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Sprawozdanie z realizacji projektu pt. Nieinwazyjne badania wybranych 

ośrodków osadniczych starożytnego Egiptu w okolicach Teb i na terenie Delty  

 

Niniejsze sprawozdanie prezentuje wyniki projektu realizowanego przez Koło 

Naukowe Starożytnego Egiptu „Kemet”, które działa na Uniwersytecie Warszawskim,. 

Projekt ten, realizowany zimą i wiosną 2013 roku, został sfinansowany z dotacji przyznanych 

przez: Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego UW (7071 PLN), Fundację 

Uniwersytetu Warszawskiego (6440 PLN) a także ze stypendium badawczego przyznanego 

przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. Kazimierza Michałowskiego 

ufundowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2325 USD). Sprzęt do 

badań terenowych udostępniły firmy: Ewidencja Zabytków.pl, Piotr Kaczmarek ESRI Polska 

oraz Fundacja Centrum GeoHistorii. Nieoceniona była też pomoc polskiej Stacji Badawczej 

w Kairze (oddział Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. Kazimierza 

Michałowskiego), która umożliwiła zdobycie pozwoleń na badania terenowe i z ramienia 

której były one prowadzone. Szczególne podziękowania należą się Dyrektorowi Stacji dr 

Zbigniewowi Szafrańskiemu i  

W projekcie uczestniczyli: mgr Wojtek Ejsmond, mgr Julia Chyla, mgr Cezary Baka, 

mgr Dawid F. Wieczorek i lic. Marcin Romaniuk. 

Realizacja projektu podzielona została na cztery etapy: 

1. 11.2012-12.2012 – planowanie, przygotowywanie, zdobywanie funduszy. 

2. od 01.01.2013 do 03.03.2013 – Pobyt w Kairze w celu wykonania kwerendy 

bibliotecznej i uzyskania pozwoleń na badania. Konieczne były też wyjazdy do terenowych 

placówek Najwyższej Rady Starożytności (NRS) w celu uzyskania dodatkowych informacji 

i ustalenia, jakie pozwolenia są niezbędne do prowadzenia badań, udział M. Romaniuka 

w wykopaliskach w Aleksandrii;  

2. od 04.03. do 10.05.2013 – Prowadzenie badań terenowych w okolicach Luksoru 

i na terenie Delty. Udział W. Ejsmonda, C. Baki i M. Romaniuka w badaniach 

wykopaliskowych misji pracujących na stanowiskach Tell el-Farcha, Tell el-Murra i na 

Komm el-Dikka; 

3. od 15.04. do 30.10.2013 – Opracowywanie wyników badań, ich prezentacja na 

konferencjach i w publikacjach. 
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Wyniki realizacji projektu 

W ramach projektu odwiedzono stanowiska archeologiczne w okolicach Luksoru. 

Przeprowadzono ich dokumentację fotograficzną, a dzięki udostępnieniu sprzętu przez 

prywatnych sponsorów, wykonano bardziej szczegółową dokumentację wybranych miejsc. 

W efekcie ustalono, że część opisanych w literaturze stanowisk przestała istnieć lub są bardzo 

zagrożone przez rozwój osadnictwa i ekspansję pól uprawnych. O zagrożeniach 

poinformowano inspektora NRS dla Górnego Egiptu oraz sekretarza NRS przedkładając 

raport z badań. W jednym przypadku (świątynia na Wzgórzu Tota w Tebach) doszliśmy do 

wniosku, że stanowisko zostało zapewne błędnie datowane na Okres Archaiczny i nie 

powinno się go uwzględniać w badaniach nad tym okresem. 

Stanowiskom archeologicznym najbardziej zagraża rozwój rolnictwa. Zachowały się 

one głównie na obszarze tzw. niskiej pustyni, tj. terenie pustynnym w Dolinie Nilu, który nie 

był zalewany przez wylewy tej rzeki. Przez setki lat obszar ten był bezpieczny, gdyż położony 

był zbyt daleko od Nilu, aby mogło się tam rozwijać rolnictwo. Budowa Wielkiej Tamy 

Asuańskiej, która zatrzymała coroczne wylewy Nilu, wymusiła wprowadzanie nowoczesnych 

technik irygacji, co doprowadziło do ciągłego poszerzania zasięgu pól uprawnych ku terenom 

pustynnym i powoduje niszczenie znajdującej się tam substancji zabytkowej. W ostatnich 

latach proces ten nasilił się. Dlatego tak ważne jest śledzenie ekspansji rolnictwa, co pozwala 

wyznaczyć tereny wymagające najpilniejszych badań. 

Po zgeoreferowaniu zdjęć satelitarnych z 1968 r. ze współczesnymi i oznaczeniu 

obszarów rolnych wykonano algebrę zobrazowań, tj. odjęto od terenów współczesnych pól 

zasięg uprawy z 1968 roku. W wyniku tego działania uzyskano obszar ekspansji rolnictwa 

jaka nastąpiła po roku 1968. Pokazuje to tereny, na których niezbędny jest wzmożony nadzór 

archeologiczny i przeprowadzenie badań powierzchniowych. Podobnie zgeoreferowano mapę 

P. Jacotina, wykonaną około 1800 roku w trakcie wyprawy Napoleona do Egiptu, ze 

współczesnymi zdjęciami satelitarnymi (il. 1). Oznaczono współczesny i dawny przebieg Nilu 

oraz zasięg pól uprawnych. Na mapie tej zaznaczono też lokalizację niewidocznych już dziś 

w terenie i zapewne zniszczonych stanowisk archeologicznych. Zestawienie to pokazuje 

najważniejsze kierunki ekspansji rolnictwa, co pozwala wyznaczyć tereny, które powinny 

zostać objęte wzmożoną kontrolą i badaniami. 
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Il. 1. Porównanie przebiegu koryta Nilu i zasięgu pól uprawnych pod koniec XVIII i na 

początku XXI w. 

 

Na szczególną uwagę zasługują trzy stanowiska, które będą przedmiotem dalszych 

studiów: 

Chozam (il. 2) – stanowisko zostało już prawie całkowicie zniszczone przez rolników. 

Zachował się jego niewielki fragment pod nasypem, po którym przebiega asfaltowa droga. Na 

podstawie zabytków pochodzących z tego stanowiska, a znajdujących się w różnych 

publikacjach, udało się ustalić zasiedlenie Chozam na okres Nagada I (ok. 4000-3600 p.n.e.) 

i Nagada II (ok. 3600-3350 p.n.e.). Analiza zabytków pozwala sądzić, że była to nekropola 

ludności z lokalnego centrum administracyjnego. Ciekawe jest, że z tego stanowiska pochodzi 

bardzo liczna grupa figurek antropomorficznych przedstawiających kobiety, co wyróżnia to 

stanowisko spośród innych cmentarzysk. W najbliższej okolicy musiała się też znajdować 

osada, gdyż nekropole lokowano w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Osada ta była bardzo 

dogodnie położona u wylotu doliny biegnącej w kierunku Pustyni Wschodniej, gdzie 

znajdowały się złoża złota i porty na wybrzeżu Morza Czerwonego. Predynastyczne Chozam 

zapewne podlegało znajdującemu się po drugiej stronie Nilu miastu Nubt, a klasyczne 

egipskie słowo „nebw” oznaczało właśnie złoto. Mamy nadzieję, że dalsze studia nad tym 



5 
 

stanowiskiem pozwolą dowiedzieć się więcej na jego temat, gdyż zapewne w okolicy 

położona była osada umożliwiająca kontrolę ważnego szlaku handlowego, który prowadził na 

Pustynię Wschodnią. 

 

Il. 2. Zestawienie jedynego istniejącego, schematycznego planu stanowiska i zdjęcia 

satelitarnego tego terenu (opr. J. Chyla). W wyniku prospekcji terenowej ustalono, że 

stanowisko rozciągało się jeszcze dalej w kierunku północnym (teren zaznaczony czerwonym 

czworokątem). 

 

El-Rizeikat – stanowisko to jest znacznie lepiej zachowane. Jak się okazało, w 

literaturze jest mylnie lokowane na terenie osady o tej samej nazwie, znajdującej się bliżej 

Nilu. W rzeczywistości znajduje się kilka kilometrów na zachód, na granicy pól uprawnych i 

pustyni. Znajduje się tam prawie nieznana, nekropola z czasów Średniego Państwa, a wiele 

grobowców widać na powierzchni ziemi. Miejsce to było plon dorwane od XIX wieku i 

pochodzi stamtąd ciekawa kolekcja steli grobowych z czasów średniego państwa. Stanowisko 

to było też użytkowane w czasach nowego państwa. Niestety, nie istnieje żadna dokumentacja 

czy plan tego cmentarzyska.    

 

Gebelein, które od początku było przedmiotem naszej szczególnej uwagi, stało się 

miejscem kilku ważnych odkryć.  
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W Okresie Predynastycznym w Gebelein znajdowała się stolica jednego 

z protopaństw, które zostały później zjednoczone w jedno scentralizowane państwo 

faraońskie. W czasach późniejszych miejsce to utraciło swoją pozycję, ale dalej było ważnym 

centrum administracyjnym. Znajdowała się tam także strategicznie położona twierdza, 

umożliwiająca kontrolę żeglugi na Nilu i strzegąca przecinających się tam szlaków 

handlowych. Było to też miejsce kilku spektakularnych odkryć. Około roku 1900 znaleziono 

tam sześć naturalnie zmumifikowanych ciał z końca IV tys. p.n.e. oraz, do niedawna, 

najstarsze zapisane papirusy. 

W trakcie prospekcji terenowej znaleźliśmy tam stanowisko z czasów środkowego 

paleolitu. Zostało ono w ostatnich latach silnie uszkodzone przez rolników, którzy chcieli 

włączyć je w obręb pól uprawnych (il. 3). O fakcie tym poinformowaliśmy inspektora 

starożytności, który interweniował w tej sprawie. Kolejnym odkryciem były dwa 

zgrupowania sztuki naskalnej (il. 4). Pierwsze z nich składa się z kilku wykutych w skale 

przedstawień zwierząt, które datujemy na okres Nagada I. Kolejne zgrupowanie tworzyło 

prawdziwą galerię nakładających się na siebie, wydrapanych i wykutych w skale, 

przedstawień i krótkich inskrypcji, które wstępnie datujemy na okres Nagada II i Stare 

Państwo (ok. 2686 - 2181 p.n.e.). Tuż obok znajdowało się duże graffito z imieniem Ramzesa 

II (1279 - 1213 p.n.e.), w którym wzmiankowano ekspedycję mającą miejsce za panowania 

tego faraona. Jest to bardzo enigmatyczny zabytek, będący przedmiotem szczegółowej 

analizy mgra Dawida F. Wieczorka, który przygotowuje jego publikację. Ponadto udało się 

ustalić lokalizację kilku nekropoli, które były wzmiankowane w literaturze z przełomu XIX i 

XX wieku, ale żadne bliższe informacje na ich temat nie były znane. Najważniejsza jest 

„nekropola północna” (B na il. 6), gdzie grzebani byli miejscowi władcy. To najpewniej 

z tego miejsca pochodzi Tkanina z Gebelein, na której przedstawiono sceny z tzw. „wczesno-

faraońskiego cyklu ikonograficznego”. Jest to jeden z najważniejszych zabytków z Okresu 

Predynastycznego. 
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Il. 3. Górnopaleolityczne(?) stanowisko w Gebelein (po prawej stronie). Po lewej stronie 

widoczna jest zniszczona część stanowiska, zniwelowana w celu włączenia w obręb pól 

uprawnych (fot. W. Ejsmond). 

Dotychczasowe publikacje na temat Gebelein były bardzo ogólne, a informacje w nich 

zawarte były często niejednoznaczne i wysoce niewystarczające. Ich szczegółowa analiza 

umożliwiła jednak stworzenie schematu rozmieszczenia stanowisk archeologicznych 

w Gebelein (il. 6). W wyniku badań uznaliśmy, że Gebelein to zespół stanowisk 

archeologicznych, a nie pojedyncze stanowisko, jak dotychczas uważano. Wyniki studiów 

dotyczących topografii Gebelein zostały zaprezentowane w artykule mgra Wojciecha 

Ejsmonda, który zostanie opublikowany w Göttinger Miszellen - Beiträge zur 

ägyptologischen Diskussion, nr 239 (2013). 

W chwili obecnej trwa tworzenie korpusu zabytków pochodzących z Gebelein, 

a rozsianych po różnych prywatnych i muzealnych kolekcjach oraz w publikacjach. 

Dotychczasowe wyniki ich analizy wskazują na istnienie tam przynajmniej dwóch ważnych 

grobowców, które zapewne należały do miejscowych władców. Lokalizację jednego z nich 

udało się ustalić. Położony był na północnej nekropoli (B na il. 6). Była to najważniejsza 

nekropola w zespole, na której grzebano miejscową elitę. Kolejny grobowiec niestety został 
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obrabowany około 1900 roku i niemożliwe jest ustalenie jego położenia. Znane są jedynie 

pochodzące z niego zabytki, obecnie przechowywane w Muzeum Egipskim w Kairze.  

  

 

Il. 4. Skała w Gebelein, na której odkryto ryty i graffiti: A- graffito Ramzesa II; B i C - 

predynastyczne ryty; D - inskrypcja z czasów Starego Państwa. Warto zwrócić uwagę na 

kształt górnej krawędzi skały, która przypomina profil ludzkiej twarzy, co może wyjaśniać, 

dlaczego tylko w tym miejscu koncentrowały się ryty naskalne (fot. W. Ejsmond 

i D.F. Wieczorek). 

 

Analiza topografii terenu, archiwalnych jak i współczesnych map (il. 5) oraz 

starożytnych tekstów pozwoliła wysunąć hipotezę o istnieniu paleo-jeziora między Gebelein a 

Esną. Wyjaśniałoby to dlaczego między tymi ośrodkami nie stwierdzono istnienia 

osadnictwa. Weryfikacja tej hipotezy będzie jednym z elementów badań przewidzianych na 

wiosnę 2014 roku. 



9 
 

 
Il. 5. Georeferencja mapy P. Jacotina oraz współczesnego zdjęcia satelitarnego umożliwiła 

lokalizację dwóch stanowisk archeologicznych w Gebelein (A -Krokodylopolis i B -Pathyris). 

 

 
Il. 6. Schemat przedstawiający rozmieszczenie stanowisk archeologicznych datowanych na 

Okres Pre- i Wczesnodynastyczny w Gebelein (opr. W. Ejsmond i J. Chyla) 
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Dzięki udostępnieniu nam najnowszej generacji GPS możliwe było sprawdzenie 

przydatności tego urządzenia dla naszych celów badawczych i sposobów jego wykorzystania 

do tworzenia GIS (pol. Geograficzne Systemy Informacji). Do niedawna używanie GPS przez 

cywilów w Egipcie było nielegalne. Z tego powodu nie istniały oprogramowania i procedury, 

które umożliwiałyby post-processing uzyskanych odczytów. Mgr Julia Chyla stworzyła 

procedurę użycia tego sprzętu w trakcie badań terenowych w Górnym Egipcie. Pozwoliło to 

znacznie usprawnić, przyśpieszyć i podnieść poziom dokładności dokumentacji wykonywanej 

w terenie. Sprawdzono, między innymi, o jakich porach dnia poziom dokładności odczytów 

jest najwyższy i do jakich satelitów można się namierzać (il. 7), co pozwoli w przyszłości 

ustalić najdogodniejsze pory dnia do użycia GPS w tym regionie. Dodatkowo, użycie 

mobilnych urządzeń zawierających oprogramowanie GIS umożliwiło weryfikację obiektów 

zauważonych wcześniej w trakcie, analizy zdjęć satelitarnych oraz usprawniło proces 

analizowania wyników badań terenowych. Pozwoliło to na tworzenie Systemu Informacji 

Archeologicznej dla zespołu w Gebelein. Efekty jej badań zostały zaprezentowane na 

pierwszej konferencji polskiej sekcji stowarzyszenia Computer Application in Archaeology w 

Krakowie. Wyniki te zostały również przedstawione podczas I Kongresu Archeologii Polskiej 

w Warszawie oraz podczas 30 zjazdu Aerial Archaeolgy Reaserch Group w Amersfoort 

(Holandiia). 

 

 

Il. 7. Wysokość błędu DOP (Dilution Of Precision) i widoczność satelitów w czasie pracy w 

terenie w Gebelein (opr. J. Chyla). 
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Georeferencja archiwalnych i współczesnych map, planów oraz zdjęć satelitarnych, 

którą przeprowadziła mgr J. Chyla, okazała się niezwykle użyteczna. Odnalezienie wielu 

stanowisk archeologicznych w terenie byłoby bez tego niemożliwe, gdyż zmiany 

w krajobrazie, które zaszły od czasu wzniesienia Wielkiej Tamy Asuańskiej i wprowadzenia 

nowoczesnych sposobów nawadnia pól, w wielu miejscach radykalnie zmieniły krajobraz. 

Wstępne wyniki jej badań i opis samej techniki zostały zawarte w artykule przesłanym do 

Kwartalnika Akademickiego AD REM. 

Ważnym elementem badań było przestudiowanie specjalnie w tym celu zamówionych 

zdjęć satelitarnych o wysokiej rozdzielczości i posiadających cztery kanały barwne. 

Pozwoliło to na przeprowadzenie szeregu analiz pod różnymi kątami, np. anomalii 

termicznych, wegetacyjnych i niewielkich różnic w wysokościach powierzchni gruntu. 

Pomogło to w zlokalizowaniu przebiegu wyschniętych odnóg i starorzeczy Nilu. Znakomicie 

uwidoczniła się na nich jedna z nekropoli na terenie Gebelein (il. 8), dzięki czemu możliwe 

jest sporządzenie jej planu. Namierzono kilka anomalii (il. 9), które, być może, są 

stanowiskami archeologicznymi, co zostałoby zweryfikowane w terenie w roku 2014. 

Ponadto, zdjęcia te stanowią podkład mapowy do przedstawiania wyników badań oraz 

prowadzenia dokumentacji stanowiska w GIS. 

 

Il. 8. Nekropola, zapewne z czasów Średniego Państwa. Pojedyncze groby widoczne są jako 

pas ciemniejszych punktów po środku i na granicy zakreskowanego obszaru. 
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Il. 9. Na jednym ze zdjęć satelitarnych, przy odpowiednim ustawieniu kanałów barwnych, 

dobrze widoczny jest obiekt znajdujący się na terenie pustyni. Być może jest to cmentarzysko 

składające się z regularnie rozmieszczonych grobów. 

 

Staropaństwowe osadnictwo w Delcie Nilu - Okres Starego Państwa, który dostarczył 

bogatego materiału archeologicznego i epigraficznego z regionu stołecznego miasta Memfis 

i jego wielkiej nekropoli, jest bardzo słabo rozpoznany na obszarze Delty Nilu, tj. Dolnego 

Egiptu. Jedną z części niniejszego projektu było uczestnictwo mgra Cezarego Baki 

w wykopaliskach w Tell el-Murra. To stanowisko archeologiczne jest niewielką osadą 

z Okresu Wczesnodynastycznego i Starego Państwa, które jest jednym z niewielu dotychczas 

badanych w archeologii starożytnego Egiptu stanowisk osadniczych o „wiejskim” 

charakterze, czyli takim, w którym dominującą pozycję w ekonomii danej społeczności 

zajmowało rolnictwo. Pobyt w Egipcie umożliwił spotkania z egipskimi archeologami, którzy 

przybliżyli wyniki niepublikowanych prac archeologicznych na wielu szerzej nieznanych 

stanowiskach archeologicznych Delty, m.in. Tell Athar Ginidijja, Tell el-Chanziri (il. 10), 

Tell Awlad Dawud i Tell Basta. Wizyty przeprowadzone przez uczestników projektu na 

stanowiskach archeologicznych pozwoliły zweryfikować na podstawie analizy materiału 

ceramicznego wyniki dawniej przeprowadzonych badań powierzchniowych, które są 

głównym źródłem informacji na temat osadnictwa w Delcie Nilu w III tysiącleciu p.n.e. 

Przeprowadzone badania i spotkania z egipskimi archeologami stały się cennym źródłem 

informacji użytym w przygotowaniu pracy magisterskiej autorstwa mgra Cezarego Baki, 



13 
 

zatytułowanej „Les implantations égyptiennes dans le Delta du Nil sous l’Ancien Empire”
1
 

obronionej we wrześniu bieżącego roku na Uniwersytecie Paryskim - Sorbonie (Paryż IV). 

Niniejsza praca przygotowywana jest obecnie do publikacji w drugim tomie nowej serii 

wydawniczej Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii Instytutu Archeologii Uniwersytetu 

Warszawskiego o nazwie Warsaw Egyptological Dissertations. Warszawskie Studia 

Egiptologiczne. 

 

Il. 10. Widok na stanowisko Tell el-Chanziri, ważny ośrodek w czasach późnego antyku 

w północnej Delcie Nilu. 

 

Wyniki badań nad osadnictwem w Delcie Nilu mogą być podsumowane poprzez 

wskazanie kilku zagadnień, w których zrozumieniu pomogły one w największym stopniu. 

Kwestią, która zarysowała się szczególnie wyraźnie dzięki analizie rozwoju osadnictwa na 

terenie Delty, jest tendencja, w której miejsce kultu religijnego, czyli np. lokalne sanktuarium, 

zajmuje jeden określony obszar nawet przez 1500 lat, podczas gdy strefa osadnicza i cmentarz 

podlegają przemieszczeniu na obszarze stanowiska archeologicznego. Zostały odnotowane 

przypadki, gdy na miejscu opuszczonych budynków zakładany był cmentarz. Znana jest 

również tendencja odwrotna. Zmienia to naszą perspektywę widzenia podziałów 

funkcjonalnych w obrębie stanowisk osadniczych na obszarze Delty i wskazuje na ich 

odmienność względem stanowisk znanych z Doliny Nilu, w których podziały pomiędzy 

poszczególnymi częściami osad były zazwyczaj bardziej stałe, a poszczególne ich części 

przenikały się w mniejszym stopniu. Dzięki syntetycznemu ujęciu materiału dotyczącego 

osadnictwa w Delcie dobrze widoczna stała się tendencja wzrostu liczby osad w Okresie 

                                                           
1
 W tłumaczeniu na język polski: „Osadnictwo egipskie w Delcie Nilu w czasach Starego Państwa”. 
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Wczesnodynastycznym zintensyfikowana w czasach Starego Państwa, po którym nastąpił 

gwałtowny spadek ich liczebności w Pierwszym Okresie Przejściowym. 

Poza obserwacjami dotyczącymi osadnictwa na uwagę zasługują także dwie kwestie 

związane z populacją zamieszkującą Deltę Nilu w Starym Państwie. Mianowicie z analizy 

materiału epigraficznego wyłania się obraz lokalnej elity zamieszkującej dolnoegipskie centra 

administracyjne, która swą wysoką pozycję społeczną zawdzięczała właśnie sprawowaniu 

urzędów w aparacie administracji prowincjonalnej. Poniżej tej warstwy na drabinie społecznej 

znajdowali się rzemieślnicy i chłopi. Choć źródła pisane dotyczące tych grup społecznych są 

bardzo niewielkie, to pozwalają na wysunięcie hipotez na temat zróżnicowania ich etnosu. 

Poza, stwierdzoną na podstawie źródeł archeologicznych, egipską tożsamością kulturową 

większości mieszkańców Delty, na uwagę zasługuje fakt, że region ten zamieszkiwali również 

przybysze z obszaru Palestyny i być może także z późniejszej Libii, jak również pozostająca 

do chwili obecnej jedynie konstruktem teoretycznym ludność Haunebut (egipscy @A.w-nb.wt, 

tj. „Ci, którzy są wokół koszy”), która mogła być pozostałością autochtonicznej ludności 

Delty Nilu, w pierwszej połowie III tysiąclecia p.n.e. żyjącej na marginesie kultury egipskiej 

na bagnach i rozlewiskach północnej Delty. Należy podkreślić fakt, że praca magisterska 

Cezarego Baki jest pierwszym, całościowym ujęciem tematu osadnictwa na terenie Delty 

w okresie Starego Państwa. Wyniki jego badań były prezentowane na Delta Survey Workshop 

w Kairze. 

Architektura mieszkalna w Egipcie okresu rzymskiego - pozostałości zabudowy 

mieszkalnej to kategoria zabytków, która ostatnimi czasy cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem archeologów. Potencjał naukowy, jaki ze sobą niosą może w najbliższych 

latach, w miarę rozwoju metod badawczych, okazać się nieocenionym źródłem wiedzy na 

temat mieszkańców odkrytych domostw, ich sposobu życia i losów. W oparciu o dane 

archeologiczne, uzupełnione wiedzą ze źródeł pisanych i ikonograficznych, możliwe jest 

podjęcie próby odpowiedzenia na pytanie, jak wyglądała struktura rodzinna rezydentów, ich 

status, pozycja czy funkcja społeczna oraz codzienny tryb życia, upodobania i zwyczaje.  

 Szczególnie wdzięcznym materiałem badawczym w kontekście powyższego akapitu 

jest klasyczna architektura mieszkalna Rzymian. Znany z wykopalisk w Pompejach 

tradycyjny wzór bogatego prywatnego domu rzymskiego z atrium to swoista wizytówka 

rzymskiej kultury. Wzór ten, mniej lub bardziej zmodyfikowany, pojawiał się na większości 

podbitych przez Rzymian terenów, stając się ostoją rzymskich obyczajów. Podbite ludy 

często chętnie ulegały tej kulturowej ekspansji, przejmując od Rzymian także wiele nowinek 
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technologicznych, takich jak właśnie sposób budowania domów. Tej tendencji oparł się 

jednak w widoczny sposób Egipt.  

 Egipt należał do nielicznej grupy prowincji rzymskich, których lokalna tradycja była 

na tyle głęboko zakorzeniona, że w znacznym stopniu oparła się rzymskim wpływom 

kulturowym. To zjawisko zaobserwować można doskonale na przykładzie architektury 

mieszkalnej Egiptu w okresie rzymskim. Na próżno szukać tam typowego domu rzymskiego z 

atrium na miarę Domu Fauna z Pompejów. Pewne przesłanki, co do istnienia takich 

konstrukcji pochodzą, między innymi, z Kom el-Dikka w Aleksandrii, gdzie odkryto 

pozostałości Willi z Ptakami czy z Tell Athrib, gdzie odsłonięto pozostałości pomieszczenia 

interpretowanego jako atrium. Są to jednak przykłady jednostkowe, a odkryte struktury są 

fragmentaryczne, dlatego trudno z całą pewnością uznać je za typowo rzymski dom. Nie musi 

to jednak oznaczać, że rzymskich budowli mieszkalnych, reprezentujących rzymskie 

obyczaje, w tym tradycyjne salutatio, w Egipcie nie było w ogóle. Logicznie rzecz biorąc, 

wraz z obwołaniem Egiptu rzymską prowincją, na jego terenie powinni osiedlić się także 

rzymscy urzędnicy, którzy, jak można mniemać, mieszkali w domach budowanych, 

przynajmniej w sposób zbliżony, na modłę rzymską. Jeśli by dopuścić hipotezę, że domy te 

nie musiałyby koniecznie wyglądać jak rzymskie, a mimo to spełniać charakterystyczne dla 

domu rzymskiego funkcje, to wówczas takich domów w Egipcie z powodzeniem odnaleźć 

można by więcej. Sztandarowym przykładem może być tu dom z Amhaidy z obszernym, 

zdobionym wspaniałymi malowidłami, pomieszczeniem, krytym kopułą z oculusem, które 

interpretować można by jako salę reprezentacyjną, odpowiednią do odebrania przez pana 

domu codziennego salutatio. Takie spojrzenie na to zagadnienie może przynieść zaskakujące 

wnioski na temat tego, jak rzymska i egipska kultura nawzajem na siebie oddziaływały, a 

także kim byli i jak żyli ludzie, którzy zamieszkiwali Egipt w czasie, gdy był on częścią 

Imperium Rzymskiego.  

 Podczas realizacji projektu niniejszego przeprowadzono kwerendy w bibliotekach 

instytutów archeologicznych w Kairze i Aleksandrii. Kwerendy te miały na celu zebranie 

możliwie największej ilości danych na temat architektury mieszkalnej okresu rzymskiego w 

Egipcie w ujęciu wielodyscyplinarnym. Punktem wyjścia dla dalszych badań była analiza 

architektoniczna archeologicznych pozostałości budynków mieszkalnych obejmująca między 

innymi analizy metryczne, konstrukcyjne i materiałowe. Ponadto obiektem analiz były 

również elementy wystroju wnętrz, takie jak malowidła ścienne czy podłogi mozaikowe. W 

oparciu o cechy fizyczne opisywanych struktur podjęto próbę ich interpretacji behawioralno-
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społecznej, mającej na celu poszerzenie wiedzy o ich mieszkańcach. Wyniki tych analiz 

stanowią podstawę pracy magisterskiej pt.: „Bogate domy prywatne w Egipcie okresu 

rzymskiego”, powstającej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, były także 

prezentowane na V Konferencji Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu i zostaną 

przedstawione w artykule pokonferencyjnym, który ukaże się w Medżat – Studia 

Egiptologiczne, tom II (2013). 

 

 

Il. 11. Zestawienie specjalnie przetworzonego zdjęcia satelitarnego, w którym zmieniono 

natężenie i ostrość barw oraz zredukowano jasność gamma, z widocznymi z powierzchni 

ziemi pozostałościami architektury z cegły suszonej. Ciemny pas na powierzchni ziemi jest 

pozostałością muru. 
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W trakcie badań wykonano także analizę zdjęć satelitarnych wybranych stanowisk 

archeologicznych. Na niektórych z nich udało się uchwycić siatkę miejską ulic i plany 

zabudowy z Okresu Grecko-Rzymskiego, np. w Tanis. Następnie porównano w terenie 

zaobserwowane na zdjęciach satelitarnych obiekty z tym, co widoczne jest dziś na 

powierzchni stanowisk (il. 11). 

Przetworzenie wybranych, udostępnianych za darmo przez firmę Google, zdjęć 

satelitarnych w darmowych programach graficznych dało bardzo dobre rezultaty, co pozwala 

znacznie zredukować koszty tego typu badań. W efekcie uzyskano plan dzielnicy miasta a 

odkryte w ten sposób, wybrane konstrukcje, zostały odszukane w terenie w celu sprawdzenia, 

na ile zdjęcie pokrywa się z rzeczywistością. Na powierzchni stanowiska archeologicznego, 

jeśli nie wie się czego konkretnie się poszukuje, obiekty te mogą być niezauważone. Jak 

wynika z powyższego zestawienia (il. 11), zdjęcie satelitarne, po odpowiednim 

przetworzeniu, uwidacznia znacznie więcej niż widać z powierzchni ziemi. 

 

Inne korzyści z realizacji projektu 

Pobyt w Egipcie dał uczestnikom możliwość skorzystania z fachowych bibliotek 

instytucji takich jak: Deutsches Archäologisches Institut, Institut français d’archéologie 

orientale w Kairze oraz Chicago House w Luksorze.  

Wyniki projektu zostały zaprezentowane w formie kilku popularnonaukowych 

artykułów oraz na stronie PAP. Załączona lista publikacji nie jest zamknięta, gdyż nie 

zdążyliśmy jeszcze opracować wszystkich materiałów. 
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Spis publikacji, wystąpień na konferencjach i innych prezentacji 

projektu pt. „Nieinwazyjne badania wybranych ośrodków 

osadniczych w okolicach Teb i na terenie Delty” 

 

Publikacje: 

- C. Baka, Les implantations égyptiennes dans le Delta du Nil sous l’Ancien Empire [w:] 

Warsaw Egyptological Dissertations. Warszawskie Studia Egiptologiczne (w przygotowaniu) 

- J. Chyla, „Egipt na napoleońskich mapach i z satelity”, [w:] AD REM 3(4) 2012 (w druku); 

- W. Ejsmond, „Prospekcja terenowa zespołu stanowisk archeologicznych w Gebelein”, [w:] 

AD REM 3(4) 2012 (w druku); 

- W. Ejsmond, „Some remarks on topography of Gebelein archaeological site complex in the 

Predynastic and Early Dynastic Period” [w:] Göttinger Miszellen - Beiträge zur 

ägyptologischen Diskussion 239 (2013) (w druku); 

- . M. Romaniuk, „Architektura mieszkalna w Egipcie okresu rzymskiego”, [w:] Medżat – 

Studia Egiptologiczne, tom II (2013) (w druku); 

- D.F. Wieczorek, „An Unknown graffito of Ramesses II in Gebelein”, [w:] Göttinger 

Miszellen, 2013 (w przygotowaniu). 

 

Konferencje: 

- C. Baka, Delta Survey Workshop, Kair 22-23.03.2013. Referat pt. „Old Kingdom 

Settlement in the Nile Delta: an overview”. 

- J. Chyla, W. Ejsmond, Počítačová podpora v archeológii, Kočovce 2013, 22-

24.05.2013. Poster pt. „Preliminary report on use of mobile GIS during survey in Upper 

Egypt”. 

- J. Chyla, W. Ejsmond, V Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, 

Kraków 31.05-02.06.2013. Referat pt. „Region Gebelein w Okresie Predynastycznym 

i Archaicznym”. 

- J. Chyla. W. Ejsmond, Computer Applications and Quantitative Methods in 

Archaeology, Kraków 08.06.2013. Referat pt. „Use of mobile GIS in research on Gebelein 

archeological site complex”. 

- J. Chyla, W. Ejsmond, I Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa 19-21.09.2013. 

Referat pt. „Analiza map archiwalnych i obrazów satelitarnych oraz wykorzystanie mobilnego 

GIS w prospekcji terenowej zagrożonych wybranych stanowisk w okolicach Luksoru” 

http://www.academia.edu/4483351/Some_remarks_on_topography_of_Gebelein_archaeological_site_complex_in_Preandynastic_and_Early_Dynastic_Period
http://www.academia.edu/4483351/Some_remarks_on_topography_of_Gebelein_archaeological_site_complex_in_Preandynastic_and_Early_Dynastic_Period
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- J. Chyla, W. Ejsmond, 30
th

 Conference of the Aerial Archaeology Research Group, 

Amersfoort 26-27.09.2013. Referat pt. „Application of mobile GIS during survey in ‘Gebelein 

archeological site complex’ in Upper Egypt”. 

 

- W. Ejsmond zgłosi też referat pt. „Prospekcja terenowa zespołu stanowisk 

archeologicznych w Gebelein w 2013 roku” na konferencję Egipt i Bliski Wschód w Okresie 

Neolitu i początku Wczesnego Brązu, Kraków 06-07.12.2013. 

 

- A. Romaniuk, V Konferencja Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, Kraków 

31.05-02.06.2013. Referat pt. „Architektura mieszkalna w Egipcie Okresu Rzymskiego”. 

 

 

Inne: 

Zdjęcia z badań i plakaty zawierające opis projektu zostały pokazane na:  

 

- Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik (15.06.2013); 

 

- Dniach Archeologa na Uniwersytecie Warszawskim (25-26.05.2013).  

 

Materiał badawcze, zgromadzone w trakcie realizacji projektu, zostały bądź zostaną 

wykorzystane w trzech rozprawach doktorskich (W. Ejsmonda, J. Chyli i C. Baki) i trzech 

pracach magisterskich (C. Baki, J. Chyli i M. Romaniuka). 


