymi26.  

Wszystko to wskazuje, iż agora praktycznie nie pełniła w Egipcie 
funkcji politycznej. Stanowiła natomiast ważne centrum administracyjne.  
To przy niej w egipskich poleis, a od III wieku n.e. także w innych miastach 
znajdowały się najprawdopodobniej, tak jak gdzie indziej w Grecji, 
buleuteriony27, chociaż, niestety, źródła o tym nie wspominają. Wiemy jednak, 
iż na agorach mieściły się inne budynki o charakterze administracyjnym.  
W II wieku n.e. w Ptolemais Euergetis na ἀγορὰ Σεβαστή mamy poświadczone 
istnienie urzędu pobierającego 5-procentowy podatek od dziedziczenia  
i wyzwoleń (ἐν τῇ στατιῶνι τῆς εἰκοστῆς τῶν κληρονομιῶν καὶ ἐλευθεριῶν),  
w którym dokonano otwarcia testamentu Gaiusa Longinua Castora (BGU I 326, 
10 [?, 194]28). Ponadto, znamy dokumenty z III wieku n.e. mówiące  

                                                      
25 Bowman 1971: 3. 
26 Ibidem: 3. 
27 McDonald 1943: 499. 
28 Papirusy cytowane są przy użyciu powszechnie przyjętych skrótów za Checklist - 

Checklist of editions of greek, latin, demotic and coptic papyri, ostraca and tablets, zob. 
http://scriptorium.lib.duke.edu/papyrus/texts/clist_papyri.html z podaniem tomu (duża 
cyfra rzymska), następnie numeru samego papirusu (cyfra arabska), kolumny, jeśli 
dokument był na nie podzielony (mała cyfra rzymska) i linii (również cyfra arabska). 
Ponadto przy pierwszym cytowaniu danego dokumentu w nawiasach podawane jest 
miejce jego pochodzenia oraz data (np. WChr. 41, iii 31 [Elefantyna, 232]). Jeśli są one 
nieznane w ich miejsce postawiony jest znak zapytania. W przypadku papirusów dla 
skrócenia ich cytowania tylko daty sprzed naszej ery podawane są ze skrótem p.n.e. (np. 
II wiek p.n.e.; 256 p.n.e.) natomiast te z naszej ery bez skrótu (np. I wiek; 387).  
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o logisterionie przy agorze (P. Oxy. XLII 3074,  
2 [Oksyrynchos, III]), a więc siedzibie logistesa, urzędnika stojącego na czele 
administracji miast od czasów reformy Dioklecjana29. 

Tutaj najprawdopodobniej znajdowały się także inne urzędy i działali 
różni urzędnicy, z których najważniejszym był ἀγορανόμος30. Urzędnik ten, 
którego łacińskim odpowiednikiem był aediles (Dion. Hal. VII, 14), znany był 
w całym świecie grecko-rzymskim31. Jego rola polegała na kontrolowaniu 
agory, pobieraniu opłat za wynajmowanie na niej stanowisk, regulowaniu miar  
i wag. Był odpowiedzialny także za prawidłowe funkcjonowanie placu na 
codzień – określał godziny jego otwarcia i zamknięcia, jak i sprawował nadzór 
nad jakością sprzedawanych towarów i ich cen32. W Egipcie rzadko pojawiał się 
on jednak przy pełnieniu tych funkcji33. Wyjątkiem jest tutaj SPP V 102 z II/III 
wieku n.e. (Hermopolis) – fragmentarycznie zachowany dokument zawierający 
raport agoranoma skierowany do rady miejskiej i poświęcony dochodom, jakie 
miasto czerpało z funkcjonowania agory, a przede wszystkim z wynajmowania 
na niej straganów. Wyraźnie działalność tego urzędnika związana była tutaj  
z agorą. Mamy także pewne wskazówki co do kontrolowania przez 
agoranomów sytemu miar i wag, gdyż w niektórych dokumentach dotyczących 
pożyczek zboża mierzone są one właśnie według miar agoranomów: μέτρωι 
τετραχοινίκωι ἀγορανομικ(ῶι) (PSI X 1099, 8 [Oksyrynchos, 6–5 p.n.e.];  
P. Oxy. IV 836 [Oksyrynchos, 66–5 p.n.e.(?)]) czy μέτρῳ παρακληπτικῷ Νεικία 
ἀγορανόμου (P. Mich. XI 614, 22–3 [Oksyrynchos, 258–9 n.e.]).  

W dokumentacji papirusowej z Egiptu agoranomowie występują jednak 
przede wszystkim jako publiczni notariusze i osoby, w których urzędach 
składano dokumenty34. Przed agoranomami sporządzany był cały szereg 
różnorodnych dokumentów35 – umowy pożyczek (np. P. Rein I 13 [Hermopolis, 
110 p.n.e.]; P. Grenf. I 10 [Hermonthis, 148 p.n.e.]; P. Oxy. II 320 
[Oksyrynchos, 59]) i sprzedaży (np. P. Lond. III 882, p. 13; P. Oxy. II 241 
[Oksyrynchos, 98–9]; P. Oxy. II 243 [Oksyrynchos, 79]; P. Oxy. VIII 1105 
[Oksyrynchos, 81–96]), testamenty (np. P. Gen. II 104 [nom arsinoicki, 147];  
P. Grenf. I 12 [Latopolis, 150 p.n.e.]; P. Oxy. I 178 [Oksyrynchos, 117–38];  
P. Oxy. III 489 [Oksyrynchos, 117]; P. Fouad I 36 [Oksyrynchos, 167]), 

                                                      
29 Alston 2002: 277. 
30 O agoranomie jako inspektorze agory w świecie grecko-rzymskim vid. przede 
wszystkim Jones 1940. Jeśli chodzi o listę agoranomów zob. np. Frayn 1993: 123–32,  
De Light 1993: 42–5. 
31 Np. Capri (CIG III 5871), Neapol (CIG III 5836), Argos (IG IV 661) i. in. 
32 Rozenfeld, Menirav, Cassel 2005: 19–20. 
33 Raschke 1974: 349. 
34 W miastach istniały różne urzędy rejestrowe. P. Oxy. II 238 (Oksyrynchos, 72) 
wymienia aż trzy: agoranomeion, mnemoneion i grapheion, ale możliwe, że dwa pierwsze 
były łączone. Zob. Alston 2002: 191.  
35 Raschke 1974: 349. 
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kontrakty małżeńskie (np. P. Oxy. IV 713 [Oksyrynchos, 97]), wyzwolenia 
niewolników (np. BGU I 193 [Ptolemais Euergetis, 136]; P. Gen. I 22 
[Hermopolis, 38]; P. Oxy. I 48 [Oksyrynchos, 86]; P. Turner I 19 
[Oksyrynchos, 101]; SB I 5616 [Oksyrynchos, I]). Często agoranomowie 
pojawiają się także jako świadkowie umów (CPR I 53 [nom herakleopolitański, 
198–211]; P. Flor. I 1 [Hermopolis, 153]; P. Heid. IV 301 [nom 
herakleopolitański, 192]; P. Oxy. I 107 [Oksyrynchos, 123]).  

Urząd agoranoma zanikł w Egipcie najprawdopodobniej gdzieś około 
300 roku n.e. na skutek zmian wprowadzonych przez reformy Dioklecjana. 
Zastąpiony został on przez urząd logistesa, czyli odpowiednika curator civitatis 
stojącego na czele administracji miasta i skupiającego w swoich rękach 
obowiązki należące kiedyś do innych urzędników. Był on odpowiedzialny m. 
in. za agory, zaopatrzenie w żywność, ceny, pocztę, transport, podatki, wydatki 
miejskie, prace publiczne, kult, sądownictwo, medycynę, finanse miejskie itd36. 
Na związki logistesa z agorą może wskazywać wspomniany papirus 
informujący o istnieniu logisterionu przy agorze (P. Oxy. XLII 3074, 2 
[Oksyrynchos, III]). 

Agora była również miejscem dokonywania ogłoszeń urzędowych,  
co stanowiło kolejny wymiar jej funkcji administracyjnej37. Była to typowa rola 
publicznego placu miasta. W Atenach zarządzenia były wypisywane kredą na 
tablicach i wystawiane w miejscu publicznym przy posągach Eponimów. W ten 
sposób podawano do wiadomości np. imiona zobowiązanych do służby 
wojskowej38. Na tego rodzaju tablicach lub wprost na ścianach wypisywano też 
prywatne ogłoszenia np. o zaginionych lub znalezionych rzeczach39. W Egipcie 
dokonywano ogłoszeń ustnie przez herolda (np. o sprzedaży ziemi, która była 
dana pod zastaw – BGU XIV 2376, 13 i 32 [Herakleopolis, 35 p.n.e.]), albo 
wystawiano je do publicznej wiadomości prawdopodobnie na tablicach 
(tabulae). W ten sposób obwieszczono w 257 roku p.n.e. na agorze 
(najprawdopodobniej w Filadelfii) o aukcji praw do poboru podatku (apomojra 
– w wysokości szóstej części) za owoce pochodzące z ogrodu Apolloniosa  
(P. Col. III 13 [Filadelfia?, 275 p.n.e.])40.  

Poza obwieszczeniami o aukcjach na głównych placach miast 
wystawiano także istotne ogłoszenia o statusie obywatelskim. Ich przykłady 
znajdujemy w łacińskich papirusach potwierdzających istnienie w Aleksandrii 
forum Augusti. Na tym placu w 110 roku n.e. wystawiono wyciąg z albumu 

                                                      
36 Alston 2002: 277–8. 
37 Parnicki-Pudełko 1954: 101. 
38 Arystofanes, Pax. V 1183; Lisistr. XVI 6 
39 Lucian. Dial. Meretr. 4, 2 
40 Sam ogród, jak i agora znajdowały się najprawdopodobniej w Filadelfii, aczkolwiek nie 
jest wykluczone, że tekst mógł dotyczyć także posiadłości Apolloniosa w Memfis. Zob. 
Westermann 1926: 40–1. 
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zaświadczającego założenie przez młodych rzymskich obywateli toga pura (lub 
toga virilis), co oznaczało koniec ich dzieciństwa (P. Mich. VII 433). Tego typu 
zaświadczenie mogło być potrzebne, jeśli młody mężczyzna był synem 
weterana, który uzyskał obywatelstwo już po urodzeniu dziecka, a wraz  
z zakończeniem kariery wojskowej41. Na tym samym forum kilka lat później 
(128 rok n.e.) wystawiono tabulae zawierającą aleksandryjskie certyfikaty 
urodzenia (P. Mich. III 166, 7) poświadczające, iż dana osoba urodziła się 
wolna i była obywatelem Aleksandrii. Ponadto także na agorze określanej 
mianem δημοσία ἀγορά (najprawdopodobniej mieszczącej się w Aleksandrii) 
wystawiono list Nerona do Aleksandryjczyków (P. Gen. I 10 r, 8 [55]). 
 W Okresie Rzymskim mamy poświadczone pełnienie przez agorę również 
funkcji sądowej. Skupiała się ona w wyraźny sposób na placach określanych 
mianem ἀγορὰ Σεβαστή. Na takim placu w Ptolemais Euergetis znajdowała się 
trybuna sądowa (βῆμα), przed którą stanął Kasius zwany Hegumenos (BGU I 
361, 12 [184]). Istnienie tego rodzaju konstrukcji na agorze poświadczone jest 
jeszcze tylko raz w Oksyrynchos (P. Oxy. I 237 [186]). W tym ostatnim mieście 
na ἀγορὰ Σεβαστή pełnił swoje funkcje Herakleides – dioiketa i sędzia 
(δικαιοδότης), do którego została skierowana petycja z Aleksandrii (P. Oxy. 
XLIII 3093, 6–7 [217]). Na agorze o tej samej nazwie, w nieznanej 
miejscowości, działał także prawnik (SB XIV 11853, 8 [III–IV]).  

Agory pełniące funkcje administracyjno-sądowe były oczywiście 
najważniejszymi placami w mieście, ale poświadczenia ich nie są bardzo częste. 
Niekiedy można próbować wywnioskować z nazwy noszonej przez place 
pełnienie przez nie takiej roli. Agory zarówno w Okresie Ptolemejskim, jak  
i Rzymskim, jeśli w ogóle w jakiś sposób były określane, to zazwyczaj poprzez 
podanie miejscowości, w której się znajdowały. Tak na przykład, w Okresie 
Ptolemejskim spotykamy Φιλαδελφείας ἀγορά (BGU VI 1271, 6 [180-45 
p.n.e.]) Ἡρακλέους πόλεως ἀγορά (BGU XIV 2390, 35 [160-59 p.n.e.]),  
a w Rzymskim np. ἀγορὰ Κερκεσούχων (BGU II 413, 4 [219]), ἀγορὰ 
Ἀλεξάνδρου Νήσου (np. BGU XIII 2275, i 4–5 oraz ii 4–5 [155]); BGU XIII 
2293, 6–7 [147–55]) itp. W przypadku agory Ptolemais Euergetis bardzo rzadko 
określano ją mianem ἀγορὰ μητροπόλεως τοῦ Ἀρσινοίτου (P. Hamb. I 98, 4 
[265]), a zazwyczaj po prostu ἀγορὰ μητροπόλεως (np. SPP XXII 101, 2–3 [II 
w.])42. Później pod koniec III wieku n.e. pojawiają się także nazwy  
w powiązaniu z nomami43  – ἀγορὰ τοῦ ᾽Ανω Κυνοπολείτου (P. Berl. Leihg. I 

                                                      
41 Komentarz do P. Mich VII 433. 
42 Ptolemais Euergetis jako jedyna stolica nomu określana była mianem metropolii, co 
wynika z faktu, iż w stosunku do innych miejscowości nomu często posługiwano się 
terminem polis, który w innych częściach Egiptu zarezerwowany był właśnie dla stolic 
nomów. 
43 Litinas 1995: 603. 
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21, 5–6 [309]; P. Corn. 13, 10 [288]) czy ἀγορὰ τοῦ Ὀξυρυγχίτου (P. Oxy. 
XLIII 3145, 6–7 [IV]).  

W sytuacji ograniczenia nazwy agory jedynie do podania miejscowości,  
w której się znajdowała nie mamy możliwości stwierdzenia, jaką funkcję ona 
pełniła. Niekiedy były one jednak określane w dodatkowy sposób pozwalający 
domyślać się, iż ich funkcjonowanie było związane ze sferą administracji  
i sądownictwa. Tak jest w przypadku ἀγορὰ Σεβαστή, której istnienie 
potwierdzone jest w Aleksandrii (BGU IV 1079, 37–8 [41] i być może także 
WChr. 115, 6 [222–34]) i w stolicach nomów: Ptolemais Euergetis (BGU I 326, 
10 (194); BGU I 361, 1 [184])44 i prawdopodobnie w Oksyrynchos (P. Oxy. 
XLIII 3093, 6–7 [217]), a także jeszcze w jednym dokumencie, niestety bez 
zachowanej nazwy miasta (SB XIV 11853, 8 [III–IV]). Nazwa ta stanowi 
transkrypcję na grekę nazwy Forum Augusti i używana była na określenie 
najważniejszej, głównej agory w mieście, na której w wyraźny sposób skupiała 
się działalność sądowa.  

Dosyć często agory określane były też mianem δημοσία ἀγορά, 
ewentualnie πολιτικὴ ἀγορά. Pierwsza nazwa poświadczona jest w kilku 
stolicach nomów: Herakleopolis (P. Mich. XVIII 794, 8 [V w.]), Antinoopolis 
(P. Ross. Georg. III 38 [569], 14; P. Strasb. I 46, 6 [566]; P. Strasb. I 47, 6 
[566]), Oksyrynchos (SB XX 14110, 9–10 [VI]) i być może w Aleksandrii (P. 
Gen. I 10 r, 8 [55]), a druga tylko raz w Hermopolis (SPP V 102 [269]). Oba 
terminy były stosowane na oznaczenie budynków publicznych45, możliwe więc, 
że używano ich w stosunku do głównych agor miejskich pełniących funkcje 
reprezentacyjne i administracyjne. 

 
Funkcja religijna 

W miastach Grecji właściwej i Azji Mniejszej agora stanowiła ważne 
miejsce kultu z jedną lub kilkoma świątyniami. Przy rozpatrywaniu funkcji 
religijnej agory w Egipcie musimy pamiętać, że w kraju tym przed przybyciem 
do niego Greków istniały już monumentalne świątynie lokalnych bóstw inne niż 
te, które spotykamy w miastach greckich czy rzymskich.  

Najstarszym źródłem wskazującym na religijną funkcję agory jest  
P. Hal. 1 (Aleksandria, po 259 roku p.n.e.), w którym mowa jest o składaniu 
przysięgi na agorze na płynną ofiarę przy wzywaniu Zeusa, Hery i Posejdona 
(P. Hal. 1, 214–5). Wymienione tu bóstwa są typowo greckie i w związku  
z tym, że przysięgano na nie właśnie na agorze w Aleksandrii, to bardzo 
prawdopodobne jest, iż na placu tym znajdował się ołtarz na którym składano 
ofiary.  

                                                      
44 Ponadto termin Σεβαστή w Ptolemais Euergetis pojawia się jeszcze w BGU IV 1087, 
13 (ok. 276) i najprawdopodobniej też odnosi się do agory.  
45 Łukaszewicz 1986: 25–6. 
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Agory mogły być w Egipcie powiązane także z typowymi egipskimi 
świątyniami, co widać na przykładzie placu portykowego w Narmuthis (fig. 1)  
i placu przed świątynią Chnuma na Elefantynie46, które stanowiły ich 
rozszerzenia i uzupełnienia dodane w Okresie Rzymskim. O tym drugim placu, 
dzięki szczegółowej publikacji można powiedzieć znaczenie więcej niż  
o Narmuthis, także jeśli chodzi o jego funkcję religijną. To tutaj znajdowały się 
kapliczki kultowe pomniejszych bóstw, ołtarze, stele przedstawiające bóstwa  
i obeliski będące symbolami kultowymi (fig. 2). Na placu odbywały się również 
spotkania działających przy świątyni wspólnot kultowych, dla których stanowił 
on miejsce składania ofiar, jak i wspólnych posiłków z okazji świąt i procesji. 
Także znajdująca się po środku placu trybuna mogła służyć m. in. podczas 
różnego rodzaju ceremonii religijnych. Oprócz funkcji religijnej plac ten pełnił 
równocześnie funkcję handlową47. Podobne tarasy tworzące otwarte 
przestrzenie były charakterystycznym elementem także niektórych innych 
świątyń późnoegipskich, a więc powstających lub rozbudowywanych w Okresie 
Rzymskim48. Wszystkie one miały plan prostokątny albo trapezoidalny  
w zależności od istniejących w danym miejscu warunków topograficznych. Tak 
jak w przypadku świątyni Chnuma z trzech stron były one otoczone 
balustradami, a z czwartej pylonem świątyni49.  

 

 
Fig. 1. Narmuthis. Widok na plac portykowy od południa (fot. A. Skalec). 

                                                      
46 Więcej o tych placach zob. Skalec 2012: 83 i 86 oraz bibliografia tam cytowana. 
47 Von Jaritz 1980: 61–3.  
48 Podobne tarasy i place znajdujemy także w sąsiadującej ze świątynią Chnuma 
świątynią Satet, w której przypadku jest on w dużej części zajęty przez współczesny 
ogród muzeum, więc nie można za wiele powiedzieć na jego temat poza tym, że miał 
wymiary 21×26,50 m oraz przed świątynią Izydy w Dendur. 
49 Von Jaritz 1980: 52. 
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 To powiązanie agory ze świątynią widać także na przykładzie agory  
w Oksyrynchos, określanej mianem ἀγορὰ Σαραπείου, czyli agory Serapeionu, 
która musiała znajdować się tuż przy świątyni (fig. 3), być może będąc z nią tak 
ściśle związaną jak plac portykowy w Narmuthis ze świątynią Izydy50. 
Świadectwem w tym zakresie jest rejestr podatków targowych z agory 
Serapeionu pokazujący, iż podatki nakładane na działających tam handlarzy  
i sprzedawane przez nich dobra miały charakter religijny, a więc przeznaczone 
były na potrzeby świątyni (SB XVI 12695 [Oksyrynchos, 135/6])51.  

 
Fig. 2 Elefantyna. Świątynia Chnuma. Południowa balustrada tarasu  

(Jaritz 1980: Abb. 4). 
 

Pewne sugestie, co do istnienia agor przy świątyniach pochodzą także  
z innych stanowisk. W Karnaku dromos świątyni prowadził do rampy, na której 
znajdowała się trybuna52. Tutaj znaleziono listę ceł z targu z okresu panowania 
Domicjana53, co może wskazywać na powiązanie trybuny i świątyni z agorą.  
W Syene przestrzeń naprzeciwko głównej ptolemejskiej świątyni była 
najprawdopodobniej miejscem lokalizacji agory dekorowanej posągami 
członków rodziny cesarskiej54. Możliwe także, że wolny teren przy świątyni, 
którą Flinders Petrie odkrył podczas wykopalisk w Ptolemais Euergetis55, był 
właśnie agorą56. Podobnie wygląda sytuacja w Karanis, gdzie z powodu 
zniszczeń spowodowanych przez poszukiwaczy sebachu wprawdzie nie można 
obecnie potwierdzić istnienia agor, ale z opisów badaczy i innych osób 

                                                      
50 Bresciani, informacje uzyskane w wyniku prywatnej korespondencji. E-mail z 13.12. 
2009 roku: „la piazza, adattata in epoca romana Dalla facciata del Pilone del Tempio 
Tolemaico B, e certamente collegata al Tempio (abbiamo Tutti i muri, o in alzato o in 
fondazione a Nord)”.   
51 Rea 1982: 192. 
52 Lauffray 1971: 77. 
53 SB XVIII 13315, Wagner 1972: 161–79. 
54 Alston 2002: 207. 
55 Petrie 1889: 59. 
56 Alston 2002: 208. 
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odwiedzających to stanowisko pod koniec XIX i na początku XX wieku 
wynika, iż przed obiema świątyniami znajdowały się otwarte przestrzenie, być 
może będące agorami. 

 

 
Fig. 3 Hipotetyczny plan Oksyrynchos (Krüger : 1990: Abb. 1). 

 
Funkcja religijna agory uległa istotnym zmianom wraz  

z rozprzestrzenieniem się w Imperium Rzymskim chrześcijaństwa. Tak jak  
w innych częściach cesarstwa świątynie pogańskie przekształcano często  
w kościoły. Nie posiadamy jednak bezpośrednich świadectw przerabiania 
świątyń znajdujących się przy agorach na kościoły, ale wiemy o istnieniu 
chrześcijańskich świątyń przy tych placach. Najlepszym przykładem jest tu 
Hermopolis57, gdzie już w VI wieku n.e. mamy poświadczone istnienie 

                                                      
57 Van Minnen 1997: 240.  
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ἐκκλησία τῶν ἀγοραίων (SB VI 9284, [553]), a więc kościoła ludzi 
mieszkających w pobliżu agory58. Na agorze w tym mieście znajdował się także 
kościół świętego Foibammona (P. Herm. Rees. 34; wspomniany również  
w BGU XII 2177, [VI]), świętego Michała oraz świętego Teodora (P. Lond. 
Copt. 1100; [IX])59. 

 
Funkcja handlowa 

Na terenie Egiptu funkcjonowały agory o charakterze administracyjno-
sądowym czy religijnym, ale główną funkcją większości z nich, zgodnie  
z obrazem wynikającym z papirusów, była funkcja handlowa, co zgadza się  
z podstawową rolą pełnioną przez te place w okresie hellenistycznym  
i rzymskim również na innych terenach. Agora była miejscem gdzie 
sprzedawano różnego rodzaju dobra i towary, mieściły się sklepy, stragany, 
warsztaty, przeprowadzane były transakcje bankowe60. Oczywiście nie było  
to jedyne miejsce, gdzie kwitło życie handlowe. Mogło się ono rozwijać także 
na ulicach, szczególnie kolumnowych, których istnienie mamy poświadczone 
np. w Hermopolis wzdłuż ulicy Antinoe (SPP V 127 verso [Hermopolis, 264]) 
czy Oksyrynchos, gdzie we Wschodniej Stoi znajdowały się sklepy 
sprzedawców piwa i rzeźników (P. Oxy. LXIV 4441 vi, 14–5 i 18 
[Oksyrynchos, 316]). Istniały także wyspecjalizowane targi, na których 
sprzedawano żywność, takie jak macellum czy targ warzywny w Oksyrynchos 
przy bramie Pesor (P. Oxy. I 43 verso, iii 12 [295]). Niewątpliwie jednak agora 
pełniła funkcję ważnego, jeśli wręcz nie głównego ośrodka handlowego,  
co poświadcza szereg dokumentów pochodzących głównie z Okresu 
Rzymskiego.  

Papirusy te pozwalają przede wszystkim powiedzieć, na czym polegała 
działalność gospodarcza prowadzona na agorach – jakie produkty były na niej 
sprzedawane i jacy handlarze czy rzemieślnicy tam działali. Najlepszymi 
świadectwami w tym zakresie jest SB XVI 12695 (P. Lond. inv. 1562) oraz 
zespół dokumentów stanowiących kiedyś cześć jednego zwoju: P. Oxy. LI 
3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633 (Oksyrynchos, V w.). Pierwszy  
z wymienionych dokumentów jest długim papirusem zawierającym roczne 
sprawozdanie z podatków w pieniądzu zebranych w roku 135/6 n.e. na agorze 
Serapeionu w Oksyrynchos przez „nadzorców” określanych mianem 
ἐπιτηρηταί. Jego główna część (linie 7–30) obejmuje wykaz wysokości podatku 
płaconego przez handlarzy za różnego rodzaju artykuły tam sprzedawane. Po 

                                                      
58 Ibidem: 240. 
59 O kościele świętego Michała na agorze wspomina być może także P. Ryl. Copt. 15  
i CPR IV 121. 
60 Litinas 1995: 80–5.  



141 

 

nim następuje suma podatków za każdy miesiąc, a następnie za cały rok 
135/661. Poniżej znajduje się tłumaczenie papirusu: 

 
 „Rok 20 

Od Sarapiona młodszego syna Sarapiona i Pasiona syna Sarapiona, obu z miasta 
Oksyrynchos, epiteretów (nadzorców) dzierżawiących podatek Sarapeum  
w minionym 20 roku Hadriana cesarza, pana.  
Rachunek (przychodów z tego roku?) uzyskanych ze sprzedaży dzierżawy 
podatku od 1 Thota aż do 5 Epagomenae, włączając 5. 
Jest zaś. Taryfa agory (lub agoranomów) Sarapeionu w kategorii kapłańskiej, 
według której jest przedstawiane przez gimnazjarchę, że każdego roku są 
zbierane i egzekwowane: 
Od piekarzy wysokiej jakości chleba (καθαρουργοί), za każdy ergasterion 24 
drachmy. 
Od wytwórcy (lub sprzedawców) gruboziarnistego chleba (κακιοποιοί)  12 
drachm 
Od sprzedawców mat (θρουπῶλαι) i  
sprzedawców drewna (ξυλοπῶλαι) i 
hodowców warzyw(?) (κηπουροί)   6 drachm 
Od sprzedawców oliwy (ἐλαιοπῶλαι)  6 drachm 
Od wytwórców wieńców (στεφανήπλοκοι)     12 drachm 
Od sprzedawców warzyw za gildię  (λαχανοπῶλαι) 108 drachm 
Od kupujących plony(?) (καρπῶναι)   30 drachm(?) 
Od handlarzy wełną (ἐριέμποροι)  44 drachmy 
Od handlarzy zbożem (σιτοκάπελοι)   40 drachm 
Od wytwórców cienkich ubrań (κασοποιοί)    4 drachmy 
Od szewców (?)(σκυτείς) i pasterzy (ποιμήνοι) albo szewców (czy generalnie 
rymarzy) i hafciarzy (σκυτείς  ποικιλταί)62 podobnie za gildię 4 drachmy 
Od blacharzy (κασσιτεράτοι)   podobnie 20 drachm 
Od wytwórców (albo sprzedawców?) przędzy (στημονο ( ) (?) za każdego 
człowieka  6 drachm 
I od sprzedających w mieście osób prywatnych(?) sprzedających wszędzie  
w mieście za każdy stater   ½ obola 
Od rzeźników (μάγειροι) za gildię 12 drachm 
Od budynku publicznego (κοινεῖα) za każdy ergasterion za miesiąc (?)  
I od tych, którzy przywożą i sprzedają: 

                                                      
61 Rea 1982: 191. 
62 Tekst jest w tym miejscu niekompletny i jego uzupełnienie budzi wątpliwości. 
Pierwsze uzupełnienie i tłumaczenie proponowane jest przez Rea, op. cit., a drugie przez 
Bowmana 1984: 38. Z tych dwóch propozycji bardziej prawdopodobna wydaje się jednak 
wspóla gildia szewców i hafciarzy niż pasterzy. 
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Za oliwki (ἐλαία) i daktyle (φοινίκος) i ogórki (σικύα) i dynie (κολόκυνθα)  
i warzywa (λάχανον) za każdy pakunek 7  drachm 
Za przyprawy (ἄρτυμα) i bób (κύαμος)  7 drachm 
Za sodę (νίτρον) za 100 artab 6 drachm 
Za sól kopalną (ἀλμυρίς) za każdy ładunek łodzi  2 drachmy 
Za ceramikę (κέραμος) i przywożenie paszy (χλωρηγία)?  1 drachma 
Za przywożenie drewna (ξυληγία)  podobnie 2 drachmy 
Za nawóz (κόπρος) i gnojówkę (βολβίτον) i ... podobnie 2 drachmy 
Za daktyle za każdy kosz.... 
Aż do tego czasu taryfa wyniosła: 
Miesiąc  Thoth     149 drachmy 2 obole 
  Faofi    179  drachm 5 oboli 
  Hathyr    132  drachmy ½ obola 
  Choiak     218 drachm 1 obol 
  Tybi    209 drachm 
  Mecheir    195 drachm 2 ½ obola 
  Famenoth    237 
  Farmouthi    341 drachmy 4 obole 
  Pachon    238 dr 5 oboli 
  Pauni     189 drachm 5 oboli 
  Epeif     325 drachmy 
  Mecore i Epagomenon    552 drachmy 6 oboli 
  Razem za cały rok   2968 drachm 3 obole”. 

 
Zespół dokumentów P. Oxy. LI 3628–3633, znajdujących się 

oryginalnie na tym samym zwoju, zawiera natomiast wykaz cen artykułów 
sprzedawanych w V wieku n.e. na agorach w sześciu z dziewięciu nomów 
prowincji Arkadia: kynopolitańskim (3628), oksyrynchickim (3629), dwóch 
niepewnych (3630 i 3631), arsinoickim (3632) i afroditopolitańskim (3633)63. 
Cały wykaz poprzedzony jest generalnym nagłówkiem (P. Oxy. LI 3628, 1–4): 
„Wykaz towarów dostępnych w handlu, sprzedawanych na agorze każdego 
miasta zgodnie z wykazami przedstawionym przez tabularii każdego miasta w 
dziewiątej indykcji”. Po nim dla każdego z sześciu nomów następują trzy listy 
cen dla jedenastu produktów, każda z nich dla jednego z trzech quadrimenstura, 
na które podzielony był rok indykcyjny. Towary w nich wymienione są 
następujące: złoto (χρύσεος), srebro (ἄργρος), nieopracowane srebro, zboże 

                                                      
63 Wśród dwóch niepewnych i trzech niewymienionych nomów znajdowały się 
następujące: herakleopolitański, nilopolitański, theodosiopolitański, memficki  
i letopolitański. Niestety nie wiadomo, które nazwy nie przetrwały do naszych czasów,  
a które nie zostały w ogóle zapisane. 
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(σῖτος), jęczmień (κριθή), soczewica (φακός), otręby/pasza (ἄχυρονα), wino 
(οἶνος), mięso (κρέας), sól (ἅλς), olej rzepakowy (ἔλαιον ῥαφάνινος). 

Oba dokumenty wyraźnie wskazują na zróżnicowany asortyment 
produktów sprzedawanych na agorach – od produktów pierwszej potrzeby,  
a więc przede wszystkim żywności i ubrania, przez podstawowe materiały 
budowlane (drewno), przedmioty użytkowe (np. maty), po produkty drogie,  
a przez to luksusowe (złoto i srebro). Co nie dziwi, najpowszechniej 
sprzedawanym towarem była żywność – zarówno ta stanowiąca podstawę diety 
starożytnych Egipcjan, czyli zboża, produkowany z nich chleb, różnego rodzaju 
warzywa i owoce, a także wino i oliwa64, ale także konsumowane już rzadziej 
produkty zwierzęce jak mięso, ryby, jajka65. Podobnie asortyment żywnościowy 
przedstawiał się w całym świecie greckim i rzymskim66 np. w Atenach, gdzie 
podstawowym towarem również było zboże, a poza tym wino, chleb, oliwki, 
sery, figi, orzechy i różnego rodzaju warzywa i mięsa67. O tym, że na agorach 
egipskich powszechnie sprzedawano zboże, głównie pszenicę, świadczy także 
cały szereg innych dokumentów. Są to przede wszystkim papirusy, w których 
pojawia się zwrot ἐν τῇ ἀγορᾷ τιμή odnoszący się praktycznie zawsze do ceny 
zboża lub pszenicy na agorze i jeszcze parę innych tekstów poświadczających 
sprzedaż zboża na agorach (P. Köln V 217, 6 [Memfis, II–III w.]; P.Vindob. 
Sijp. 14, 7–8 [Hermopolis, VI w.]).  

Drugą grupą produktów powszechnie sprzedawaną na agorach były 
ubrania. Poza wymienionymi już w cytowanych dokumentach sprzedawcami 
cienkich ubrań mamy poświadczone sprzedawanie jeszcze chitonów (P. Graux 
III 30, vii 3 i 11–2 [Ptolemais Euergetis, 155]), a także koszul i ręczników  
(P. Rainer Cent. 157 [?, VI w.]). Bardzo prawdopodobne jest, iż zbywano tam 
także inne rodzaje wyrobów tekstylnych, jak np. produkowane w Oksyrynchos 
pallia, lodikes (P. Oxy. Hels. 40). Ponadto nazwa jednej z agor w Ptolemais 
Euergetis – ἀγορὰ ἱματίων (BGU I 196, 15 [109]; BGU II 415, 27 [102]) 
sugeruje, że dostępny był tam właśnie tego rodzaju towar. Na agorze można 
było  się zaopatrzyć również w produkty niezbędne do wytwarzania ubrań, takie 
jak wełna czy przędza. Na agorach sprzedawano także przedmioty codziennego 
użytku, jak naczynia, łyżki, sita, grzebienie czy maty68.  

Poza wymienionymi wyżej dokumentami praktycznie nie posiadamy 
innych świadectw sprzedaży produktów codziennego użytku, przede wszystkim 
żywność, gdyż w ich przypadku zazwyczaj nie zawierano pisemnych 
kontraktów, które mogłyby dotrwać do naszych czasów, co było natomiast 

                                                      
64 Sharp 2007: 218. 
65 Sprzedaż jajek na agorze poświadczona jest przez P. Oxy. I 83. 
66 Rozenfeld, Menirav, Cassel 2005: 22. 
67 Parnicki-Pudełko 1957: 81–2. 
68 Ibidem: 83. 
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zasadą w przypadku bardziej wartościowych towarów, jak zwierzęta czy 
niewolnicy69.  

Jeśli chodzi o sprzedaż towarów luksusowych, takich jak złoto czy np. 
zastawa albo naczynia szklane wydaje się, że miała ona miejsce tylko tam, 
gdzie na tego rodzaju produkty był zbyt, a więc w największych miastach – 
Aleksandrii i stolicach nomów (np. w Oksyrynchos, co poświadczone jest  
w przytoczonych dokumentach), a nie w niewielkich miastach czy wsiach70. 

Poświadczone jest działanie na agorach także różnorodnych 
rzemieślników: szewców (SB XVI 12695 i P. Oxy. VII 1037, 12 [Oksyrynchos, 
444], gdzie poświadczona jest ἀγορὰ σκυτέων), blacharzy, wytwórców 
wieńców, farbiarzy (P. Ross. Georg. III 38) czy złotników (BGU IV 1127 
[Aleksandria, 18 rok p.n.e.]). 

Agory były też ważnym miejscem handlu zwierzętami. Największa 
liczba targów zwierzęcych potwierdzona jest w nomie arsinocikim. 
Najważniejszymi z nich był ogólny targ zwierzęcy w Aleksandru Nesos (nom 
arsinoicki, meris Themistosa), gdzie sprzedawano osły (BGU XIII 2275 [155]; 
BGU XIII 2336 [208]; P. Prag. I 63, 5–6 [180], P. Prag. II 145, 2 [183]; SB 
XVIII 13257, 3 [145]; SB XVIII 13258, 3–4 [160]; P. Berol inv. 8953, 3–4 
[166]), krowy (BGU XIII 2275 [155]; SB XII 11152, 4–5 [225]), cielaki (BGU 
XIII 2293, 6–7 [147–55]) i wielbłądy lub konie (P. Prag. II 145)71 oraz  
w Kerkesucha (ἐν ἀγορᾷ Κερκεσούχων) w pobliżu Karanis, gdzie handlowano 
przede wszystkim osłami (BGU II, 413 [219]), ale także krowami (P. Fay. 62, 3 
[134])72. Nie jest wykluczone, że pojawiającą się w papirusach miejscowość 
Kerkesucha Agora (P. Cair. Isid. 99 [296/7]; P. Cair. Isid. 12, 13 [313/14]) była 
tą samą Kerkesuchą, a drugi człon jej nazwy pochodził właśnie od znajdującego 
się w niej znanego targu73. Poza tym mamy tylko pojedyncze świadectwa 
sprzedaży zwierząt na agorach w innych miejscowościach nomu arsinoickiego. 
Najprawdopodobniej w stolicy nomu nie było targu zwierzęcego, co nie było 
zresztą konieczne, jako że nieopodal znajdowało się Aleksandru Nesos. 
Pozwalało to także na uniknięcie wszelkich niedogodności związanych  

                                                      
69 Jördens 1995: 44. 
70 Wipszycka 1971: 127. 
71 Tekst jest tutaj słabo zachowany w zwiazku z czym nie da się z pewnością powiedzieć  
z jakim zwierzęciem mamy do czynienia, ale ze względu na stosunkowo niewysoką cenę 
jak i zawód kupującego bardziej prawdopodobny wydaje się być koń. Zob. Jördens 1995: 
51, przypis 55. 
72 Poza poświadczeniami dokonania sprzedaży zwierząt na agorze z Kerkesucha 
pochodzą również papirusy mówiące jedynie o sprzedaży zwierząt bez precyzowania, 
gdzie miała ona miejsce, ale bardzo prawdopodobne, że właśnie na agorze: SB XVI 
12559 (155); SPP XXII 170 (145); P. Lond. II 313 (p. 197 sqq.) [148]); SB XVIII 13897 
(111); SPP XXII 27 (155); P. Strasb. 504 (106); P. Lond. II 46 (s. 196 sqq.; [143]); CPR 
VI 2 (44); P. Grenf. II 46 (137); P. Mich. IX 551 (103).   
73 Jördens 1995: 49, przypis 51. 
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z posiadaniem tego rodzaju placu handlowego74. W Soknopaiu Nesos 
poświadczona jest sprzedaż wielbłądów i osłów75. Te ostatnie można było 
zakupić także w Tebtynis, Theadelfii czy Karanis76, a w Euchemerii 
prawdopodobnie koguty (P. Fay. 119, 29 [ok. 100]). Innymi miejscami 
zawierania umów kupna-sprzedaży zwierząt były też Apias, Bakchias, Ibion77, 
ale w żadnej z powyższych miejscowości nie mamy wskazówek, które 
pozwalałyby na stwierdzienie, że także w ich przypadku transakcji dokonywano 
na agorach. 

W nomie arsinoickim istniały zatem dwa duże targi zwierzęce, na 
których sprzedawano przede wszystkim osły78.W III–IV w. n.e. zwierzęta, 
znowu przede wszystkim osły, były często sprzedawane na agorze  
w Oksyrynchos (PSI XIV 1417 [290/291])79 albo agorze nomu 
oksyrynchickiego – ἀγορὰ τοῦ Ὀξυρυγχίτου (SB VI 9214, 1 [311]; P. Oxy. 
XLIII 3145, 6–7 [IV w.]) oraz na agorze górnego nomu kynopolitańskiego 
(ἀγορὰ τοῦ ᾽Ανω Κυνοπολείτου) (P. Berl. Leigh. I 21, 5–6 [309]; P. Oxy. XIV 
1708, 8–9 [311]; P. Corn. 13, 10 [288]). W dwóch ostatnich przypadkach mamy 
do czynienia z nazwami agor pochodzącymi od nomów, a nie miast, które 
dodatkowo wprowadzane były przez inny przyimek – w miejsce wcześniej 
używanego ἐν pojawia się ἐπί. Bardzo możliwe zatem, iż mamy tu do czynienia 
z najważniejszymi agorami handlowymi (a dokładniej targami) w nomie, 
specjalizującymi się przede wszystkim w sprzedaży zwierząt. Niekiedy 
sugerowane jest, że były one położone poza metropolią, ale w jej bardzo 
bliskim sąsiedztwie80, aczkolwiek nie ma żadnych przesłanek, które 
bezpośrednio wskazywałyby na taką ich lokalizację. W przypadku obu tych 
agor mamy wyraźne dowody, że przybywali tam ludzie nawet z dosyć 
odległych terenów. Sprzedawcy pochodzili zazwyczaj ze wsi położonych 
zarówno w nomie kynopolitańskim jak i oksyrynchickim (także w przypadku 
agory nomu kynopolitańskiego), a także sąsiednich – hermopolitańskiego  
i herakleopolitańskiego. W jednym przypadku mowa jest o handlarzu  
z Diospolis Megale (P. Corn. 13). Natomiast kupujący w większości 
przypadków na obu agorach pochodzili z Oksyrynchos.  

Wszystkie wyżej opisane agory były więc po prostu placami, na którym 
odbywały się targi zwierzęce niewątpliwie mające charakter okresowy. Nie 
                                                      

74 Ibidem: 51. 
75 Litinas 1995: 602. 
76 Montevecchi 1939: 37. 
77 Jördens 1995: 51. 
78 Ibidem: 60. 
79Ponadto poświadczone są dalsze przykłady sprzedaży osłów w Oksyrynchos, ale już bez 
bezpośredniego wskazania, iż miało to miejsce na agorze np. P. Oxy. XII1457 (I w.);  
P. Oxy. XIV 1707 (204); SB VIII 9839 (III w.); P. Oxy. XLIII 3143 (506); P. Oxy. XIV 
1708 ( 311); SB XIV 11278 (316). 
80 Litinas 1995: 603. 
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wiemy, niestety, z jaką częstotliwością się one odbywały, ale na podstawie 
zachowanej dokumentacji można wnioskować, że musiały być one częste.  
W przypadku Kerkesucha pokwitowania poświadczające dokonanie sprzedaży  
z jednego roku pochodzą z regularnych odstępów czasowych, przy czym brak 
jest ich dla ostatniego kwartału roku egipskiego. Może to być skutkiem tylko 
częściowego zachowania dokumentacji albo po prostu nie odbywania się targu 
w czasie wylewu Nilu. Transakcje te, co wynika z papirusów, miały miejsce 
częściej niż raz w miesiącu, więc targ odbywał się prawdopodobnie raz na dwa 
tygodnie. Także fakt działania w Aleksandru Nesos stałych poborców 
podatkowych wskazuje, iż targi miały miejsce tutaj w krótkich odstępach 
czasu81. Poza tymi dosyć regularnymi targami istniały targi okresowe 
odbywające się bardzo rzadko np. raz do roku. Informacja o takim targu 
pochodzi z archiwum Dioskorosa. W P. Cair. Masp. I 67002 z 567 r. n.e. jest 
mowa o ἐν Θήνει τῇ ἐμφῦτῶ ἀγορᾷ τῶν ζῷων, εἰωθότας καθ᾽ἑνιαυτὸν ἐκεῖσε 
γενέσθαι, czyli o targu w Thinis w nomie hermopolitańskim odbywającym się 
raz do roku i specjalizującym się właśnie w handlu zwierzętami, na który 
wybierali się mieszkańcy Afrodito.  

Oczywiście okresowe mogły być nie tylko targi zwierzęce. Taki 
charakter miała najprawdopodobniej duża część targów we wsiach, gdzie nie 
było tak dużego popytu, aby potrzebne były stale funkcjonujące sklepy,  
ale spotykane były także w miastach albo ich bezpośrednim sąsiedztwie.  
W przypadku takich okresowych targów zazwyczaj sprzedawano towary  
na straganach, ale nie jest wykluczone wykorzystywanie do tego celu już 
istniejących sklepów. 

Towary na agorze mogły być sprzedawane zarówno przez zawodowych 
rzemieślników, stałych sprzedawców i handlarzy, jak i osoby pojawiające się  
na targu tylko od czasu do czasu, a więc najprawdopodobniej przez drobnych 
producentów czy rolników sprzedających bezpośrednio płody swych pól.  
Ci pierwsi, na podstawie tego, co można wywnioskować z SB XVI 12695, 
płacili podatek za dopuszczenie ich do handlu czy sprzedaży, natomiast  
ci drudzy płacili zróżnicowaną sumę w zależności od ilości produktów 
dostarczanych w danym momencie na targ82.  

Wśród pierwszej grupy widoczna jest wysoko rozwinięta specjalizacja  
w zakresie sprzedaży produktów żywnościowych83, przy czym dotyczyło  
to generalnie wszystkich handlarzy, a nie tylko tych działających na agorach. 
Specjalizacja rzemieślników i handlarzy była wspierana przez system 
podatkowy, gdyż praktycznie każdy rodzaj działalności ekonomicznej podlegał 
opodatkowaniu  

                                                      
81 Jördens 1995: 51–2. 
82 Wipszycka 1971: 128. 
83 Bagnall 1993: 87. 
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i do jej prowadzenia w sposób stały potrzebna był licencja wydawana przez 
władze84. Z drugiej strony osoby, które ponosiły tego typu koszty miały interes 
finansowy w zapobieganiu rywalizacji ze strony osób pracujących tylko 
częściowo w handlu np. produkujących w domach ubrania czy jakieś inne 
dobra85. Ten podział pracy bardzo dobrze widać w Oksyrynchos, gdzie osobno 
mamy poświadczonego sprzedawcę drobiu (połączonego niekiedy  
ze sprzedawcą jajek P. Lond. III 870 [IV], P. Oxy. XLII 3055 [285]), ryb (P. 
Oxy. LIV 3766 [329]), osobno warzyw (P. Oxy. VIII 1139 [322]; P. Oxy. XLVI 
3300 [III w.]; P. Oxy. XXIV 2421 [312–23])86 i owoców (P. Lond. III 974 (p. 
115) [306]; P. Oxy. VIII 1133 [396]). Ponadto mamy handlarzy oliwą (P. Oxy. 
XII 1455 [275]; PSI XII 1239 [430]; SPP VIII 758 [IV–V w.]; P. Oxy. VIII 
1146 [IV w.]; P. Oslo. III 144 [272–5]), winem, piwem (SB XII 11003 [IV–V 
w.]) i przyprawami (P. Oxy. XII 1517 [272]; P. Oxy. LIV 3766 [329]). Wydaje 
się jednak, że na agorach mogły znajdować się także sklepy ogólne, jak np. 
παντοπωλικὸν ἐργαστήριον, którego istnienie poświadczone jest  
m. in. w Oksyrynchos przy dromosie Serapeionu (PSI VI 692, 10–2). 

Jeśli chodzi o zjawisko sprzedawania na agorach produktów przez 
osoby nieprowadzące tam stałej działalności handlowej, a pojawiające się na 
nich tylko od czasu do czasu czy wręcz jednorazowo, ponownie dobrze 
widoczne jest to na przykłądzie SB XVI 12695. Znajdujemy bowiem w nim 
informacje o drobnych handlowcach przynoszących i sprzedających takie 
towary jak ogórki, dynie, daktyle, przyprawy czy groszek. Tacy nieregularnie 
pojawiający się sprzedawcy poświadczeni są także w innym dokumencie  
z Oksyrynchos z 176 roku n.e. (P. Köln V 228). Jest to raport Ammoniosa, 
Herodosa i innych epiteretów działających na agorze Sarapeionu o dochodach 
osiągniętych z funkcjonowania tego targu w miesiącu Epeif. Zostały w nim 
określone rodzaje handlowców, którzy w tym okresie wynajmowali stragany na 
placu wraz z dokładnym podaniem dni. Mimo niekompletności tekstu wyraźnie 
wynika z niego, że poszczególni sprzedawcy pojawiali się na agorze tylko kilka 
dni w miesiącu (co najmniej dwóch sprzedawców ogórków i dyni sprzedawało 
swoje produkty tylko cztery dni), przy czym ich wizyty nie były regularne. 
Najprawdopodobniej mamy tutaj do czynienia z rolnikami sprzedającymi płody 
swej ziemi, być może mieszczącej się gdzieś w bliskim sąsiedztwie miasta87. 
Dla przykładu pewien Turbon sprzedawał ogórki pierwszego, trzeciego, 
szóstego i ósmego dnia miesiąca. Praktycznie niemożliwe jest więc, żeby 
dokonywanie przez niego sprzedaży na targu było związane z jakimiś 
określonymi, powtarzającymi się w stałych odstępach czasu dniami targowymi, 

                                                      
84 Wipzycka 1971: 126–30. 
85 Alston 1997: 175. 
86 Lachanopoles, lachanas, lachaneutes. 
87 Sharp 2007: 220. 
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bo znajdują się one zbyt blisko siebie. Prawdopodobnie pojawiali się oni wtedy, 
kiedy mieli najwięcej produktów do zbycia. Oczywiście okresowe targi miały 
miejsca na agorach i wtedy przybywali na nie nie tylko stali handlarze, ale także 
rolnicy sprzedający produkty własnego gospodarstwa, ale najprawdopodobniej 
dotyczyło to towarów bardziej trwałych niż żywność, która wymagała 
szybkiego zbycia. 

 Innym motywem pojawiania się na agorach w charakterze 
sprzedawców osób niebędących handlarzami mogła być po prostu potrzeba 
zdobycia pieniędzy w razie kłopotów finansowych. Dobrze obrazuje to P. Bad. 
IV 48 (Hipponon, 127 rok p.n.e.), w którym Dionizja donosi swojemu mężowi 
Theonowi, że kiedy była na agorze chcąc sprzedać bieliznę pościelową, która 
była jej zbędna, napadł na nią Neon i zabrał jej rzeczy. Z tekstu wynika,  
że chodziło tutaj właśnie o jednorazową sprzedaż wymuszoną problemami 
finansowymi. W takich też wypadkach można było zbywać na agorach to, co 
nie było niezbędne w domu.  

Gdzie te wszystkie produkty sprzedawano i gdzie działali rzemieślnicy?  
W Atenach towary sprzedawano na oddzielnych stanowiskach określanych 
mianem κύκλοι (Ksenofont, Oik. VIII 22; Pollux X 18, 82)88, czyli  
w sklepikach, gdzie każdy mógł przyjść żeby kupić potrzebne rzeczy. Były one 
bardzo różnorodne, co wynikało z silnej specjalizacji i zazwyczaj zbywano  
w nich artykuły tylko jednego rodzaju np. ἐς τὸν οἶνον (Arystofanes, Lysistr. 
557; Pollux IX 47); ἐς τὰς χύτρας (Diogenes Laertes IX 12, 6). Tego typu 
sklepiki były konstrukcjami ruchomymi w postaci namiotów, drewnianych 
straganów krytych skórą lub wikliną89.  

Termin κύκλοι nie pojawia się nigdy w papirusach z Egiptu. Na agorach 
stosunkowo często znajdowały się natomiast ἐργαστήρια. Nazwa ta oznaczająca 
ogólnie każde miejsce, w którym wykonywana jest praca, nie pozwala na 
dokładne określenie czy mamy do czynienia w danym przypadku z warsztatem, 
sklepem czy manufakturą, a może połączeniem jednego i drugiego. Z tą ostatnią 
sytuacją mamy do czynienia najprawdopodobniej w przypadku ergasterionu 
złotniczego (ἐργαστήριον χρυσοχοῦν) wyposażonego w trójnożne stoły, 
mieszczącego się w Aleksandrii. Jeśli chodzi o inne poświadczenia 
ergasterionów na agorach, to w Antinoopolis został on przerabiany na farbiarnię 
(P. Ross. Georg. III 38, 14 [569]), w Oksyrynchos sprzedawano w nim oliwę  
(P. Oxy. XII 1455, 10 [275]), a inny wynajmowano (SB XX 14110, 9–10 [VI 
w.]). Cała gama produktów była sprzedawana, a niekiedy także produkowana  
w ergasterionach mieszczących się na agorze Serapeionu w Oksyrynchos (SB 
XVI 12695). Zasadniczo więc ἐργαστήριον mógł być zarówno sklepem jak  
i warsztatem albo tym i tym jednocześnie. 

                                                      
88 Parnicki-Pudełko 1957: 81; Martin 1951: 337. 
89 Martin 1951: 337. 
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 Nie były to jednak jedyne stanowiska istniejące na agorach. 
Znajdowały się tam niewątpliwie także mniej trwałe stoiska, stragany określane 
zazwyczaj terminem τόπος. Wyraz ten pojawia się w licznych inskrypcjach  
z miast greckich, przede wszystkim Azji Mniejszej pochodzących z agor lub 
bram prowadzących na agory90, np. w Milecie91 czy Priene92. 

Jeśli chodzi o poświadczenie tego typu stoisk, które pod względem 
wyglądu najprawdopodobniej podobne były do ateńskich kykloi, to τόπος 
pojawia się w jednym z papirusów z Hermopolis (SPP V 102, 12 [poł. III w.]) 
w odniesieniu do stanowisk znajdujących się na agorach, z których 
wynajmowania miasto czerpało zyski. Istnienie tego typu konstrukcji 
potwierdzone jest także przez inskrypcje G 24 z tarasu świątyni Chnuma na 
Elefantynie. Pochodzi ona prawdopodobnie z I wieku n.e. i znajdowała się na 
prawo od naosu A. To prawdopodobnie pomiędzy nim, a naosem B 
umieszczone było stoisko należące do handlowca, jego wspólnika i braci. 
Miejsce lokalizacji straganu było bardzo dogodne, gdyż każda osoba 
odwiedzająca świątynie przechodziła tamtędy idąc w stronę drogi procesyjnej93. 
Istnienie wzdłuż balustrady otaczającej plac miejsc handlu poświadcza jeszcze 
demotyczna inskrypcja D2 znajdującą się na lewo od Naosu A (a więc po 
przeciwnej stronie niż G 24), która informuje o znajdowaniu się tam stanowiska 
sprzedawców piwa94. Kolejne potwierdzenia topoi pochodzą także z innych 
świątyń w Egipcie. Dwie, niestety tylko fragmentarycznie zachowane 
inskrypcje, zawierające wyraz τόπος znajdowały się na zewnętrznej 
południowej ścianie północnej świątyni w Karanis95 i Yeivini zinterpretował ten 
termin właśnie jako stoiska handlowe96. Ponadto na wschodniej ścianie 
zewnętrznego dziedzińca świątyni w Medinet Madi znajdował się napis 
wykonany czerwoną farbą: Ἥρωνος τόπος, które Vogliani interpretuje także 
jako stragany handlarzy97. Inskrypcja mówiąca o topoi znaleziona została także 
w świątyni w Kom Ombo, gdzie występują one na kamieniu z odciskiem dwóch 
stóp98. Znajdowanie się tego rodzaju inskrypcji na dziedzińcach albo tarasach 

                                                      
90 von Jaritz 1980: 73. 
91 Inskrypcja z połduniowego frontu bramy w Milecie (Milet I 7, 209), z przejścia  
w bramie prowadzącej na agorę (Milet I 7, 208) oraz inskrypca Milet I 7, 192 
92 I. Priene 324 i I. Priene 326 
93 Von Jaritz 1980: 68. 
94 Ibidem: 78. 
95 Bernard 1975: 192–3 (nr. 95).  
96 Yeivin 1934: 78.  
97 Vogliano1937: 38.  
98 Znajdowanie się na kamieniu odcisków stóp doprowadziło Castiglioniego do wniosku, 
że w tym przypadku topos oznacza po prostu miejsce, a nie stragan, ale Yevin sądzi, iż te 
dwa elementy (tj. odciski i inskrypcja) zostały wykonane niezależnie od siebie przez 
różne osoby w pewnym odstępie czasu i topos można interpretować tu jednak jako 
stragan. 
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świątyń może sugerować, że sprzedawano tam w pierwszej kolejności 
przedmioty kultowe – różne dewocjonalia, amulety, ptaki na ofiarę99,  
ale przykład agory Serapeionu pokazuje, że niekoniecznie musiało tak być. 
Wszelkiego rodzaju stragany nie były niczym dziwnym w świątyniach także  
na innych terenach, co wynika chociażby z Nowego Testamentu (Mk 11, 15–
18). Łatwo też wyobrazić sobie szereg tego typu konstrukcji rozstawionych  
w podcieniach portyku placu w Narmuthis. 

W ścisłym związku z handlem pozostawały także banki, przez co agora 
była częstym miejscem ich lokalizacji, chociaż oczywiście nie jedynym. 
Operacji handlowych dokonywali bankierzy na specjalnie ustawionych w tym 
celu stołach100. Świadectwa banków na agorach w Egipcie nie są jednak zbyt 
liczne, gdyż zazwyczaj określano je jedynie przez podanie imienia właściciela, 
a tylko w nomie arsinoickim i oksyrynchickim dodawano obok niego także 
informacje o bliższej lokalizacji np. w jakiej dzielnicy, na jakiej ulicy lub  
w pobliżu jakiej świątyni się znajdował101. Nie dziwi więc, że wszystkie pewne 
poświadczenia banków na agorach pochodzą właśnie z nomu arsinoickiego.  
W Ptolemais Euergetis na agorze znajdował się bank określany mianem 
τράπεζα ἀγορᾶς, w którym działali następujący bankierzy: Apollonios syna 
Theogeitenosa (BGU III 986, 4–5 [117–38]), Theogeitenos (BGU III 986, 5  
i CPR I 17, 4–5 [138]) i Apollonios (BGU III 702, 5 [151]). Wszyscy trzej 
pochodzili najprawdopodobniej z tej samej rodziny – mielibyśmy tu do 
czynienie z dziadkiem, ojcem i synem102. Kolejny bank określany był mianem 
τράπεζα ἀγορᾶς ἱματίων. Znajdował się on na agorze himation, a działali w nim 
dwaj bankierzy: Achilleos (BGU I 196, 15) i Filos zwany także Isidoros (BGU 
II 415, 1, 12, 26 [102]). Poza tym wiemy jeszcze tylko o istnieniu banku na 
agorze Egipskiej w Theadelfii (BGU IX 1898, 325 [172]). W Oksyrynchos 
istniał bank Serapeionu103, a jak już wspomniałam, istniała tam także agora 
Sarapeionu, ale nie należy wyprowadzać stąd automatycznie wniosku, iż bank 
ten znajdował się właśnie na placu.  

Agory stanowiące bardzo ważne miejsca handlowe odgrywały istotną 
rolę nie tylko w życiu zwykłych ludzi, ale i miejscowości w której się 
znajdowały. W żywotnym interesie miasta leżało bowiem zapewnienie 
odpowiedniej ilości pożywienia, a zainteresowanie działalnością handlową 
prowadzoną na agorach wynikało także z dochodów jakie miasto czerpało z jej 
funkcjonowania. 

                                                      
99 Yeivin 1934: 78. 
100 Parnicki-Pudełko 1957: 85. 
101 Bogaert 1995:138, 140. 
102 Ibidem: 140. 
103 Ibidem: 155. 
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Dbanie o prawidłowe zaopatrzenie w towary przejawiało się m. in.  
w specjalnych pojawiających się w III wieku deklaracjach, w ramach których 
handlowcy określonego rodzaju produktu zobowiązywali się dostarczać go 
miastu104. Niekiedy mowa jest wprost o tym, że pewne towary miały być 
sprzedawane właśnie na agorze. W pierwszej tego typu deklaracji kierowanej 
przez Aureliosa Nilosa do logistesa nomu zobowiązywał się on, że będzie 
oferował jaja na sprzedaż jedynie publicznie na agorze i dla zaopatrzenia miasta 
codziennie bez przerwy i nie będzie sprzedawał ich w ukryciu w domu (P. Oxy. 
I 83, 9 [327–8]). W drugiej deklaracji sprzedawca oliwy mający sklep na agorze 
zobowiązywał się dostarczać produkty dobrej jakości na sprzedaż i na potrzeby 
miasta (P. Oxy. XII 1455, 10 [275]). W regulacjach tych mogło chodzić 
zarówno o zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w towary albo 
zapewnienie rozsądnego poziomu cen. W grę mogła wchodzić również ochrona 
dochodów uzyskiwanych z podatków od towarów sprzedawanych na agorze105.  

O korzyściach, jakie płynęły dla miasta z działania agory  
i wynajmowania na niej różnych stanowisk wspomina SPP V 102. Poza tym 
mamy informacje o różnego rodzaju podatkach pobieranych za towary 
sprzedawane na agorach. Dobrym przykładem jest tutaj cytowany już 
wielokrotnie SB XVI 12695, przy czym nie wiadomo dokładnie czy 
występujące w nim podatki przypadały państwu106, czy szły też na rzecz 
miasta107, ale niewątpliwie zyski z tego były znaczne. W Oksyrynchos były one 
zbierane przez osoby określane mianem ἐπιτηρητής (nadzorca). Ich 
funkcjonowanie w powiązaniu z agorą poświadczone jest także w Aleksandru 
Nesos, gdzie poborcy ci nosili różne nazwy: ἐπιτηρηταί/μισθωταί/ἐκλήμπτορες 
ἐπιστατείας καὶ δεκάτης ἀγορᾶς Ἀλεξάνδρου Νήσου, a więc poborcy podatku 
za nadzór i 10-procentowego podatku agory w Aleksandru Nesos108. Nie wiemy 
na czym dokładnie polegała ich działalność nadzorcza, gdyż z dokumentów 
dowiadujemy się tylko tyle, że płacony był im podatek za sprzedaż zwierząt na 
agorze, określany mianem τέλος. Z nazwy podatku można wywnioskować, że 
wynosił on 10% ceny sprzedawanego zwierzęcia109. 

 
Przywołane wyżej źródła wskazują iż agory w Egipcie grecko-

rzymskim pełniły zarówno funkcję administracyjno-sądową, jak i religijną. 

                                                      
104 Bagnall 1993.: 87. W P. Lond. III 974 (p. 115) karpones – kupujący owoce 
zobowiązuje się dostarczać określone owoce sezonowe; P. Oxy. XLV 3244 – rybak 
zobowiązuje się dostarczac do miasta ryby, tak długo jak rybak ze wsi Monimou będzie je 
łowił. 
105 Sharp 2007: 222. 
106 Rea 1982: 191. 
107 Sharp 2007: 38. 
108 Pintaudi 1987: 41. 
109 Wallace 1938: 226. 
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Główną ich rolą była jednak funkcja handlowa, co zgadza się z generalnym 
obrazem funkcji agor w innych częściach świata śródziemnomorskiego. Były 
one zarówno bardzo istotnym ośrodkiem życia gospodarczego dla zwykłych 
ludzi, którzy przybywali na nie, aby zakupić różnego rodzaju towary – te 
podstawowe, niezbędne do życia, jak i bardziej luksusowe. Tu wielu 
rzemieślników czy handlarzy posiadało swoje warsztaty, sklepy lub innego 
rodzaju stoiska. Działalność wszystkich tych osób przynosiła korzyści również 
miastu, więc i jemu nie było obojętne funkcjonowanie agor.  

 
Abstract 

 
Functions of Agora in Greeco-Roman Egypt 

 
 Agora was one of the most distinctive elements of Greek and Hellenistic 
cities, which played many different functions through its history: mainly public, 
administrative, religious and last but no least, commercial one.  
 The roles player by agora can be studied also on the basis of the papyri 
preserved in Egypt. Agora was introduced in this country with the conquest of 
Alexander the Great. The functions of the Egyptian agora were similar to those 
known in other parts of the Mediterranean world. We do not have any 
confirmation of its public function, which is not surprising, as no public 
assemblies existed in Egypt. In spite of this fact, it performed administrative and 
juridical roles as the localisation of many important offices and a place where 
public announcements were made. Agora was also often combined with 
temples, also typically Egyptian ones, performing a religious function. But its 
most important role, as is shown by the papyri, was a commercial one – the 
square was a place where trade with many different products was concentrated, 
with varied sellers and craftsmen working there as well as numerous shops and 
stands opening into it. 
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Obeliski egipskie w przestrzeni antycznego Rzymu 
 
 „Z tego czerwonego granitu faraonowie robili, prześcigając się jakby 
wzajemnie, coś  w rodzaju belek, które nazywali obeliskami…”1 
       
 Tymi słowami w świat egipskich obelisków wprowadza nas 
encyklopedysta rzymski Pliniusz. W niniejszy artykule chciałbym zwrócić 
uwagę na temat związany z przenoszeniem egipskich obelisków oraz 
monumentów wykonanych na zlecenie rzymskich cesarzy2, które od czasów 
pierwszego princepsa zdobiły coraz częściej  Wieczne Miasto. Poruszę także 
kwestie ideologiczne, artystyczne oraz zwrócę uwagę na problem „grabieży” 3 
sztuki egipskiej prowadzonej przez Augustów  w pierwszych latach Cesarstwa. 
Egipskie obeliski zachwycały swym blaskiem i gabarytami wszystkich, 
począwszy od królów perskich4 do chrześcijańskich papieży renesansowego 
Rzymu. Dobitnym przykładem zainteresowania obeliskami w okresie 
nowożytnym jest praca Michele Marcatiego De gli obelischi di Roma, wydana 
po raz pierwszy w XVI wieku5. Obecnie temat przenoszenia tych 
monumentalnych posągów jest poruszany coraz częściej przez wielu 
historyków i egiptologów. Wystarczy  w tym miejscu wspomnieć o pracach 
Nile into Tiber Egypt in the Roman World (2005), Supplementary Remarks on 
the Roman Obelisk-Ships (2003) czy Horologium Augusti,  E. Buchnera 
(1996)6, aby uzmysłowić sobie jaką popularnością cieszy się temat związany  
z przenoszeniem granitowych słupów boga Re do Rzymu. Nie należy 
zapominać także o starszych pozycjach tj. pracy E. Iversena Obelisks in  Exile 
(1968-1972) czy A. Roullet, The Egyptian and Egyptianizing monuments of 
Imperial Rome (1972). 
 Sztuka starożytnego Egiptu rozbłysnęła pełnym blaskiem w Rzymie po 
zwycięskiej bitwie pod Akcjum (31 rok p.n.e.). Porażka Antoniusza i Kleopatry 
doprowadziła do upadku państwa faraonów7. W roku 30 p.n.e. Egipt stał się 

                                                      
1  Plin, XXXVI: 64.  
2 W I wieku n.e. spora część obelisków wykonanych w Egipcie było przeznaczonych dla 
rzymskich klientów, tj. obelisk cesarza Domicjana czy grupa obelisków ustawiona przed 
mauzoleum Augusta przez cesarza Wespazjana.   
3 Przenoszenie większości dzieł sztuki w okresie schyłku Republiki i Cesarstwa należy 
rozpatrywać pod kątem grabieży w celu upiększania Rzymu tzw. Manubiae i praeda 
„łupy wojenne”. 
4 Chociażby księga II i III Dziejów Herodota, w której historyk opisuje losy wyprawy 
Kambyzesa  na Egipt.  
5 Kolejne wydanie tej pracy rok 1981 Bolonia.  
6 Warto również zapoznać się z pracą Buchnera 1988. 
7 Aug., Anc., 27. 
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kolejną rzymską prowincją, z której zasobów w nieprzebrany sposób korzystali 
cesarze na wielu płaszczyznach, począwszy od gospodarki poprzez religię  
i sztukę8.  

Przechodząc już bezpośrednio do recepcji sztuki egipskiej w Rzymie 
należy zwrócić uwagę na pewien istotny aspekt. Obeliski, które od czasów 
Oktawiana Augusta zaczęły wpisywać się w obraz Wiecznego Miasta, nie były 
jedynymi eksponentami nurtów artystycznych przeniesionych z kraju nad 
Nilem. Grobowiec ekwity Gajusza Cestiusza to typowy przykład recepcji sztuki 
egipskiej w czasach pryncypatu Augusta9. Wspaniały pomnik Cestiusza 
wykonany został z marmuru Luna w technice opus quadratum, przekraczał 30 
m wysokości10, a jego wnętrze zdobiły malowidła w III stylu pompejańskim 
nawiązującym do egipskiego pejzażu. Niestety malowidła zachowały się tylko 
fragmentarycznie, co znacznie utrudnia ich dokładne przeanalizowanie. Forma 
grobowca Cestiusza doskonale wpisuje się w propagandowy charakter polityki 
Augusta. Piramidalna konstrukcja w centrum Wiecznego Miasta w  bezpośredni 
sposób przypominała o kampanii  princepsa prowadzonej w Egipcie11. W III 
wieku n.e. cesarz Aurelian wykorzystał osławiony grobowiec jako część 
nowych murów miejskich12. Kampania prowadzona przez Oktawiana w Egipcie 
doprowadziła także do rozszerzenia jego prywatnej galerii sztuki13. Wystarczy 
w tym miejscu wspomnieć o przeniesionym do świątyni Apollona na Palatynie 
obrazie Hiacynta, czy zabraniu ze skarbca Kleopatry kielicha z murry14. Okres 
kształtowana się Cesarstwa to także czas adaptacji bóstw napływających do 
Rzymu szerokim strumieniem z wszystkich niemal prowincji. Około I wieku 
p.n.e. w Rzymie coraz bardziej popularny stawał się kult bogini Izydy15, której 
świątynie na Polu Marsowym zdobiły obeliski z czasów Ramzesa II oraz 
cesarza Domicjana16. Oktawian, który nie był tak wielkim zwolennikiem 
kultury nowej prowincji jak Cezar czy Marek Antoniusz z biegiem czasu uległ 
nurtom płynącym ze zhellenizowanego już Egiptu. Obeliski, które od roku 10 
p.n.e17 zaczęły zdobić rzymskie place i cyrki pełniły prócz funkcji czysto 
artystycznej także funkcję ideologiczną, która miała na celu ukazanie dobrobytu  
i potęgi Rzymu za panowania pierwszego princepsa. Dzięki sztuce 
sprowadzonej z prowincji kształtowała się szeroko zakrojona wizja Oktawiana 

                                                      
8 Künzl 1988: 109 (Od roku 212 p.n.e. dzieła sztuki stały się istotnym elementem, 
każdego niemal pochodu triumfalnego). 
9 Sadurska 1980: 37.  
10  Makowiecka 2010: 123.  
11 Galinsky 2007: 251.  
12  Aldrete 2004: 41–42. 
13 Suet., Aug., II, 17 (W roku 30 p.n.e. Oktawian przez krótki czas oblegał Aleksandrię,  
co doprowadziło do samobójstwa Marka Antoniusza i Kleopatry).  
14 Suet., Aug., II, 71. Prop., II: 31. Vickers 2007:143- 152 (Świątynia Apollona na 
Palatynie była jedną z wielu galerii sztuki Augusta, w której zgromadzono dzieła 
przywiezione z Egiptu i Grecji jak chociażby jałówki Myrona, Apollona Skopasa czy 
Dianę Timoteosa).  
15 Tatarkiewicz 2010: 120.  
16 Beard,  North,  Price 1998: 265. 
17 Strab., XVII, 27 (do Rzymu trafiły obeliski, które nie zostały uszkodzone podczas 
wyprawy Kambyzesa na Egipt).  
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Augusta, dotycząca wizerunku rodziny cesarskiej w przestrzeni miasta, o czym 
pisał P. Zanker18. Nie można także zapominać, o rozpatrywaniu obelisków pod 
kątem kultowym. Te monumentalne słupy ustawiane były w Egipcie przed 
świątyniami jako jeden z elementów kultu boga słońca Re. Kult solarny  
w Rzymie także zyskał wielu zwolenników wśród najważniejszych osób  
w państwie (August, Aurelian, Konstantyn). Obeliski, które na rozkaz 
Oktawiana Augusta zostały ściągnięte do Rzymu pochodziły z Heliopolis19. 
Jeden z osławionych monumentów został ustawiony w Circus Maximus, drugi 
natomiast na Polu Marsowym pełnił funkcje zegara słonecznego. Pliniusz  
w swej Historii Naturalnej podaje relację z transportu słupów solarnych  
do Rzymu: „Wszelkie granice przechodziły trudności jakie nastręczało 
przetransportowanie ich do Rzymu. Użyto do tego okrętów, które naprawdę 
warto było oglądać. Ten okręt, który przywiózł pierwszy obelisk, boski August 
na pamiątkę tego cudu przydzielił na wieczne czasy portowi Puteoli”20. 

Niewątpliwie przekaz ten nacechowany jest zbyt emocjonalnie jednak  
w słowach encyklopedysty widać podziw dla tak monumentalnych obiektów, 
które znalazły się w Rzymie21. Transport obelisków dla rzymskich cesarzy był 
rzeczą niezwykle istotną. Dla szerzenia przepychu monarchicznego oraz kultu 
panującego, „zmierzenie się” z tak potężnym monumentem dodawało 
splendoru, chwały cesarzowi i samemu miastu. Na bazach wielu obelisków 
widniały łacińskie inskrypcje informujące mieszkańców, o przenoszeniu  
i transporcie poszczególnych monumentów. Oczywiście widniały także napisy, 
który z cesarzy ufundował tak wspaniały pomnik sztuki egipskiej dla 
Wiecznego Miasta, czy w czasach schyłku starożytnego świata dla 
Konstantynopola22. Właśnie na bazie obelisku z hipodromu23  
w Konstantynopolu widnieje inskrypcja upamiętniająca chwałę cesarza 
Teodozjusza, który w roku 390 n.e. ustawił słup sprowadzony do „Nowego 
Rzymu” na rozkaz Konstantyna. Ustawienie w Rzymie obelisków przez 
Oktawiana Augusta stało się przykładem dla późniejszych cesarzy, którzy braki 
wypraw wojennych rekompensowali sobie zmierzeniem się z problemem 
transportu tak monumentalnych granitowych słupów. Jak już wspominałem, 
Oktawian August ustawił w Rzymie dwa obeliski. Obelisk z Circus Maximus24, 

                                                      
18Kleiner 2007: 203; Zanker 1999: 171-184 (Oktawian August w umiejętny sposób 
kształtował wizie tzw. złotego wieku. Sztuka, która oddziaływała na mieszkańców 
Rzymu nacechowana była silnymi kontrastami tj. wojna-pokój czy racjonalizm-
irracjonalizm, co można dostrzec w wielu przykładach sztuki i architektury Wiecznego 
Miasta.  Kult rodziny cesarskiej doskonale widoczny jest na monetach z czasów dynastii  
julijsko-klaudyjskiej, gdzie prócz wizerunków gens Iulia przedstawiona jest także 
architektura rzymska).  
19 Amm. Marcell., XVII: 12. 
20 Plin., XXXVI: 67-70.  
21 Moulton 1998: 44 (Francuscy archeolodzy odnaleźli u wybrzeża Francji statek  
z I wieku p.n.e. o wymiarach 135 x 30 stóp, który mógł transportować obeliski o łącznej 
wadze do 400 ton).  
22 Grant 2007: 211. 
23 Grant 2007: 211.  
24 Matz 2002: 100; Smith 1898: 446. (Obelisk Ramzesa II ustawiony został w spinie 
Circus Maximus, między łupami z wcześniejszych wypraw wojennych). 
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który pochodził z czasów panowania Sethiego I i Ramzesa II (XIII wiek p.n.e.) 
znajdował się pierwotnie w świątyni boga Słońca w Heliopolis. Sheti I pokrył 
trzy z boków słupa hieroglifami wychwalającymi swoją chwałę i zasługę jako 
wielkiego faraona wznoszącego obeliski ku czci boga Re. Po śmierci ojca 
Ramzes II pokrył ostatni  z boków świętymi znakami. W Rzymie obelisk został 
poświęcony Apollinowi25, a nie jak podaje Kasjodor bogini Dianie (Luna)26. 
Słup sprowadzony z Heliopolis mierzły prawie 24 m27 wysokości, waży 235 
ton, na jego podstawie znajdują się umieszczone przez Rzymian inskrypcje 
dotyczące chwały Oktawiana Augusta: „Imperator Cezar August syn boskiego 
Juliusza najwyższy pontifeks, imperator po raz XII, konsul po raz XI, 
obdarzony władzą trybuna po raz XIV, po sprowadzeniu Egiptu pod władzę 
ludu rzymskiego dał ten obelisk w darze Słońcu”28. „Wznoszę się dostojnie  
i radośnie przed świątynią Tej, z której dziewiczego łona za panowania Augusta 
wzeszło Słońce Sprawiedliwe”29. Oczywiście w czasach włoskiego baroku 
papież Sykstus V, który wydobył obelisk z bagna i ustawił na Piazza del 
Popolo30, umieścił kolejną łacińską inskrypcje podkreślającą wyższość i chwałę 
Kościoła Katolickiego nad pogaństwem czasów cezarów.  

Lud rzymski był największym z przeciwników prywatnego luksusu 
jednak zupełnie inaczej postrzegano przepych publiczny31. Tymi słowami,  
o dawnych ideach mówił Cyceron podczas obrony Mureny32. Słowa,  
te doskonale pasują do fundacji kolejnego z obelisków w granicach Wiecznego 
Miasta. Drugi  monument ustawiony w roku 10 p.n.e. przez Oktawiana Augusta 
na Polu Marsowym doskonale wpisuje się w przestrzeń publiczną  
i przepych monarchiczny, który był tak potrzebny do pielęgnacji dawnych 
tradycji i ideałów wspomnianych przez Cycerona (mos maiorum). Na północ od 
budowli M. Agryppy (Panteon) znajdował się prawdopodobnie powiązany  
z układem parkowym i mauzoleum, zegar słoneczny (Solarium Augusti), 
którego główna wskazówka (gnomon) przywieziona została z Egiptu33. Obelisk 
ten pochodził z VI wieku p.n.e. z czasów panowania Psametyka II. W Rzymie 
stanowił wotum dla boga Słońca (Sol). Słup mierzący blisko 22 m został 
ustawiony między Ara Pacis, a kolumną Antoninusa Piusa (wzniesioną dopiero 
w II wieku n.e.)34. Zegar, który wzniósł August na Polu Marsowym był 
największym tego typu kompleksem antycznego świata, zajmował przestrzeń 
160x75 m35. Ongiś rzucał swój cień na wielki system linii i liter z brązu, które 
służyły jednocześnie jako zegar i kalendarz ze znakami zodiaków. Inskrypcje  
z cokołu obelisku przypominały, o zwycięstwie nad Egiptem odniesionym 20 
                                                      

25  Platner 1929: 367.  
26 Cassiod. Var. III: 51.8. 
27 Z bazą 34 metry. 
28 Marcati 1981: 221, także J. Miziołek, 1994: 153-176; Lansford 2009: 325- 363, Res 
Gestae divi Augusti: 27. 
29 Lansford 2009: 327. 
30 Smith 1898: 163.  
31 Cic., Mur.: 76. 
32  Zanker 1999: 141.  
33 Plin. XXXVI: 71-3; Roullet 1972: 44-45. 
34 Platner 1927: 366; Buchner 1988: 319-375. 
35 Del Lungo 2000: n. 35. 
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lat wcześniej przez Oktawiana Augusta. W dzień urodzin pierwszego 
princepsa36, wskazówka rzucała cień na skraj jednego z boków, na którym 
znajdował się ołtarz pokoju (Ara Pacis)37, dedykowany Augustowi z woli 
senatu w roku 13 p.n.e. Plac, na który rzucał cień obelisk przywieziony  
z Heliopolis, pokryty był prócz liter i cyfr także napisami w języku greckim,  
co, jak podkreśla P. Zanker, wywoływało w spacerujących po alejkach 
mieszkańcach wrażenie obycia w grecko-rzymskim kręgu kulturowym38. Dzięki 
badaniom terenowym z lat 1975-1986 prowadzonym przez Niemiecki Instytut 
Archeologiczny stwierdzono, że cały plac nie był wyłożony płytami, a między 
liniami z brązu, rosła trawa39. Z przekazu Pliniusza możemy się dowiedzieć jak 
zegar funkcjonował: „Obelisk z Pola Marsowego został obdarzony przez 
Augusta dodatkową, ciekawą funkcją wskazywania cienia rzucanego przez 
słońce oraz wskutek tego długości dnia i nocy. W tym celu wyłożono 
kamieniem odcinek o długości obelisku, równy cieniowi rzucanemu w dniu 
zimowego przesilenia dnia z nocą, o godzinie szóstej. Potem powoli postępuje 
za metalowymi liniami podziałki, cień codziennie się zmniejsza i znów wzrasta. 
Urządzenie warte poznania wymyślone przez matematyka Fakundiusza 
Nowiusza. Ten dodał na szczycie obelisku pozłacaną kulę, na której 
wierzchołku cień się kondensował, podczas gdy bez niej zakończenie było 
zanadto ostre i powodowało rozproszenie się cieni”40.  

W roku 37 n.e. za panowania cesarza Kaliguli w rzymskim cyrku 
Gajusza41  na Wzgórzach Watykańskich (w ogrodach Agryppiny) ustawiono 
kolejny z obelisków42. Jego wysokość przekraczała 25 m, ważył 331 ton, nie 
był pokryty hieroglifami. Pierwotnie obelisk ten znajdował się w Heliopolis43. 
Za czasów Oktawiana Augusta został przeniesiony do Aleksandrii przez 
Korneliusza Gallusa i poświęcony pamięci Juliusza Cezara, skąd trafił do 
Rzymu44. W Aleksandrii znajdował się na agorze. Kaligula, który przez wielu 
uważany jest za jednego z najbardziej szalonych rzymskich cesarzy, wydał 
bajońskie sumy, aby upiększyć miasto osławionym obeliskiem. W tym czasie 
flota rzymska nie mogła  pochwalić się okazałym okrętem, który mógłby 
przetransportować tak monumentalny posąg. Na rozkaz cesarza rozpoczęto 
pracę nad ponad 100-metrowym statkiem45, którego budowa pochłonęła sporą 
sumę pieniędzy46. Cesarz wydał około 80 000 sestercji na sam jodłowy maszt47. 
Statek, który przetransportował obelisk z Egiptu został przez cesarza 

                                                      
36 Grant 2007: 212. 
37 Rehak 2009: 7; Aldrete 2004: 19.  
38 Zanker 1999: 151.  
39  Del Lungo 2000: n. 35. 
40 Plin. XXXVI: 71-3. 
41 W cyrku Gajusza i Nerona dochodziło do zbrodni na pierwszych chrześcijanach. 
42 Plin. XXXVI: 73-6, Suet.,  Klaud., V: 20.   
43 Herodot, II: 111. 
44 Amm. Marcell. XVII: 4,8-14. 
45 Aldrete 2004: 206. 
46Cass. Dio. LIX: 2 (według Kasjusza Diona w skarbcu Kaliguli mogło być nawet do 300 
000 000 sestercji). 
47  Matz 2002: 56. 
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Klaudiusza zatopiony w Ostii jako fundament pod nowy port48. Brak 
hieroglifów w zdecydowany sposób utrudnia datowanie tego okazałego 
monumentu. W I wieku n.e. obelisk został poświęcony ku czci boskiego 
Augusta i Tyberiusza, poprzedników Kaliguli. Inskrypcja łacińska umieszczona 
na obelisku przez Sykstusa V w XVI wieku informuje, że obelisk został 
dedykowany bogu słońca przez syna faraona Sezostrisa49, Ferosa po odzyskaniu 
wzroku, jednak jest to informacja nad wyraz niepewna, zważywszy na 
kontrowersje czy syn faraona w ogóle istniał. Wspomniane wyżej inskrypcje 
brzmią następująco: „Egipt mnie ofiarował słońcu, Rzym dwóm cesarzom, a Ty 
pobożny Sykstusie poświęciłeś mnie Krzyżowi” 50. „Dla boskiego Cezara 
Augusta, syna boskiego Juliusza oraz Tyberiusza Cezara Augusta, syna 
boskiego Augusta”51. 

Monument został zwieńczony globem, w którym rzekomo miały się 
znajdować prochy Juliusza Cezara. Obelisk ustawiony przez Kaligulę w spinie 
własnego cyrku jako jedyny został zachowany na miejscu, w którym stał  
w czasach panowania cesarzy52. Choć jego otoczenie uległo radykalnej zmianie. 
Od roku 315 n.e. obelisk Kaliguli znajduje się przed bazyliką św. Piotra, gdzie 
został przesunięty tylko o kilka metrów podczas rozbudowywania placu w XVI 
wieku. Obelisk pogańskiego boga Słońca w czasach nowożytnych został 
wykorzystany przez Sykstusa V w celu upiększenia placu przed bazyliką53,  
co pokazuje, na ile religia chrześcijańska czerpała z dawnych tradycji. Kaligula, 
który był zafascynowany kulturą egipską do tego stopnia, że na wzór Ozyrysa, 
pragnął poślubić własną siostrę54, odbudował w Rzymie świątynie Izydy.  
W przybytku tym prócz obelisków pochodzących z czasów Ramzesa II  
w centralnej części dziedzińca ustawiony został po latach monument 
Domicjana55. Flawiusze, którzy sporo zawdzięczali bogom pochodzącym  
z Egiptu, podczas lat panowania w Wiecznym Mieście nie zapomnieli o swych 
boskich opiekunach. Program budowlany tej dynastii doskonale oddaje 
uwielbienie dla egipskich patronów. Domicjan, który wymknął się ze świątyni 
Izydy na Kapitolu w szatach kapłanów56, czy Wespazjan, który został uznany za 
cesarza przez legiony stacjonujące w Aleksandrii i złożył pokłon Serapisowi57, 
doskonale zdawali sobie sprawę do jakich bóstw ich polityka powinna się 
odnosić w przyszłości. Odbudowanie po pożarze z roku 80 n.e. świątyni Izydy  
i Serapisa, było tylko jednym z wielu aspektów przenoszenia egipskich kultów 
w granice Wiecznego Miasta. Świątynia Izydy i Serapisa, łączyła w sobie 
zarówno nurty architektoniczne z Egiptu, Grecji i Rzymu, prócz tradycyjnych 
                                                      

48 Plin. XXXV: 70-1 Suet., Klaud., V: 20. 
49 Miziołek 1994: 167.  
50 Miziołek 1994: 167. 
51 Lansford 2009: 487- 539; DIVO CAESARI DIVI IVLLI F. AVGVSTO TI. CAESARI 
DIVI AVGVSTI F. AVGVSTO SACRVM.  
52 Cyrk Gajusza i Nerona zbudowany był na wzgórzach watykańskich gdzie obecnie 
znajduje się Bazylika św. Piotra.  
53 Bunson 2002: 109.  
54 Suet. Cal, IV: 24. 
55 Jones 1992: 86. 
56 Suet., Dom., VIII: 1, 2-4; Tac., His.: 3,74. 
57 Cass. Dio, 65.8; Tac., His., 4.81. 
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dla kultury grecko-rzymskiej portyków w świątyni znajdowała się 
charakterystyczna aleja sfinksów58 czy propyleje w kształcie piramidy 
flankowane obeliskami. Obeliski były uszeregowane podwójnie. Monumenty ze 
świątyni Izydy i Serapisa zostały przetransportowane do Rzymu 
najprawdopodobniej w połowie I wieku n.e. być może przez Kaligulę bądź 
Nerona, kiedy to kult bogów egipskich również cieszył się sporym 
poważaniem. W świątyni ustawiono obeliski przeniesione z Heliopolis oraz  
z Sais z czasów Ramzesa II59 i Apriesa, syna  Psametycha II. Obeliski ze 
świątyni Izydy i Serapisa, były pokryte  kartuszami Ramzesa II. Słupy te nie 
były tak okazałe jak monumenty przywiezione przez Oktawiana, mierzyły 
zaledwie  6 m.  
 W świątyni na Polu Marsowym znajdował się również obelisk 
ufundowany i wzniesiony dla cesarza Domicjana. Monument ten reprezentuje 
drugi z nurtów obelisków w Rzymie, a mianowicie pomnik wzniesiony na 
zlecenia panującego cesarza rzymskiego. Tego rodzaju obeliski były fundowane 
przez cesarzy rzymskich dla podkreślenia własnej chwały. Słup Domicjana 
został ustawiony na otwartym dziedzińcu świątyni Izydy i Serapisa, do którego 
wchodziło się przez łuk Kamiliusza. Monument przekraczał 16 m wysokości. 
Zdobiony był hieroglifami oraz inskrypcjami podkreślającymi zasługi 
Domicjana. Z wyrytych na obelisku hieroglifów można wyczytać, że słup został 
ufundowany przez: „króla Górnego i Dolnego Egiptu, Pana Obydwu Krajów, 
syna Re, cesarza Domicjana miłującego Izydę” 60. Napisy te powstały zapewne 
już w samym Rzymie. Tekst hieroglificzny podkreśla prawowitość nowej 
dynastii, w której sam cesarz Domicjan kreuje się na nowego boga jeszcze za 
życia, co nie cieszyło się wielkim poważaniem wśród mieszkańców Rzymu61. 
Monument Domicjana przetrwał damnatio memoriae, być może dlatego, że 
tekst wyryty na rozkaz cesarza nie był zrozumiały dla większości mieszkańców 
stolicy, dla których sanktuarium Izydy i Serapisa pełniło, prócz funkcji 
kultowej, w większym stopniu architektoniczną i artystyczną ciekawostkę 
nowego stylu zaczerpniętego z oddalonej prowincji. Na początku IV wieku n.e. 
obelisk Domicjana został przeniesiony i ustawiony w Cyrku Maksencjusza, 
przy Via Appia62 skąd w XVII wieku trafił na Piazza Navona, jako jedna  
z głównych dekoracji wykonanej przez Berniniego fontanny. Pod koniec I 
wieku n.e. cesarz Domicjan miał ustawić  przed mauzoleum Augusta dwa 
obeliski sprowadzone z Egiptu63, ale wykonane być może już w czasach 
panowania Rzymian. Monumenty przekraczały 14 m wysokości, wykonane 

                                                      
58 Beard,  North,  Price 1998: 264. 
59 Platner 1929: 368- 369. 
60 Tatarkiewicz 2010: 138. 
61 Suet., Dom., VIII: 13;  Cass. Dio., LXVII: 7; Eutrop., VII: 21-23. 
62  Roullet 1972: 44. 
63Platner 1929: 370; Rehak 2009: 51; Buchner 1996: 161-168. (Dyskusja nad momentem 
ustawienia obelisków jest nad wyraz interesująca. S.B. Platner, sądzi za źródłami, że 
obeliski trafiły do Rzymu znaczniej później niż pod koniec I wieku n.e. ponieważ nie 
zostały wymienione przez Pliniusza czy Strabona podczas opisu mauzoleum. E. Buchner 
sądzi natomiast, że obeliski stały w Rzymie już podczas panowania Augusta nad 
brzegiem kanału prowadzącego do mauzoleum).  
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zostały najprawdopodobniej w Asuanie64 skąd trafiły do Rzymu65. Obeliski  
z mauzoleum nie zostały pokryte hieroglifami. Para posągów ustawionych 
przed wejściem do grobowca, powtarza układ, który był standardem w 
egipskich świątyniach z okresu Nowego Państwa. Podwójne słupy znajdujące 
się przed pylonami, flankowały wejście do głównego sanktuarium, tak aby 
poranne słońce wznosiło się między nimi66. Podobną grupę obelisków 
sprowadzonych z Heliopolis ustawiono w Caesareum w Aleksandrii, z którego 
pochodzi tzw. Igła Kleopatry znajdująca się obecnie w Londynie.  

Między latami 130-138 n.e. cesarz Hadrian ustawił prawdopodobnie 
przy świątyni Fortuny67, obelisk ku czci swego oblubieńca Antinousa, który 
miał utonąć w Nilu, aby oddać swe młodzieńcze lata w darze cesarzowi68. Słup 
ten to typowy pomnik komemoratywny oddający cześć młodemu kochankowi. 
Pokryty był hieroglifami wykonanymi najprawdopodobniej już w samym 
Rzymie, na zlecenie cesarza69. Na początku III wieku n.e. za panowania cesarza 
Heliogabala obelisk został przeniesiony do Rzymu jako jedna z ozdób Circus 
Varianus. W III wieku również cesarz Aurelian, ustawił jeden z obelisków  
w Rzymie. Słup, który obecnie jest jedną z dekoracji Schodów Hiszpańskich  
w III wieku n.e. został ustawiony w ogrodach Sallustiusza70. Monument,  
o wysokości  prawie 14 m zdobiony był kopiami hieroglifów z pomnika 
ustawionego przez Oktawiana Augusta w Circus Maximus. Ostatni z obelisków, 
którego losy chciałbym przybliżyć jest słup sprowadzony do Circus Maximus 
przez Konstancjusza. Obelisk został sprowadzony do Rzymu w roku 357 n.e.71. 
Monument został wykonany  w  czasach Thotmesa III, ustawiony był przed 
świątyni Amona w Karnaku. Konstancjusz powtarzał, że obelisk, który 
przetransportował do Rzymu, sam Oktawian August nie miał odwagi ruszyć  
z miejsca, przerażony jego gabarytami. Słup waży około 455 ton, mierzy 32 m 
wysokości, poświęcony był bogu Słońca, wykonany z czerwonego granitu.  
Ze świątyni w Karnaku został przetransportowany Nilem do Aleksandrii. 
Następnie z Aleksandrii na specjalnie skonstruowanym statku obsługiwanym 
przez 300 wioślarzy został przewieziony do Ostii skąd Tybrem trafił do Rzymu. 
Z portu nad Tybrem na specjalnych rolkach został przeniesiony do Circus 
Maximus. Jedną   z największych trudności, było ustawienie tego kolosa  
w samym cyrku. Z relacji Ammiana dowiadujemy się, że las machin  
oraz niezliczona ilość lin została wykorzystana do ustawienia tego 
monumentu72. Obelisk pokryty był hieroglifami i inskrypcjami, na jego szczycie 
                                                      

64 Jackson 2002: 112; Bard 1999: 178. (Na wschód od Asuanu znajdowały się 
kamieniołomy, w których wydobywano granit w odcieniu czerwieni i brązu. Surowiec ten 
ceniony był w Rzymie). 
65  Rehak 2009: 52.  
66  Rehak 2009: 52. 
67  Roullet 1972: 45. 
68 Cass. Dio, 69, 11, 3-4; HA. Hadr., 14-15; Aurel. Vict., Caes., 13,13-14,9. 
69 Platner 1929: 366.  
70 Amm. Marcell., XVIII: 4, 14-20.  
71 Platner 1929: 367- 368. 
72 Bard 1999: 711; Clarke, Engelbach 1990; Arnold 1991: 67-70. (Egiptolog  
R. Engelbach pracujący w Egipcie w połowie XX wieku przeprowadził próbę ustawienia 
obelisku, która zakończyła się pełnym sukcesem. Przed rampą ziemną zbudowano 
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ustawiono złotą kulę, która z biegiem czasu została zamieniona na imitacje 
palącej się pochodni. Inskrypcje brzmią następująco: „Helios do króla 
Ramestesa: ‘Pozwoliłem tobie nad całym światem szczęśliwie panować, tobie 
którego Helios kocha’. Możny Apollon opierając się na prawdzie, pan diademu, 
który rozsławił Egipt, swoją własność, który uświetnił wspaniałe miasto Heliosa 
i zagospodarował resztę ziemi, który otoczył czcią bogów mających posągi  
w mieście Heliopolis, umiłowanym przez Heliosa73. 

Obelisk wzniesiony przez Konstancjusza w Rzymie był darem dla 
wspaniałej niegdyś stolicy od cesarza panującego już w Konstantynopolu. 
Cesarz, który emanował dostojeństwem  podczas wjazdu do Wiecznego Miasta 
chciał z całą pewnością zostawić po sobie jakąś „boską” pamiątkę swojej 
obecności. Najlepiej do tego nadawał się właśnie obelisk, który swymi 
gabarytami, podkreślił jeszcze bardziej kult cesarza jako pomazańca Bożego, 
którego siła i dobrodziejstwo zostało zesłane na dawną stolicę świata.  

Reasumując, w czasach od Augusta do Konstancjusza ustawiono  
w Rzymie 13 obelisków74 pochodzących z okresu panowania faraonów bądź 
wykonanych na zlecenie cesarzy. Obeliski sprowadzane z Egiptu pełniły wiele 
funkcji od komemoratywnej, estetycznej do utylitarnych, czego najlepszym 
przykładem może być ufundowany przez Oktawiana Augusta zegar słoneczny. 
Rzymscy cesarze, którzy jako pierwsi ustawiali obeliski, w celu ozdobienia 
Wiecznego Miasta dali podwaliny późniejszym architektom czasów 
nowożytnych. Wiele największych stolic ówczesnego świata, uchodzących 
niegdyś za stolice imperialnych mocarstw, przyozdobionych jest obeliskami 
przywiezionymi prosto z Egiptu i choć imperializm już dawno został zastąpiony 
przez demokracje to osławione solarne monumenty boga słońca Re nadal górują 
nad wieloma miastami przypominając, o czasach świetności państwa faraonów.  
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