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OD REDAKCJI  

 
 

 Z wielką radością oddajemy do rąk Czytelników drugi tom serii wydaw-
niczej Medżat: Studia Egiptologiczne, której celem jest publikowanie tekstów 
młodych polskich egiptologów poświęconych rozmaitym aspektom dziejów i 
kultury starożytnego Egiptu. W niniejszym tomie Medżat zamieszczono teksty 
będące pisemną wersją części referatów wygłoszonych podczas V Konferencji 
Studentów Archeologii Starożytnego Egiptu, która odbyła się w Instytucie Arche-
ologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 31 maja-2 czerwca 2013 roku. 
Mamy nadzieję, że powstanie i rozwój naszej serii wydawniczej zachęci młodych 
badaczy do publikowania wyników swych badań i, w konsekwencji, przyczyni 
się do rozwoju egiptologii w naszym kraju.  
 Ukazanie się drugiego tomu Medżat nie doszłoby do skutku, gdyby nie 
pomoc wielu życzliwych osób i instytucji, którym pragniemy w tym miejscu wy-
razić nasze najszczersze podziękowania. Przede wszystkim dziękujemy Radzie 
Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskie-
go, Wydziałowi Historycznemu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu oraz Instytutowi Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego za sfinansowanie 
wydania niniejszego tomu. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do wszystkich 
Recenzentów za nieocenioną pomoc włożoną w przygotowanie niniejszej publi-
kacji.  

 
          
 
      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 second volume of 
the Medjat: Egyptological Studies editorial series, whose aim is to publish the 
texts of young Polish Egyptologists dedicated to the various aspects of the ancient 
Egyptian history and culture. The present volume consists of the written version 
of the papers presented on the 5th Conference of the Students of the Archaeology 
of Ancient Egypt that took place from May 31 to  June 2 2013 in the Institute of 
Archaeology of the Jagiellonian University in Cracow. We hope that the founda-
tion and development of our editorial series will induce young researchers to pub-
lish the results of their work and, in consequence, contribute to the development 
of Egyptology in our country.   
   The publication of the second volume of the Medjat would not have been 
possible without the support 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 Council of the Student Scientific Movement of the University of Warsaw, 
the Faculty of History of the Adam Mickiewicz University in Poznań, and the 
Institute of Archaeology of the University of Wrocław for having financed the 
edition of the present volume. 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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Jacek Karmowski 
Instytut Archeologii UJ 
jacekkarmowski@gmail.com 

 
 

Rekonstrukcja predynastycznej architektury osadniczej z Komu 
Wschodniego na stanowisku Tell el-Farcha 

 
Settlement Architecture on the Eastern Kom at Tell el-Farkha: A 3D-Reconstruction 

 
Modern archaeology is able to gain, interpret, and present more information than it was 
possible in the first two centuries of the history of this discipline. In recent times the 
three-dimensional computer reconstruction – one of the newest methods – has become 
more and more popular. In this paper the author presents the reconstruction of Predynastic 
settlement architecture from the Eastern Kom at Tell el-Farkha in Egypt. The reconstruc-
tion has been done by him within the framework of the project "The Nile Delta as a Cen-
ter of Cultural Interactions between the Upper Egypt and the Southern Levant in the 4th 
millennium BC" conducted by Agnieszka Mączyńska from the Archaeological Museum 
at Poznan. In the paper the author presents various analogies (including analogies of clay 
models of architecture from the Predynastic Period, analogies of transpositions of perish-
able materials in the stone architecture in the Old Kingdom and ethnographic analogies 
which refers to modern mud-brick architecture from Egypt) that may help us to under-
stand how settlement architecture in Predynastic Period might have looked like and shows 
its examples on the basis of his reconstruction. Some attention is also given to methodo-
logical aspects of the reconstruction process like: acquisition, development, and integra-
tion of data obtained during the excavations.       

 

 

Współczesna archeologia jest w stanie uzyskać, zinterpretować i zapre-
zentować o wiele więcej informacji niż miało to miejsce w ciągu dwóch poprzed-
nich stuleci historii tej nauki. Jedną z najnowszych i zdobywających w ostatnich 
czasach coraz większą popularność metod prezentacji stała się trójwymiarowa 
rekonstrukcja komputerowa1. W niniejszym artykule zostanie zaprezentowana 
rekonstrukcja predynastycznej architektury osadniczej ze stanowiska Tell el-
Farcha. Została ona wykonana w ramach projektu The Nile Delta as a Centre of 
Cultural Interactions between the Upper Egypt and the Southern Levant in the 4th 
millennium BC, prowadzonego przed dr Agnieszkę Mączyńską z Muzeum Ar-

                                                      
1 Forte 2006: 339-351. 
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cheologicznego w Poznaniu. Projekt sfinansowany został ze środków Fundacji na 
Rzecz Nauki Polskiej w programie „Pomost” w latach 2011-2014.  

Trójwymiarowa rekonstrukcja w archeologii to metoda wizualizacji kon-
cepcji archeologicznych przy pomocy programów graficznych umożliwiających 
modelowanie w 3D. Efektem końcowym procesu tworzenia tego typu rekon-
strukcji jest uzyskanie wirtualnego modelu rekonstruowanych struktur lub zabyt-
ków archeologicznych, a ukończony model powinien stanowić odzwierciedlenie 
danych uzyskanych podczas analizy materiału archeologicznego i odniesień po-
zwalających na rekonstrukcję elementów niezachowanych do naszych czasów1. 
W przypadku architektury analogie te mogą obejmować szereg odniesień do tra-
dycji budownictwa na danym obszarze. 

Metoda ta umożliwia dostęp do struktur architektonicznych i zabytków, 
które już nie istnieją lub z różnych względów nie są udostępniane zwiedzającym. 
Dzięki temu jest ona niezmiernie atrakcyjna, głównie ze względów popularyza-
torskich, pozwalając na przekazywanie wyników badań archeologicznych szer-
szej publiczności w formie przystępnej dla wszystkich, a w szczególności dla 
tych spoza wąskiego środowiska naukowego zainteresowanego konkretną tema-
tyką badawczą. Oprócz oczywistych zalet metody dla popularyzacji wyników 
badań, stanowi ona również bardzo przydatne narzędzie badawcze pozwalające 
odpowiedzieć na precyzyjne pytania postawione w trakcie procesu rekonstrukcji 
archeologicznej, co zostanie przedstawione poniżej przy opisie poszczególnych 
etapów rekonstrukcji architektury osadniczej z Komu Wschodniego w Tell el-
Farcha. 

Stanowisko Tell el-Farcha w Egipcie, znajduje się we wschodniej Delcie 
Nilu, około 14 km na wschód od współczesnego miasta Simbillawin i około 120 
km w kierunku północno-wschodnim od Kairu. Umiejscowione jest dokładnie 
pomiędzy południowym brzegiem kanału irygacyjnego dużej wsi Ghazala, a bu-
dynkami mieszkalnymi stanowiącymi północną granicę współczesnej zabudowy 
tej miejscowości. Stanowisko zajmuje powierzchnię około 4,5 ha i składa się z 
trzech komów (wzgórz) powstałych w efekcie nagromadzeń warstw archeolo-
gicznych zawierających ślady dawnej działalności osadniczej (w tym licznych 
pozostałości architektury z cegły mułowej)2.  

Wszystkie trzy komy położone są przy południowym brzegu wyżej 
wspomnianego kanału irygacyjnego i ze względu na swoją lokalizację nadano im 

                                                      
1 Tamże: 339-351.  
2 Chłodnicki 2012a: 9. 
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nazwy: Kom Zachodni, Kom Centralny oraz Kom Wschodni. Stanowisko w naj-
wyższym punkcie wznosi się na wysokości około 5 m n.p.m.1. 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspedycję włoską (1987-
1990) oraz działającą od 1998 roku do dziś ekspedycję polską, ustalono chrono-
logię stanowiska, począwszy od Okresu Predynastycznego (wliczając w to kultu-
rę dolnoegipską oraz fazy kultury naqadyjskiej II/III) poprzez Okres Wczesnody-
nastyczny (Naqada III), aż do okresu Starego Państwa (dynastia III-IV)2. 

Funkcja, jaką mógł pełnić obszar znajdujący się obecnie na Komie 
Wschodnim, wydaje się najbardziej enigmatyczna. W miejscu tym mamy do czy-
nienia zarówno z pozostałościami konstrukcji osadniczych, jak i grobowych. 
Wśród nich należy wymienić przede wszystkim mastabę z cegły mułowej dato-
waną na Okres Predynastyczny (Naqada III). Budowla ta należy do najwcześniej-
szych konstrukcji grobowych tego typu w starożytnym Egipcie3. Badania prze-
prowadzone do tej pory ujawniły tu również ślady charakterystyczne dla kultury 
dolnoegipskiej. Pozostałości te jednakże są późniejsze od najwcześniejszej fazy 
tej kultury, odnotowanej na dwóch pozostałych komach4. 
 

Pozyskiwanie danych 
Proces niemal każdej rekonstrukcji archeologicznej rozpoczyna się od 

pozyskania odpowiednich danych podczas prac wykopaliskowych. Na stanowi-
sku Tell el-Farcha, warstwy archeologiczne najczęściej eksplorowane są w ra-
mach 10-centymetrowych warstw mechanicznych. Po usunięciu każdej kolejnej 
warstwy i oczyszczeniu jej spągu sporządzana jest dokumentacja fotograficzna i 
rysunkowa. Dzięki takiej metodzie powstają liczne plany płaskie przedstawiające 
sytuację stratygraficzną zarejestrowaną co 10 cm. Zawartość każdego z takich 
planów po jego sporządzeniu jest interpretowana i opisywana na bieżąco, by 
uniknąć utraty informacji związanej z zatarciem się obiektów na skutek prze-
schnięcia lub przysypania pyłem dokumentowanej warstwy.  

Dokumentacja rysunkowa sporządzana jest w oparciu o pozyskiwane na 
bieżąco koordynaty z tachimetru, na którym jednocześnie dane te są zapisywane 
w celu wykorzystania ich do dalszej edycji w programie graficznym. Należy do-
dać, iż metoda tworzenia rysunku tradycyjnego na podstawie obserwacji pozy-
skanych dzięki tachimetrowi posiada istotną zaletę, pozwala bowiem na znaczne 

                                                      
1 Tamże: 339-351. 
2 Jucha 2005: 19. 
3 Ciałowicz i in.. 2011: 31. 
4 Chłodnicki 2012b: 19-21. 
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zmniejszenie tzw. błędu ludzkiego mogącego zaistnieć przy tradycyjnym sposo-
bie dokumentacji. 
 

Opracowanie danych 
Zapisane w ten sposób na urządzeniu koordynaty w lokalnym układzie x, 

y, z są następnie każdorazowo importowane do komputera z oprogramowaniem 
graficznym typu CAD w postaci punktów odzwierciedlających autentyczną loka-
lizację miejsc, w których zostały pobrane pomiary. Współrzędne zaprezentowane 
w takiej formie graficznej należy następnie połączyć ze sobą w programie, two-
rząc komputerową wersję uprzednio sporządzonego planu rysunkowego. Podczas 
tej czynności nieustannie należy odnosić się zarówno do istniejącego już planu 
oraz zdjęć dokumentacyjnych, by w ten sposób możliwie najskuteczniej zapobiec 
utracie danych, i jak najdokładniej odzwierciedlić aktualnie dokumentowaną sy-
tuację stratygraficzną.  

Kolejną czynnością jest nadanie odpowiedniej charakterystyki obiektom 
znajdującym się na aktualnie sporządzanym planie. W programach graficznych 
typu CAD nadanie charakterystyki poszczególnym składowym danego rysunku 
możliwe jest dzięki wykorzystaniu narzędzia „warstwy”. Jest to jedno z głównych 
narzędzi, w oparciu o które funkcjonuje wiele programów graficznych. Warstwa 
programu graficznego nie ma jednak nic wspólnego z warstwą eksploracyjną, o 
której wspominaliśmy powyżej. Jest to bowiem charakterystyka określająca dany 
obiekt wyselekcjonowany przez rysownika, stanowiący zbiór elementów składa-
jących się z szeregu wektorów (linii, polilinii, kreskowań, itp.), które tworzą dany 
rysunek. W ten sposób tworzy się warstwy graficzne, którym podporządkowany 
jest odpowiedni kolor, grubość, charakter linii oraz nazwa. Na potrzeby sporzą-
dzenia dokumentacji rysunkowej na Komie Wschodnim w Tell el-Farcha w war-
stwach graficznych wyodrębniono obiekty takie jak: cegły mułowe o przeważają-
cej domieszce piasku, cegły syltowe, paleniska, piece, jamy, zabytki ceramiczne, 
pozostałości mat plecionkowych, kamienie itp. W następnej kolejności każdej z 
warstw nadaje się odpowiedni kolor i charakter linii. Narzędzie „warstwy” po-
zwala także na dowolne manipulowanie stworzonymi w ten sposób jednostkami. 
W tym ukrywanie oraz ich wyświetlanie, co nie pozostaje bez znaczenia dla moż-
liwości interpretacyjnych, o czym jeszcze będzie mowa. Podobnie jak podczas 
poprzedniego etapu tworzenia rysunku, tak i na etapie nadawania charakterystyk 
niezwykle ważne jest odnoszenie się zarówno do dokumentacji fotograficznej, jak 
i do dokumentacji rysunkowej opatrzonej precyzyjnym opisem. Tylko dzięki tym 
informacjom możliwa jest poprawna dokumentacja charakterystyk poszczegól-
nych obiektów archeologicznych.  
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Każdy ze sporządzonych w ten sposób rysunków dodawany jest następnie 
do tzw. rysunku głównego, na którym znajdują się wszystkie zadokumentowane 
do tej pory warstwy eksploracyjne (ryc. 1). Dzięki takiemu rozwiązaniu na rysun-
ku głównym za pomocą narzędzia „warstwy” można dowolnie manipulować da-
nymi, wyświetlając rysunki poszczególnych warstw eksploracyjnych i obiektów 
znajdujących się w ich obrębie. Jak już wspomniano, posiada to duże znaczenie 
dla interpretacji, ponieważ nakładając na siebie rysunki poszczególnych warstw, 
w znacznie łatwiejszy sposób możemy zaobserwować ciągłość stratyfikacyjną 
poszczególnych obiektów archeologicznych. Rozwiązanie to wydaje się szcze-
gólnie przydatne podczas próby prześledzenia przebiegu i kontynuacji konkret-
nych pozostałości architektonicznych z cegły mułowej. Następnie na podstawie 
tej analizy sporządzana jest trójwymiarowa rekonstrukcja układu zabudowy.    
 

Integracja danych 
Na tym etapie rekonstrukcji warto ponownie porównać różne rodzaje do-

kumentacji w miejscach, którym z jakichś przyczyn (np. z powodu dużego za-
gęszczenia obiektów archeologicznych) należy się przyjrzeć nieco bliżej. W opi-
sywanym projekcie dokumentację fotograficzną połączono z rysunkiem kompute-
rowym przy pomocy darmowego i dostępnego poprzez Internet programu Air-
photo, służącego do rektyfikacji zdjęć lotniczych. Program ten wykorzystywany 
jest zazwyczaj do opracowywania zdjęć robionych ze znacznej odległości, jed-
nakże w tym wypadku został wykorzystany do nałożenia zdjęć dokumentacyj-
nych na rysunek komputerowy. Dzięki narzędziom programu, które pozwalają na 
wkomponowanie i połączenie ze sobą obu form dokumentacyjnych, uzyskano 
plany pozwalające lepiej zinterpretować obiekty archeologiczne występujące na 
konkretnym poziomie eksploracyjnym. Wykorzystano również narzędzie pozwa-
lające uzyskać efekt „negatywu” na zdjęciach, co w niektórych przypadkach 
ujawniło nieco odmienną granicę obiektów, których rysownik sporządzający do-
kumentację nie dostrzegał w warunkach oświetlenia panujących podczas prac 
polowych. Różnice te również nie są widoczne na zdjęciach sprzed zastosowania 
modyfikacji kolorów (ryc. 2). 
 

Model 3D i wizualizacja 
Tworzenie trójwymiarowego modelu zostało zapoczątkowane stworze-

niem rysunku (podrysu pod przyszły model 3D), w którym przedstawiono plan 
zabudowy wywnioskowany na podstawie opracowanej dokumentacji, która zosta-
ła po części omówiona powyżej. Następną czynnością było stworzenie za pomocą 
odpowiednich narzędzi do projektowania w 3D kolejno wszystkich elementów 
budynków i zabudowy im towarzyszącej. Na tym etapie rekonstrukcji należało 
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odnieść się do tradycji budowlanych starożytnego Egiptu, a także sięgnąć do róż-
nego rodzaju analogii, które pozwoliły na odtworzenie wyglądu rekonstruowanej 
architektury. Jest to bardzo istotne, ponieważ wygląd modelu charakteryzuje osta-
teczny obraz całej rekonstrukcji. Właśnie w tym punkcie tworzy się charaktery-
styczne elementy architektury nadając określone wymiary i wygląd m.in. 
drzwiom, oknom, zadaszeniu oraz murom. Ustala się także odpowiednie wysoko-
ści budynków oraz wartości wszystkich tych parametrów, których nie można 
wywnioskować bezpośrednio tylko na podstawie analizy pozostałości architekto-
nicznych odkrytych podczas wykopalisk archeologicznych. Oprócz rekonstru-
owanej architektury na tym etapie twórca może dodać estetyczne elementy mode-
lu, takie jak towarzysząca zabudowie roślinność czy ślady codziennej działalności 
człowieka w postaci zrekonstruowanych naczyń ceramicznych czy palenisk. Do-
datki tego typu mają za zadanie poprawić wizualny efekt ostatecznej rekonstruk-
cji i choć stanowią czysto estetyczny element rekonstrukcji pozwalają także ła-
twiej przyswoić jej końcowy obraz. Dzięki temu odbiorca nie jest skazany na 
oglądanie samej zabudowy bez śladów bytności człowieka.  

Po stworzeniu modelu 3D w oparciu o różnego rodzaju analogie oraz da-
ne pozyskane podczas pomiarów i prac wykopaliskowych kolejnym krokiem było 
nadanie tekstur. Polega to na przyporządkowaniu odpowiednich faktur oraz kolo-
rów konkretnym obiektom występującym w modelu. Jest to czasochłonny i wy-
magający cierpliwości proces, którego efektem końcowym jest uzyskanie osta-
tecznej („kolorowej”) wersji modelu 3D. Końcową wersję trójwymiarowego mo-
delu z nadanymi teksturami i kolorami następnie poddaje się wizualizacji. Pod-
czas tego procesu tworzy się serię wirtualnych zdjęć modelu, co wymaga odpo-
wiedniego ustawienia parametrów takich jak: intensywność oświetlenia, kąt pa-
dania światła czy kąt i odległość tworzenia wizualizacji. By osiągnąć zamierzony 
cel, należy stworzyć wiele wizualizacji o różnych ustawieniach parametrów. Jest 
to kolejny czasochłonny proces wymagający wielu prób i błędów.    
 

Analogie 
Jak wspomniano proponowana rekonstrukcja opiera się na szeregu analo-

gii, które można podzielić na trzy zasadnicze grupy: analogie do glinianych mo-
deli architektury z Okresu Predynastycznego, analogie odzwierciedleń materia-
łów nietrwałych w architekturze kamiennej w okresie Starego Państwa oraz ana-
logie etnograficzne.  

Gliniane modele powstałe w czasach współczesnych architekturze z 
Okresów Pre- i Wczesnodynastycznego stanowią najprawdopodobniej najlepszy 
materiał pozwalający rekonstruować wygląd oraz sposoby wznoszenia budowli z 
tego okresu. Niestety, przykładów tego typu zabytków jest bardzo niewiele, a 
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jeszcze mniej spośród nich przedstawia budownictwo o charakterze sensu stricto 
osadniczym. Najbardziej cennymi wydają się gliniane modele domostw, odnaj-
dywane w grobach, gdzie pełniły rolę tzw. „domów dusz”. Modele te (szczegól-
nie licznie występujące w grobach z okresu Średniego Państwa) w sposób ma-
giczny miały zapewnić zmarłemu domostwo w jego życiu pośmiertnym1. Należy 
pamiętać jednak, iż przedmioty tego typu były najprawdopodobniej wykonane w 
sposób schematyczny, ukazujący tylko najbardziej charakterystyczne aspekty 
architektury danego okresu. 

Jedynym takim przykładem z Okresu Predynastycznego jest model domu 
z el-Amra. Został on odkryty w grobie nr a4 przez Davida Randall-MacIvera i 
jest datowany na okres Naqada IId (około 3200 roku p.n.e.)2. Obecnie znajduje 
się w British Museum w sali nr 64, do którego został przekazany przez Egypt 
Exploration Fund w roku 1901 i jest tam eksponowany na wystawie zatytułowa-
nej: „Early Egypt”3. Gliniany model przedstawia prostokątny dom z jedną parą 
drzwi znajdującą się na jednej z dwóch krótszych ścian budynku oraz dwoma 
oknami na przeciwległej ścianie. Jego wymiary to: 24,2 cm wysokości, 38 cm 
długości i 26,7 cm szerokości4. Oba okna są stosunkowo niewielkie i znajdują się 
w górnej partii muru. Takie umiejscowienie najprawdopodobniej chroniło wnę-
trze domu przed niepożądanymi intruzami, takimi jak skorpiony czy węże. Z 
drugiej strony niewielki prześwit okna pozwalał na wpuszczenie tylko niezbędnej 
ilości światła do domostwa tak, by jego wnętrze nie ulegało zbytniemu nagrzaniu. 
Zabieg ten widoczny jest także we współczesnym budownictwie mieszkalnym na 
terenie Egiptu (nie tylko w przypadku architektury z cegły mułowej). Okna 
przedstawione w modelu posiadają dodatkowo po dwie belki zabezpieczające 
górną i dolną krawędź każdego z okien. Belki o czworokątnym przekroju były 
mniej więcej trzy razy dłuższe od krawędzi okien, które wzmacniały. Zadaniem 
tych belek było, jak się wydaje, podparcie muru ceglanego nad pustą przestrzenią 
w miejscu gdzie znajdowało się okno, a także zabezpieczenie krawędzi okiennych 
przed zniszczeniami związanymi z erozją cegły mułowej. Drzwi, które zostały 
przedstawione na przeciwległej ścianie, również posiadają masywne części inter-
pretowane jako drewniane elementy odrzwi5. Obramowanie otworu składało się z 
pionowych węgarów oraz masywnego nadproża w postaci dużej belki o czworo-
kątnym przekroju, umieszczonego nad górną krawędzią drzwi. Cechą wspólną 
belki stanowiącej nadproże oraz belek znajdujących się nad oknami są także pro-

                                                      
1 Petrie 1907: 113-114. 
2 Randall-MacIver, Mace 1902: 42.  
3 Badawy 1954: 23. 
4 Vandier 1952: 499. 
5 Midant-Reynes 2000: 202. 
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porcje. Belka nadproża jest znacznie dłuższa od otworu drzwiowego, który miała 
zabezpieczać. Zarówno drewniane węgary jak i nadproże pełniły rolę odciążającą. 
Ich zadaniem było bowiem odciążenie pustej przestrzeni powstałej w miejscu 
otworu drzwiowego, a także ochrona cegieł mułowych przed erozją i uszkodze-
niami mechanicznymi. W górnej części przedstawienia drzwi można także za-
uważyć dodatkowy element poziomy o przekroju zbliżonym do okrągłego, umiej-
scowiony nieco poniżej nadproża, pomiędzy dwoma węgarami. Element ten in-
terpretuje się jako zrolowaną matę, nazwaną w literaturze drum1. Pozwalała ona z 
jednej strony na zamknięcie przestrzeni domu i ograniczenie dostępu światła, a z 
drugiej umożliwiała swobodny przepływ powietrza. Ponadto, pusta przestrzeń 
powstała pomiędzy górną krawędzią zwisającej maty a nadprożem tworzyła coś 
w rodzaju nadświetla zapewniającego dodatkowy dostęp światła w przypadku, 
gdy mata drzwiowa pozostawała opuszczona. Jak wynika z analogii etnograficz-
nych oraz pośrednio z dokumentacji archeologicznej, dolna część drzwi wyposa-
żona była w próg umieszczony najprawdopodobniej nieco powyżej poziomu 
gruntu. Za tego typu rozwiązaniem przemawia potrzeba ochrony domostwa przed 
wodą i wilgocią pozostałą po okresowym wylewie rzeki. Progi drzwiowe stoso-
wane są także współcześnie w budownictwie mieszkalnym na terenie Delty Nilu. 
Wysoki próg wykonany z cegieł mułowych lub pisé był najprawdopodobniej 
chroniony masywną belką progową zabezpieczającą cegły przed uszkodzeniami 
mechanicznymi mogącymi powstać w skutek nacisku spowodowanego ciężarem 
wchodzących i wychodzących z domu ludzi. 

Kolejnym rodzajem analogii są przykłady transpozycji materiałów nie-
trwałych w architekturze kamiennej okresu Starego Państwa. Większość z ka-
miennych konstrukcji naśladujących budownictwo z materiałów nietrwałych z 
biegiem czasu weszło do kanonu form architektonicznych starożytnego Egiptu2. 
Ponadto wiele form architektonicznych o charakterze sakralnym (a takie formy 
głównie wznoszono z użyciem budulca kamiennego) osiągnęło swój właściwy i 
tylko dla nich charakterystyczny kulturowo kształt długo przed wprowadzeniem 
budulca kamiennego. Z tego powodu formy te bardzo często zachowują wygląd 
charakterystyczny dla konstrukcji wykonanych z materiałów nietrwałych, a w 
architekturze kamiennej stawały się jedynie elementami o funkcji dekoracyjnej, 
umożliwiającymi rozpoznanie detali. Tym samym zachowywano także pewną 
tradycję, która w przypadku wierzeń starożytnych Egipcjan nie pozostawała bez 
znaczenia. Liczne formy naśladownictwa materiałów takich jak drewno, cegły 

                                                      
1 Arnold 2003: 77. 
2 Kemp 2009: 142. 
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mułowe oraz maty trzcinowe można odnaleźć na terenie kompleksu Piramidy 
Schodkowej w Saqqarze.  

Widoczne transpozycje tradycyjnych form budowlanych znajdują się 
między innymi w podziemnej części kompleksu grobowego Neczeri-cheta1. Wy-
kładzina z fajansowych płytek znajdująca się w komorach pod Grobem Połu-
dniowym oraz w niektórych skalnych pomieszczeniach pod samą piramidą miała 
najprawdopodobniej imitować plecionkę. Natomiast nadproża w otworach 
drzwiowych, imitują najprawdopodobniej zrolowane i związane maty – drum – z 
widocznymi na nich sznurkami, również odzwierciedlonymi w fajansowych płyt-
kach2 (ryc. 3). Element ten można zauważyć także w modelu z el-Amra. Widocz-
na jest tu ewidentna zbieżność elementów architektonicznych, które występowały 
w architekturze osadniczej Okresu Predynastycznego oraz architekturze sakralnej 
okresu Starego Państwa. Fakt ten może wskazywać na przydatność tego typu 
analogii. Należy pamiętać, że od najwcześniejszych czasów architektura grobowa  
naśladowała budownictwo o charakterze osadniczym. Niewątpliwie wytłumaczyć 
można to faktem, iż zgodnie z wierzeniami starożytnych Egipcjan grób stanowił 
pośmiertny dom.    

Bardzo cennym źródłem wiedzy na temat możliwego wyglądu architektu-
ry predynastycznej mogą być także analogie etnograficzne. Współczesne domo-
stwa z cegły mułowej na terenie Egiptu zawierają wiele charakterystycznych 
elementów, które dostrzegamy również w zaprezentowanych powyżej rodzajach 
analogii oraz w odkrywanych pozostałościach architektury. Okna w takich do-
mach, podobnie jak widzimy to na modelu z el-Amra, zawsze umiejscowione są 
w górnej części ściany i najczęściej są niewielkie. Są także wyposażone w drew-
niane elementy zabezpieczające górną krawędź otworu. Elementy te mają za za-
danie przenieść ciężar ściany nad pustą przestrzenią stworzoną przez otwór 
okienny, na fragmenty ścian znajdujących się obok (ryc. 4). Jest to bardzo cenna 
analogia, ponieważ w warstwach archeologicznych zachowują się niemal wy-
łącznie niższe partie murów, przez co ustalenie rozmieszczenia oraz wyglądu 
okien w oparciu o samą dokumentację archeologiczną jest właściwie niemożli-
we3. W XX-wiecznej architekturze z cegły mułowej drzwi są najczęściej umiej-
scowione nieco ponad poziomem fundamentu. Przyczyną takiej lokalizacji jest 
obawa przed wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych oraz wylewów rzeki, 
które występowały w czasach przed wzniesieniem Wielkiej Tamy Asuańskiej. 
Woda w przypadku drzwi znajdujących się na poziomie gruntu mogłaby wedrzeć 

                                                      
1 Lauer 1939: 13-14. 
2 Lauer 1936: 34-37. 
3 Kemp 2000: 79. 
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się do wnętrza budynku (podobny sposób zabezpieczania domostw możemy do-
strzec również w tamtejszej architekturze ze współczesnych materiałów budow-
lanych). W budownictwie tym występują również drewniane odrzwia podobne do 
tych z modelu z el-Amra, które również mają na celu wzmocnienie konstrukcji w 
miejscu otworu drzwiowego. We współczesnej architekturze z cegły mułowej 
widoczne są także drewniane wzmocnienia glinianych progów drzwiowych. W 
dzisiejszych domostwach drewniana deska, będąca często jednym z czterech ele-
mentów drewnianej ramy drzwiowej, skutecznie ochrania gliniany próg przed 
naciskiem przechodzących przez niego ludzi i zapobiega jego erozji. Również 
sposób zamykania drzwi przy pomocy zwiniętej maty lub jakiegoś rodzaju rolety 
drzwiowej, widoczny w przykładach starożytnych, znajduje swoje odzwierciedle-
nie we współczesnym budownictwie z cegły mułowej. Doskonale ilustruje to 
jedno z pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na obrzeżach wsi Ghazala 
(ryc. 5). Na zdjęciu widać opisywane rozwiązanie, choć w tym konkretnym przy-
padku zamiast maty zastosowano dywan. Dachy, które możemy zaobserwować 
we współczesnym budownictwie z cegły mułowej, podobnie jak okna i drzwi, 
stanowią bardzo cenny rodzaj analogii ze względu na brak możliwości odtworze-
nia zadaszenia na podstawie wyników badań wykopaliskowych. Konstrukcje 
dachowe najczęściej tworzone są z lekkich materiałów takich jak fragmenty pni, 
gałęzie mniejszych drzew, trzcina czy słoma. Wszystko to wsparte jest na belkach 
stropowych, najczęściej z pni palmy lub innych rodzajów drzew. Belki stropowe 
często wystają poza czoło ściany, na której spoczywają, dzięki czemu zauważa 
się ich nieregularne rozmieszczenie i rozmiary. Poza budynkami z cegły mułowej 
we współczesnych miejscowościach w Delcie Nilu można odnotować szereg 
innych elementów znajdujących analogie w materiale zabytkowym oraz doku-
mentacji archeologicznej. Przykładem mogą być różnego rodzaju płoty z materia-
łów organicznych oraz mury ogrodzeniowe z cegły mułowej lub pisé. Konstruk-
cje tego typu, które nie stanowiły ściany budynku, a miały na celu jedynie ograni-
czać jakieś przestrzenie znane są również z warstw archeologicznych przebada-
nych na Komie Wschodnim. Lepiej widoczne są mury z cegły mułowej, łatwiej-
sze do zidentyfikowania w warstwach archeologicznych. Ogrodzenia z materia-
łów nietrwałych można jednak rekonstruować na podstawie regularnego roz-
mieszczenia dołków posłupowych, będących pozostałością po pionowych podpo-
rach płotu. Przedstawienie ogrodzenia z materiałów nietrwałych możemy odna-
leźć na przykład w kompleksie grobowym Neczeri-cheta, gdzie na ścianie jednej 
z kapliczek znajdujących się na dziedzińcu Heb-Sed, wykonano w reliefie wize-
runek tego typu konstrukcji (ryc. 6). 
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Rekonstrukcja zabudowy osadniczej z Komu Wschodniego 
Pozostałości zabudowy o charakterze osadniczym, które zostały poddane 

trójwymiarowej rekonstrukcji, znajdują się w północnej części Komu Wschod-
niego. Obszar ten obejmuje ary nr: 64, 73, 74, 75, 83, 84. Podczas tworzenia re-
konstrukcji został on podzielony na trzy charakterystyczne strefy, które następnie 
zostały połączone w jeden wspólny model: strefę pierwszą obejmującą ar nr 75, 
strefę druga obejmującą ary nr 73, 74 i 64 oraz strefę trzecią obejmującą ary nr 83 
i 84.     

W strefie pierwszej, trójwymiarowej wizualizacji zostały poddane zabu-
dowania z ara nr 75 wraz z murem oddzielającym je od strefy nr 2. Na poziomach 
niwelacyjnych od 43 do 48 można było odczytać zarys dwóch znajdujących się 
tam budynków. Należy jednak dodać, że budynek znajdujący się najdalej na pół-
noc nie został jeszcze przebadany w całości. Jego rekonstrukcja jest wobec tego 
tylko propozycją opierającą się na aktualnym stanie badań, a w przyszłości, re-
konstrukcja zostanie uaktualniona. Drugi z rekonstruowanych budynków został 
odkryty w znacznie większej części. Z planów można wywnioskować, że mógł 
być podzielony na dwa pomieszczenia: większe na północy i mniejsze na połu-
dniu. W tym drugim w różnych warstwach odkrywano liczne ślady spalenizny 
oraz regularny zarys pieca. W wizualizacji zostało to wzięte pod uwagę, a opisy-
wane pomieszczenie zostało przedstawione jako rodzaj przybudówki z dachem o 
lekkiej konstrukcji (ryc. 7). Nad miejscem, w którym znajdował się regularny 
ślad pieca, w dachu umiejscowiono otwór umożliwiający swobodne ujście dymu. 
Podobne dymniki w rekonstrukcji pozostałych stref zostały zlokalizowane w 
miejscach, w których w przebadanych warstwach odnotowywano ślady regular-
nych pieców znajdujących się w wewnętrznej części budynków. Rekonstrukcja 
umiejscowienia drzwi i okien zarówno w strefie 1, jak i w strefach 2 i 3, została 
oparta jedynie na analizie układu zabudowy. W żadnej z opisywanych warstw 
budynki nie zachowały się do wysokości pozwalającej rozpoznać umiejscowienie 
otworów okiennych. Nie zlokalizowano też żadnych otworów drzwiowych. W 
rekonstrukcji wiele okien zostało umieszczonych na ścianach północnych i połu-
dniowych. Taki układ pozwala dostatecznie oświetlić wnętrza pomieszczeń bez 
wpuszczania bezpośrednich promieni słonecznych padających ze strony wschod-
niej lub zachodniej. Z pewnością istniały jednak rozwiązania pozwalające dowol-
nie zasłaniać i odsłaniać otwory okienne, więc nie zawsze musiały one znajdować 
się wyłącznie na ścianach północnych lub południowych. Biorąc pod uwagę ten 
argument, niektóre z okien pojawiają się w wizualizacji także na pozostałych 
ścianach szczególnie, gdy było to podyktowane układem zabudowy uniemożli-
wiającym istnienie okien na ścianach północnych i południowych. Zawsze jednak 
są one niewielkich rozmiarów i umieszczone zostały w górnej części murów. 
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Na wizualizacji mur nr 308 oddzielający strefy 1 i 2 został zrekonstru-
owany wraz z przystającym do niego murem 336, stanowiącym jego pogrubienie 
w części znajdującej się na wprost rekonstruowanego budynku z ara nr 75. Po-
nadto na wizualizacji widoczny jest murek, który można było dostrzec na pozio-
mie nr 43 (3,80 m n.p.m.). Murek ten, zrekonstruowany jako niższy niż pozostałe, 
łączy opisywany wcześniej budynek z murem nr 308.  

W strefie nr 2, na podstawie przeanalizowanych danych, zrekonstruowa-
no układ zwartej zabudowy (znajdujący się na arach nr 74 i 73) oraz budynek z 
pomieszczeniem nr 231 (znajdujący się w południowej części ara nr 73 i północ-
nej ara nr 64), a także długi dom z pomieszczeniem nr 213. Zrekonstruowano 
również mur nr 283 znajdujący się pomiędzy zwartym układem zabudowy strefy 
nr 2 a strefą nr 3. 

Rekonstrukcja strefy drugiej pozwoliła lepiej podkreślić charakter blisko 
przylegającej do siebie zabudowy. W części północnej tej strefy wyraźnie wi-
doczny jest masywny mur (nr 131) stanowiący wspólną ścianę dla co najmniej 
dwóch przylegających do siebie budynków. Możliwe, że wcześniej były one po-
łączone wewnętrznie tworząc większy układ. Pomiędzy zachodnią granicą tej 
zabudowy a długim domem istniała większa, otwarta przestrzeń. W rekonstrukcji 
została zakryta lekką konstrukcją dachową opartą o mur nr 149 z jednej strony i 
jeden z murów długiego budynku (nr 186). Stworzyło to rodzaj podcienia prowa-
dzącego do ściany oddzielającej strefę 2 i 3 (ryc. 8). 

Przy murze nr 149 zrekonstruowano także rodzaj płotu z mat trzcino-
wych. Jego cztery pionowe podpory zostały odtworzone na podstawie rozmiesz-
czenia odkrytych tam dołków posłupowych. Za ogrodzeniem, na podstawie regu-
larnie odnotowywanych śladów spalenizny, w rekonstrukcji umieszczono piec. 
Warto dodać, że liczne ślady pieców i palenisk posiadały raczej charakter tym-
czasowy i często pojawiają się w rożnych miejscach na całym przebadanym ob-
szarze. W związku z tym w wizualizacji przedstawione są zaledwie niektóre wy-
brane lokalizacje tego typu obiektów. 

Na przedstawionych wizualizacjach widać także rekonstrukcję długiego 
domu z pomieszczeniem nr 213. Budynek ten wyraźnie dominuje nad resztą za-
budowy strefy 2. Na północ od niego został przedstawiony mur nr 283, który 
tworzy północne obramowanie bardzo wąskiej uliczki, położonej na północ od 
krótkiej ściany długiego budynku. 

Na wizualizacji strefy 3 widoczne są dwa zrekonstruowane budynki przy-
stające do monumentalnego muru znajdującego się w części północnej (mur nr 
210/141). Oprócz nich widoczny jest także piec znajdujący się we wschodniej 
części strefy 3 oraz niewielkie konstrukcje znajdujące się przed rekonstruowany-
mi budynkami od strony południowej (ryc. 9). 
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Opisywana część badanego obszaru przysporzyła najwięcej problemów 
interpretacyjnych. W kolejnych warstwach wyraźnie zarysowywał się jedynie 
jeden budynek z pomieszczeniem nr 279 oraz monumentalny mur nr 210/141, do 
którego ściśle przylegał. Drugi budynek, znajdujący się najdalej w kierunku 
wschodnim, również był widoczny w różnych warstwach kulturowych, dzięki 
czemu, po nałożeniu na siebie planów kilku kolejnych warstw, jego rekonstrukcja 
również była możliwa. Najtrudniejsza jednak okazała się interpretacja niewielkiej 
półkolistej konstrukcji i murków znajdujących się przed budynkami. W wizuali-
zacji zostały one zaprezentowane jako rodzaj ogrodzenia, w którym wykorzysta-
no także materiały pochodzenia roślinnego. 

Część znajdująca się na zachód od zabudowań w wizualizacjach została 
zaprezentowana jako miejsce o charakterze gospodarczym. Opierając się na od-
krywanych tam licznych śladach mniej lub bardziej regularnych obiektów ze śla-
dami spalenizny, w wizualizacji zaprezentowano tam jeden z pieców. 

Na rekonstrukcji wyraźnie można zauważyć także, jak niewiele otwartej 
przestrzeni znajdowało się pomiędzy strefą 2 i 3. Wrażenie to dodatkowo zwięk-
sza obecność muru nr 283 oraz nietrwałe konstrukcje umiejscowione na południe 
od budynków strefy 3. 
 

Podsumowanie 
Podsumowując powyższe rozważania można powiedzieć, że architektura 

osadnicza na Komie Wschodnim w Tell el-Farcha charakteryzowała się najpraw-
dopodobniej bardzo zwartą zabudową z niewielkimi przestrzeniami otwartymi 
pozostawionymi pomiędzy niektórymi z budynków. Budynki te najczęściej zbu-
dowane były na planie prostokątnym, choć występują również przykłady murów 
o dużym stopniu zakrzywienia. Najczęściej mury takie były wąskie i prawdopo-
dobnie nie należały do założeń o charakterze mieszkalnym. 

Na podstawie przeanalizowanego materiału można przyjąć, iż w kon-
strukcjach budowli mieszkalnych używano elementów drewnianych oraz innych 
surowców pochodzenia roślinnego. Choć elementy te nie zachowują się do na-
szych czasów to pośrednio na ich użycie wskazują zabytki takie jak gliniany mo-
del domu z el-Amra oraz ślady w warstwach stratyfikacyjnych uwiecznione w 
dokumentacji z badań archeologicznych. W przypadku Tell el-Farcha były to 
najprawdopodobniej materiały roślinne służące do wykonania mat oraz drewno, 
które wykorzystywano do tworzenia lekkich konstrukcji, pionowych i poziomych 
podpór zadaszenia, odrzwi, wzmocnień okien oraz płotów. 
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RYCINY  

 

 
Ryc. 1. Przykład tzw. rysunku głównego, ukazującego wszystkie aktualnie zadokumen-
towane warstwy eksploracyjne (wszystkie zaprezentowane plany oraz rekonstrukcje są 

dziełem autora). 
 

 
Ryc. 2. Przykłady integracji planów płaskich oraz dokumentacji fotograficznej. Na przy-
kładzie znajdującym się po lewej stronie fotografia została dodatkowo poddana efektowi 

„negatywu”. 
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Ryc. 3. Porównanie zdjęć przedstawiających współczesne maty plecionkowe (strona le-
wa) i płytki fajansowe znajdujące się na ścianach w podziemnej części kompleksu Pira-
midy Schodkowej w Saqqarze (strona prawa). (http://www.meble.pl/aktualnosci,maty-

ratanowe-na-plycie,1720.html;  
http://www.odysseyadventures.ca/articles/saqqara/saqqara_text02pyramid.html). 

 

 
Ryc. 4. Zdjęcia przedstawiające przykłady okien we współczesnej architekturze z cegły 
mułowej na terenie Dolnego Egiptu (strona lewa fot. J. Karmowski, strona prawa fot. M. 

Chłodnicki). 
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Ryc. 5. Porównanie zdjęcia przedstawiającego zrolowany dywan znajdujący się nad wej-
ściem do pomieszczenia we wsi Ghazala (strona lewa) oraz zdjęcia ukazującego tzw. 

drum – element architektoniczny imitujący zrolowaną matę drzwiową – znajdujący się w 
podziemnej części kompleksu Piramidy Schodkowej. (Od lewej: fot. J. Karmowski, 
http://www.odysseyadventures.ca/articles/saqqara/saqqara_text03cSouthTomb.html) 

 
 

 
Ryc. 6. Od lewej: wyobrażenie płotu w architekturze kamiennej kompleksu Piramidy 

Schodkowej oraz zdjęcie współczesnej konstrukcji płotu z trzciny. (fot. J. Karmowski) 
 



31 

 

 
Ryc. 7. Trójwymiarowa wizualizacja zrekonstruowanego układu architektury osadniczej 

ze strefy pierwszej. Tell el-Farcha Kom Wschodni, ar nr 75. 
 

 
Ryc. 8. Trójwymiarowa wizualizacja zrekonstruowanego układu architektonicznego z 

strefy drugiej. Tell el- Farcha, Kom Wschodni, ary nr: 73, 74 oraz 64. 
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Ryc. 9. Trójwymiarowa wizualizacja zrekonstruowanego układu architektonicznego ze 
strefy 3 (widoczne po lewej stronie) oraz fragmentu strefy drugiej (widocznej z prawej 

strony). Tell el-Farcha, Kom Wschodni, ary nr: 73, 74, 83, 84. 
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Czy grzebienie naqadyjskie stanowiły towar luksusowy?1 

 
Were Naqadian Combs a Luxury Good? 

 
This essay is devoted to the Naqadian combs produced by this cultural unit in the 4th mil-
lennium BC in Egypt. They form evidence of craftsmanship being highly developed at 
that time. More than a half of the known examples were made of ivory, and almost 40% 
of unidentified animal bones. Moreover, most of them were characterised by elaborate 
decorations in the form of birds, animals, horns and various other geometrical shapes. 
Furthermore, only around 335 combs were obtained from archaeological excavations or 
antiquities trade. For these reasons (the low numbers and the type of raw material) they 
are considered to be luxury goods. The main aim of this essay is to demonstrate a differ-
ent point of view. The collected combs were analysed from a wider perspective and more 
contextually in comparison with other artefacts from that period (i.e. palettes, mace heads 
and figurines). Partially, they were also examined on the basis of the quantitative methods 
of analysis conducted on artefacts from numerous Predynastic cemeteries. Other factors 
which influenced the scarce number of combs and the relatively wide access to them were 
proposed in the final part. 
 

 

 Okres naqadyjski ma niezwykłe znaczenie w dziejach starożytnego Egip-
tu. W IV tysiącleciu p.n.e. w czasie funkcjonowania kultury naqadyjskiej zaszły 
na tym terenie ważkie procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe. W 
tym czasie powstały pierwsze państwa, nastąpił rozwój terytorialny i kulturalny 
zwieńczony unifikacją całego kraju. Pogłębiły się podziały społeczne, miała miej-
sce specjalizacja rzemiosła i intensyfikacja handlu. Rozpowszechnił się również 
model gospodarki oparty o rolnictwo i hodowlę. Ponadto wprowadzono pismo 
oraz rozwijała się sztuka i architektura. Warte podkreślenia jest to, że podstawo-
we źródło naszej wiedzy o tych zjawiskach stanowią wyniki badań prowadzonych 
na cmentarzyskach. W porównaniu z nimi osiedla są poznane w znikomym stop-
niu.         
 

                                                      
1 Praca ta opiera się w dużej mierze na napisanej przeze mnie i niepublikowanej pracy 
magisterskiej pod opieką prof. dr hab. Krzysztofa M. Ciałowicza obronionej w 2011 roku 
na Uniwersytecie Jagiellońskim.   
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Charakterystyka grzebieni 
 Przykładem świadczącym o rozwoju rzemiosła była między innymi pro-
dukcja grzebieni. Wprawdzie przedmioty te charakterystyczne są przede wszyst-
kim dla kultury naqadyjskiej, to jednak najstarsze, nieliczne egzemplarze łączone 
są z kulturą badaryjską. Można powiedzieć, że grzebienie w dolinie Nilu zaczęto 
wykonywać w końcowych fazach neolitu i kontynuowano ich wyrabianie aż po 
czasy historyczne. W sumie znanych jest 335 grzebieni naqadyjskich, z czego 
około 80% zostało znalezionych in situ w czasie badań archeologicznych. Więk-
szość z nich udekorowana została rozmaitymi przedstawieniami, co jest odzwier-
ciedleniem powszechnej tendencji panującej w kulturze naqadyjskiej. W tym 
czasie nastąpiło bowiem nasilenie ornamentyki przejawiające się występowaniem 
bogatej dekoracji na prawie wszystkich znanych przedmiotach. Pierwszą typolo-
gię grzebieni stworzył William M. F. Petrie1 na początku XX wieku dzieląc je na 
dwie zasadnicze klasy: egzemplarze z długimi i krótkimi zębami. Podział ten, 
przy uwzględnieniu kilku nieznanych temu badaczowi typów, nadal jest aktualny. 
Grzebienie zdobione były następującymi wyobrażeniami/dekoracjami:  
– pojedynczego ptaka lub pary ptaków w rożnych układach z figurami geome-
trycznymi (ryc. 1);  
– zwierząt (w tym antylop, żyraf, hipopotamów, szakala?, a nawet osła; ryc. 2); 
– rogów (ryc. 2); 
– ludzkiej głowy (ryc. 3); 
– niezidentyfikowanym, geometrycznym ornamentem (ryc. 3); 
– szpili (ryc. 4). 

Tylko niewielka grupa zabytków nie posiadała dekoracji i była zakończo-
na albo płasko albo kolejnym, równoległym rzędem zębów (ryc. 4). Niecodzienny 
egzemplarz stanowi tzw. grzebień Davisa zdobiony głębokim reliefem przedsta-
wiającym w rzędach idące jeden za drugim zwierzęta różnych gatunków. Do 
grzebieni została też zaliczona grupa zabytków, tzw. grzebieni-amuletów o nieja-
snej genezie, funkcji i znaczeniu.               
 

Grzebienie –  towar luksusowy? 
 Pod koniec lat 80-tych i w latach 90-tych XX wieku przeprowadzono na 
podstawie danych pochodzących z cmentarzysk wiele badań wykorzystujących 
rozmaite metody ilościowe w celu przeanalizowania podziałów i hierarchii spo-
łecznej2. Opierały się one na założeniu, że wielkość grobu, ilość i rodzaj wyposa-
żenia odzwierciedlają układ społeczny i status danej osoby. Co prawda, powyższe 

                                                      
1 Petrie 1901: 21; 1920: 29-30 . 
2 Castillos 1982; Anderson 1992; Bard 1988, 1989, 1992, 1994; Savage 1997. 
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badania przyczyniły się do wykrycia wielu modeli czy wzorców, to jednak należy 
podkreślić, że ich wyniki nie zawsze mają uniwersalny charakter. Ponadto, w 
ostatnim czasie coraz większą uwagę zwraca się na inne aspekty obrządku po-
grzebowego oraz traktuje się zmarłego nie tylko w wymiarze społecznym, ale 
także jednostkowym. Podkreśla się aktywną rolę żałobników w stosunku do ele-
mentów obrządku, znaczenie rytuału (jako spektaklu) dla pamięci społecznej i 
zbiorowej historii oraz wagę jego sensualnych i emocjonalnych elementów1. Wy-
daje się, że warto o tym pamiętać przed podjęciem jakichkolwiek analiz staty-
stycznych. 

Na potrzeby tej pracy zrezygnowano z przeprowadzenia własnych badań 
tego typu, jednakże posłużono się w znacznym stopniu istniejącymi analizami dla 
poszczególnych nekropoli oraz innych kategorii przedmiotów. 

Cmentarzyska stanowią podstawową bazę źródłową dla poznania całej 
kultury naqadyjskiej, w tym także grzebieni. Prawie wszystkie zabytki (z wyjąt-
kiem jednego) zostały znalezione na 28 nekropolach znajdujących się na obsza-
rach od Delty Nilu po I kataraktę (ryc. 5). Najwięcej z nich zostało odkrytych w 
kolebce tej jednostki kulturowej, na eponimicznym stanowisku w Naqadzie. Po-
chodzą one zarówno z wielkich cmentarzysk liczących po kilka tysięcy grobów 
(oprócz Naqady i Ballas, są to Abydos, Hierakonpolis) zlokalizowanych głównie 
w Górnym Egipcie, jak i średniej wielkości liczących od 600 do 1000 pochów-
ków (np. Górny Egipt – Abadiya, Hu, el-Amra, el-Mahasna, Naga ed-Der; Dolny 
Egipt – Abusir el-Melek, Tarchan) oraz mniejszych zawierających od 100 do 200 
grobów (Górny Egipt – Armant czy el-Mesa’id; Środkowy Egipt – Badari, Mat-
mar, Mostagedda; Dolny Egipt – Gerzea; Nubia – el-Kubanieh Południowe, Chor 
Bahan). 
 Odnośnie omawianej problematyki cennych informacji dostarczyło śred-
niej wielkości cmentarzysko położone w Naga ed-Der w Górnym Egipcie. W 
studiach, których celem było między innymi odnalezienie czynnika determinują-
cego układ przestrzenny stanowiska, autor przyporządkował na podstawie ilości 
wyposażenia wszystkie znane groby do jednej z pięciu kategorii2. Udało się usta-
lić, że 4 z 10 znanych grzebieni znalazło się w grupie grobów z najmniejszą licz-
bą darów liczącą do 5 zabytków. Był to najliczniejszy przedział stanowiący aż 
70% odkrytych pochowków. Do kolejnej grupy liczącej od 6 do 10 przedmiotów 
zostały przyporządkowane następne 4 grzebienie. Dwa pozostałe grzebienie włą-
czono do kolejnych kategorii liczących, odpowiednio, od 10 do 20 oraz powyżej 
20 artefaktów. Zatem tylko jeden grzebień trafił do grupy najbogatszych pochów-

                                                      
1 Stevenson 2009. 
2 Savage 1997: 246-247. 
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ków. Należy jednak dodać, że wyniki te zostały nieco zafałszowane przez rabunki 
zamożniejszych grobów. Z przedstawionych powyżej badań wynika, że obecność 
grzebieni nie zależała od statusu zmarłego. Stanowisko to doczekało się jeszcze 
jednych studiów tego typu przeprowadzonych już przez innego badacza1. Skryty-
kował on swojego poprzednika w wielu kwestiach. Jednakże dla tej pracy naj-
ważniejszy jest pogląd, że artefakty z kości słoniowej2 znane główne z najstar-
szych grobów występowały w bogatszych pochówkach. Nie dotyczyło to jednak 
grzebieni pochodzących z biedniejszych pochówków w danym przedziale czaso-
wym. Oba studia przeprowadzone za pomocą sprawdzalnych metod pozwoliły 
udowodnić, że grzebienie należy łączyć z biedniejszymi i średniozamożnymi 
grobami. 
 Największe predynastyczne stanowiska takie, jak Naqada, Hierakonpolis 
i Abydos posiadały wydzielone nekropole dla różnych grup społecznych. Na epo-
nimicznym stanowisku kultury naqadyjskiej znajdowały się trzy takie cmentarzy-
ska nazywane skrótowo N, B i T. Warto dodać, że wadi przecięła pierwsze z nich 
na wschodnią i zachodnią część3. Dane archeologiczne, takie jak rozmiary po-
chówków i ich wyposażenie, oraz dane antropologiczne wskazują, że cmentarzy-
sko T było z całą pewnością wykorzystywane przez elity społeczne4. Łącznie 
odkryto na każdym z tych cmentarzysk ponad 100 grzebieni, zdecydowanie naj-
więcej ze wszystkich naqadyjskich nekropoli. Prawie wszystkie z nich pochodzą 
z największej i względnie najbiedniejszej części nekropoli. W związku z tym 
intuicyjnie można by je łączyć z osobami o niższym statusie społecznym lub ma-
jątkowym. Jednakże przeprowadzone przez Kathryn A. Bard5 badania ilościowe 
wykazały istnienie niezwykle złożonego układu społecznego. Okazało się, że trzy 
znane miejsca pochówku nie odzwierciedlają wcale trzech grup społecznych. W 
obrębie każdego z cmentarzysk, szczególnie na podstawie grobów z drugiej fazy 
kultury naqadyjskiej, dało się zaobserwować obecność jeszcze drobniejszych 
podziałów świadczących o silnie zróżnicowanym społeczeństwie. Trudno jest 
jednak odnieść te wyniki do grzebieni, ponieważ autorka nie umieściła w swojej 
pracy informacji o tym, do jakiej klasy należały poszczególne groby.  

                                                      
1 Delrue 2001: 50, 62-65. 
2 W pracy tej termin kość słoniowa dotyczy zarówno kłów słonia, jak i zębiny hipopota-
ma. Badania nad surowcem, z którego wykonywano przedmioty predynastyczne, były 
rzadko przeprowadzane i w angielskiej literaturze naukowej zazwyczaj używano terminu 
ivory obejmującego oba rodzaje. Dlatego też zdecydowano się na takie rozwiązanie. 
3 Bard 1994: 79. 
4 Kemp 1966: 42; Davis 1983: 28. 
5 Bard 1994: 87-109. 
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             W celu skontrastowania dwóch różnej wielkości cmentarzysk, ta sama 
badaczka wykonała podobne analizy dla stanowiska w Armant1. To liczące około 
150 grobów cmentarzysko, podobnie jak Naqada, jest również położone w Gór-
nym Egipcie. Wprawdzie, jak należało się tego spodziewać, układ społeczny od-
znaczał się mniej skomplikowaną strukturą, to jednak różnice społeczne są wy-
raźnie widoczne. Niestety, podobnie jak w przypadku przedstawionym powyżej, 
autorka nie uwzględniła w opracowaniu wszystkich danych i nie jest możliwe 
ustalenie, w jakiej kategorii grobów były deponowane grzebienie.   
 Archeolodzy badający kompleks stanowisk w Hierakonpolis wyróżnili 
cmentarzyska należące do elity (locality 6), średniej  klasy (locality 27) oraz ro-
botników (locality 43)2. Łącznie na każdym z nich zostało znalezionych 11 grze-
bieni. Większość z nich pochodziła z najbogatszej części, ale nie zostały one zde-
ponowane w najzamożniejszych grobach, tylko w pochówkach towarzyszących. 
Z locality 27 znane są dwa przedmioty, z czego jeden został odkryty w dziecię-
cym grobie numer 66, najbogatszym pod względem ceramiki3.  
 W Abydos, innym wielkim kompleksie stanowisk, stratyfikacja społeczna 
jest również doskonale widoczna. Najważniejszą część stanowi nekropola kró-
lewska władców I i częściowo II dynastii4. Grzebienie zostały odkryte zarówno w 
tej, jak i biedniejszej części nazywanej cmentarzyskiem U. Co interesujące, w 
tym pierwszym przypadku zabytki pochodzą z pochówków towarzyszących. Na-
leży jednak dodać, że groby królewskie zostały wyrabowane i nie znaleziono w 
nich wielu przedmiotów, choć ich wyposażenie musiało być imponujące. Z cmen-
tarzyska U znanych jest blisko 20 grzebieni, z czego większość intuicyjnie nale-
żałoby łączyć z dość dobrze wyposażonymi pochówkami. Niemniej jednak trud-
no jest osądzać bez uwzględnienia danych odnoszących się do pozostałych gro-
bów i przeprowadzenia analiz porównawczych opartych na metodach statystycz-
nych. 
 W podobny sposób można by dokonać przeglądu pozostałych cmenta-
rzysk, na których występowały grzebienie. Wydaje się jednak, że przedstawiona 
powyżej charakterystyka w zupełności wystarczy do wyciągnięcia pewnych 
wniosków. Jest wielce prawdopodobne, że grzebienie nie były deponowane poje-
dynczo i towarzyszyły im także inne przedmioty. Z całą pewnością były odnaj-
dywane w bogatych pochówkach, o czym świadczą częściowo przedstawione 
powyżej argumenty. Poza tym w niektórych raportach archeologicznych wyraźnie 

                                                      
1 Bard 1988; 1994: 59-75. 
2 Np. Adams 1996: 1-2; Friedman 1997: 2-3,1998: 4-6, 2002: 9-10. 
3 Adams 1996: 2. 
4 Kemp 1966: 22. 
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napisano, że na przykład groby H29 w el-Mahasna i B101 w Abadiya stanowiły 
największe lub najbogatsze pochówki1. Niemniej jednak obecność grzebieni w 
biedniejszych pochówkach oraz na mniejszych stanowiskach pokazuje, że nieko-
niecznie były wyłączną własnością elit i nie stanowiły trudno dostępnego dobra. 
Niestety, zebrane powyżej dowody tylko w niewielkim stopniu opierają się na 
metodach ilościowych.  
 Ponad 50% grzebieni zostało wykonanych z kości słoniowej, a około 
40% z kości niezidentyfikowanych zwierząt. W związku z tym, że nie przepro-
wadzono wielu badań nad materiałem predynastycznym wykonanym z kości sło-
niowej i nie wiadomo, czy używano do ich produkcji zębiny hipopotama czy 
kłów słonia, w pracy wykorzystano szerokie znaczenie tego słowa obejmujące 
oba gatunki. Aż tak znaczny odsetek grzebieni wykonany z kości słoniowej i 
kości innych zwierząt pozwala wyciągnąć wniosek, że musiały one należeć do 
dóbr luksusowych. Poza tym grzebienie były stosunkowo rzadko odkrywane w 
czasie badań archeologicznych. Nawet na stanowisku w Naqadzie, na którym 
odnaleziono ponad 100 egzemplarzy na ponad 300 znanych, występowały w 
mniej niż w 5% pochówków. Na innych nekropolach ten stosunek jest jeszcze 
niższy. W związku z tym pojawiły się w literaturze naukowej twierdzenia, że ze 
względu na swój unikalny charakter grzebienie stanowiły dobro luksusowe2. Nie 
można się jednak z tym poglądem zgodzić. Po pierwsze, własności wykorzysta-
nych surowców takie, jak dostępność, podatność na obróbkę, kolor czy trwałość, 
a nie ranga mogły decydować, o tym, czy zostaną one użyte do produkcji okre-
ślonych artefaktów. Po drugie, frekwencja innych przedmiotów naqadyjskich jest 
porównywalna. Poza ceramiką najpopularniejszym rodzajem wyposażenia były 
palety, które występowały średnio zaledwie w 15% grobów na danym cmentarzy-
sku. Co więcej, przeprowadzono analizę polegającą na porównaniu ich obecności 
do wielkości pochówków i ilości darów grobowych. Wykazała ona, że palety 
pochodzą zarówno z bogatszych, jak i biedniejszych pochówków ze wskazaniem 
na średniozamożne3. Ponadto inne predynastyczne zabytki były równie rzadko 
spotykane jak grzebienie w materiale archeologicznym. Na przykład liczba zna-
nych figurek antropomorficznych z tego okresu wynosi tylko 2264, a głowic ma-
czug około 4005. Niestety, nie przeprowadzono na nich badań statystycznych. 
 

 

                                                      
1 Petrie 1901: 33; Ayrton, Loat 1911: 11. 
2 del Río Álvarez 2007: 786. 
3 Stevenson 2009: 153, 156. 
4 Ucko 1968. 
5 Ciałowicz 1989: 261. 
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Czynniki wpływaj ące na dostępność i unikalność grzebieni 
 Na niewielką liczbę grzebieni i dość szeroki dostęp do nich różnych grup 
społecznych najprawdopodobniej wpływały inne czynniki. Studium wykorzystu-
jące metody ilościowe przeprowadzone na zabytkach pochodzących z cmentarzy-
ska w Naqadzie i grupy stanowisk zlokalizowanych w regionie Badari (Środkowy 
Egipt) wykazały, że niektóre kategorie przedmiotów, jak na przykład przybory 
toaletowe, amulety czy ozdoby, charakterystyczne są dla kobiecych grobów, a 
inne, takie jak krzemienie i ceramika, dla męskich1. Prawdopodobnie wiek lub 
płeć miały znaczny wpływ na jakość i ilość darów grobowych. Jednak w odnie-
sieniu do grzebieni ze względu na niekompletne dane niezwykle trudno jest to 
wykazać.  

Płeć zmarłych ustalono tylko w 49 przypadkach (około 20% całego zbio-
ru), a wiek osobników uwzględniany był jedynie wyjątkowo. Grzebienie były 
wkładane do grobów obu płci, grobów dziecięcych, a nawet zbiorowych. Wpraw-
dzie najwięcej, bo aż 60% łączonych jest z pochówkami kobiecymi, ale nie na 
każdym stanowisku ta tendencja jest tak wyraźna. Jedyny pozytywny wyjątek 
stanowi stanowisko w Naga ed-Der, gdzie udało się zaobserwować skłonność do 
deponowania szpil do włosów, grzebieni i skórzanych woreczków wraz z kobie-
tami w wieku od 13 lat wzwyż. Należy dodać, że podobne prawidłowości dało się 
także uchwycić w odniesieniu do innych ozdób2. Poza tym niezwykle interesujące 
obserwacje przyniosły badania etnograficzne nad plemieniem Bedża zamieszku-
jącym obecnie Pustynię Wschodnią. Mężczyźni tego ludu noszą włożone we wło-
sy grzebienie podobne do tych, które zakończone są przedstawieniem ludzkiej 
twarzy. Zdaniem niektórych badaczy tradycja ta przetrwała na tym obszarze od 
czasów predynastycznych3. Na podstawie materiału archeologicznego nie udało 
się tego zweryfikować. W większości przypadków ustalenie płci osób pochowa-
nych z grzebieniami nie było możliwe. Biorąc pod uwagę przytoczone argumen-
ty, nasuwają się przypuszczenia, że konkretne typy grzebieni należałoby łączyć z 
przedstawicielami danej płci. Jednak na skąpej bazie źródłowej nie wychwycono 
takich tendencji.       

Jak zostało powiedziane wcześniej, w ostatnich latach pojawiły się w lite-
raturze naukowej próby analizy zwyczajów pogrzebowych wykraczające poza 
ustalenie statusu zmarłego i hierarchii społecznej. Zaczęto je także rozpatrywać z 
perspektywy indywidualnej, a nie społecznej. W odniesieniu do zabytków predy-
nastycznych, szczególnie paciorków i palet zwrócono uwagę na znamienne 

                                                      
1 Hassan, Smith 2002: 51. 
2 Lords 2008: 6. 
3 Needler 1984: 316; Nowak 2004: 900. 
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szczegóły. W niektórych grobach występuje dużo, wykonanych z rzadkich i egzo-
tycznych surowców paciorków tworzących kombinacje o niezwykłych walorach 
estetycznych. Z kolei w innych grobach przedmioty są niekompletne, połamane 
czy mocno zużyte. Znane są na przykład palety, które noszą ślady długotrwałego 
użytkowania, szczególnie w środkowych partiach. Zanim trafiły do grobu, praw-
dopodobnie były użytkowane, naprawiane i ponownie użytkowane. Krążąc wśród 
użytkowników zostały uwikłane w społeczne skojarzenia i sieci. Te zjawiska, 
używanie wielu surowców odznaczających się barwą czy teksturą, fragmentacja 
przedmiotów lub ponowne wykorzystywanie (tzw. biografie artefaktów) mogą 
być oznaką nie tyle bogactwa czy ubóstwa zmarłego, ale także sposobem na wy-
woływanie wspomnień i odciśnięcie się w zbiorowej pamięci. Podkreśleniem, w 
jakich skomplikowanych relacjach krewniaczych, społecznych, ekonomicznych i 
politycznych funkcjonował konkretny człowiek. Można je interpretować jako 
przykład powstawiania złożonych relacji międzyludzkich i dowód na istnienie 
więzi pokrewieństwa1.  

Ponieważ w materiale archeologicznym nie ma na to wystarczających 
dowodów, w przypadku grzebieni nie da się tego typu zjawisk potwierdzić z całą 
pewnością. Tylko w 70 przypadkach udało się ustalić dokładną lokalizację grze-
bieni w grobie. Dwa z nich stanowiły prawdopodobnie własność zmarłego, gdyż 
znaleziono je we włosach. Ponad 60% (41) egzemplarzy zostało odkrytych przy 
różnych częściach ciała pochowanego, natomiast nieco ponad 30% (22) znajdo-
wało się z dala od ciała przy krawędzi jamy grobowej. Co więcej, niektóre z nich 
umieszczono w innych przedmiotach, na przykład w wiklinowym koszu razem z 
wieloma innymi przedmiotami. Szczególnie te ostatnie mogą być świadectwem 
pozostawionym przez żałobników podczas nieznanego rytuału, a nie własnością 
zmarłego i oznaką jego statusu społecznego. Trudno jest ocenić kontekst pozosta-
łych grzebieni, ponieważ zwyczajowo większość predynastcznych przedmiotów, 
poza ceramiką, deponowana była w pobliżu domniemanego właściciela.              
 

Podsumowanie 
Grzebienie naqadyjskie były charakterystycznym wyrobem rzemieślni-

czym tej kultury. Cechowały się znaczną różnorodnością dekoracji, szczególnym 
surowcem wykonania oraz niewielką liczbą znanych przykładów. Pomimo to 
najprawdopodobniej nie stanowiły dobra luksusowego, o czym świadczą następu-
jące argumenty: 
– obecność grzebieni zarówno w „biedniejszych” pochówkach, jak i na mniej-
szych cmentarzyskach. Szczególnie cenne wydają się pośrednie przesłanki wy-

                                                      
1 Stevenson 2009: 185-91. 
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pływające z badań statystycznych przeprowadzonych na cmentarzysku w Naga 
ed-Der. Wynikało z nich, że grzebienie składano w większości w mniej zamoż-
nych grobach. 
– liczba innych znanych predynastycznych przedmiotów (np. palet, figurek antro-
pomorficznych, głowic maczug) jest porównywalna, co zaprzecza unikalności 
grzebieni. Poza tym przeprowadzona na paletach analiza wykazała, że one także 
występowały w grobach o różnym statusie ze wskazaniem na średniozamożne. 
– własności wykorzystanych surowców, takie jak dostępność, podatność na ob-
róbkę, kolor czy trwałość, a nie ranga kości słoniowej lub kości innych, nieziden-
tyfikowanych zwierząt, z których najczęściej robiono grzebienie, mogły decydo-
wać o tym, czy zostaną użyte do produkcji. 

 Wprawdzie nie dało się tego wykazać na podstawie własnych badań 
opartych na metodach statystycznych, ale przedstawiona argumentacja jest wia-
rygodna. Wydaje się, że podobne tendencje tj. niewielką liczbę i szeroki dostęp 
charakteryzują także inne predynastyczne przedmioty. Niestety, trudno jest wy-
tłumaczyć te zjawiska w odniesieniu do zbiorowości o znaczących różnicach 
społecznych. W przypadku grzebieni głównie ze względu na skąpą bazę źródłową 
nie jest jasne, jakie czynniki były za to odpowiedzialne, choć próby ich wyjaśnie-
nia były już podejmowane na przykładzie wcześniej wspomnianych palet. Anali-
za grzebieni pod kątem płci zmarłego, ich lokalizacji w grobie czy materiału nie 
przyniosła zadowalających rezultatów, ale wskazała kierunek dalszych poszuki-
wań.  
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RYCINY  

 
Ryc. 1. Grzebienie naqadyjskie z wy-
obrażeniami ptaków (Petrie, Quibell 

1896: pl. LXIII, 58, 59, 65, 67, LXIV, 
72, 85, 86; Petrie 1901a: pl. IX, 22, X, 

2, 3; Brunton 1937: pl. XLII, 52; Mond, 
Myers 1937: pl. XLII, 52). 

 

 
Ryc. 2. Grzebienie naqadyjskiej z wy-
obrażeniami zwierząt i rogów (Petrie, 
Quibell 1896: pl. LXIII, 57, 57A, 59, 

63, 66, pl. LXIV, 70; Quibell 1905: pl. 
57; Firth 1927: pl. 20, e; Brunton, 

Caton-Thompson 1928: pl. LIII, 32; 
Brunton 1937: pl. XLII, 46; 1948: pl. 

XVI, 3, 6). 

 

 

Ryc. 3. Grzebienie naqadyjskie z róż-
nymi wyobrażeniami (Petrie, Quibell 
1896: pl. LIX, 1, 5, LXIV, 71, 73, 88; 

Petrie 1901a: pl. X, 7, 8; Brunton 1937: 
pl. XLII, 44, 45, 47; Mond, Myers 

1937: pl. XLIV, 5).  

 

 

Ryc. 4. Grzebienie naqadyjskie (Petrie, 
Quibell 1896: pl. LXIII, 51, 52, 54; 
Brunton 1937: pl. XLII, 41, 42; Wil-

liams 1986: fig. 64, a). 
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Nazwa stanowiska Liczba grzebieni 
Naga 1 

el-Kubanieh S 2 
Bahan 6 

Chor Ambukol 2 
Hierakonpolis 11 

el-Kab 4 
Armant 3 

Gebel Tarif 11 
Naqada 100 
Ballas 6 

Naga el-Hai 1 
Abadiya 18 

Hu 10 
el-Amra 9 
Abydos 19 

el-Mahasna 9 
Mesa'id 3 

Naga ed-Der 10 
Achmim 1 

Qau 1 
Hemamija 2 

Badari 4 
Mostagedda 15 

Matmar 14 
Abusir el-Melek 8 

Gerzea 1 
Tarchan 1 

Nieznane pochodzenie 63 
Suma  335 

Ryc. 5. Liczba znanych, grzebieni naqadyjskich na poszczególnych stanowiskach (uło-
żonych zgodnie z kierunkiem S-N) (źródło: własna praca magisterska, zob. przypis 1). 
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Naczynia ceramiczne z wczesnodynastyczego cmentarzyska w 
Tell el-Murra: sezony 2011-2012 

 
Pottery from Early Dynastic Tell el-Murra Graves: Seasons 2011-2012 

 
The site of Tell el-Murra is situated in the north-eastern part of the Nile Delta, several 
kilometres to the east of Tell el-Farkha, a well-known archaeological site of the 4th/3rd 
millennium BC. Tell el-Murra has been explored since 2008, when the survey was con-
ducted there by the Polish Archaeological Expedition of the Institute of Archaeology, 
Jagiellonian University in Cracow. In 2010 the first test trenches were explored, and 
since then excavations have been carried out annually. These revealed settlement layers 
which contained Predynastic (Lower Egyptian Culture), Early Dynastic and Old King-
dom (until the 6th Dynasty) pottery.  

During three consecutive excavation seasons of 2010-2012, works were con-
ducted among others in trench S3, located in the south-western part of the tell, where the 
cemetery was found. Fieldworks in 2011-2012 revealed several graves in this area. Out 
of seven of those explored until 2012, five contained pottery vessels: Grave nos. 1, 2, 3, 
5 and 7. Among types of vessels discovered at Tell el-Murra were such forms as: differ-
ent kinds of jars: wine jars, ovoid in shape, but quite elongated jar, barrel-shaped jars, 
ovoid jars, beer jars, small jars, cylindrical jars, different kinds of bowls: bowls with 
convex sides or with concave convergent sides, as well as other forms: pot-stand, minia-
ture vessels, shallow tray and plate.  
              The pottery assemblage from the above-described Tell el-Murra graves contains 
forms which show affinity to types of vessels dated to the Early Dynastic period. Ana-
logical material is provided especially by the cemeteries at Minshat Abu Omar and Tell 
el-Farkha but the pottery is also comparable to forms found at other sites: Helwan, Buto, 
Kafr Hassan Dawood. These similarities allow us to date Tell el-Murra cemetery to the 
above mentioned period.  
 

 

Wprowadzenie 
Stanowisko Tell el-Murra zlokalizowane jest w północno-wschodniej 

Delcie Nilu, kilkadziesiąt kilometrów na wschód od innego, dobrze znanego 
stanowiska Tell el-Farcha. Początki badań na tellu sięgają 2008 roku, kiedy to 
zostały przeprowadzone badania powierzchniowe1. Obiecujące wyniki badań 
przyczyniły się od podjęcia decyzji o kontynuowaniu prac w formie regularnych 
                                                      
1 Jucha 2010a: 379-381; Jucha 2010b.  
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wykopalisk, które rozpoczęły się w 2010 roku1. Dotychczas udało się ustalić, że 
stanowisko składa się zarówno z cmentarzyska, jak i osady oraz ocenić na pod-
stawie ceramiki, że osadnictwo na tellu trwało od Okresu Predynastycznego 
(Kultury Dolnoegipskiej) przez Okres Wczesnodynastyczny po Stare Państwo 
(do VI dynastii)2.  

Podczas trzech kolejnych sezonów, trwających od 2010 do 2012 roku 
prace skoncentrowane były przede wszystkim w obrębie sondażu S3, zlokalizo-
wanego w południowo-zachodniej części tellu, gdzie znajduje się cmentarzysko. 
Spośród odkrytych i przebadanych do 2012 roku grobów, pięć zawierało naczy-
nia ceramiczne3. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie naczyń cera-
micznych wchodzących w skład wyposażenia grobów przebadanych w Tell el-
Murra do sezonu 2012. Szczegółowy opis poszczególnych naczyń pozwoli od-
nieść je do form ceramicznych występujących na innych stanowiskach. Na pod-
stawie tych porównań do dobrze datowanych stanowisk możliwe staje się okre-
ślenie wstępnej chronologii grobów odkrytych w Tell el-Murra. W celu wyraź-
nego prześledzenia tego, omówienie grobów, a przede wszystkim ich wyposaże-
nia ceramicznego zostało zaprezentowane niżej w układzie chronologicznym.  

 
Grób 3 

Najstarszy spośród przebadanych dotychczas jest grób numer 3, odkryty 
w 2012 roku4. Zlokalizowany w zachodniej części sondażu S3, składał się z 
jednej komory, która zawierała ceramiczną trumnę o kształcie nieregularnego 
prostokąta z zaokrąglonymi krawędziami (ryc. 9). Pośród darów grobowych 
złożonych zmarłemu znajdowało się między innymi pięć naczyń ceramicznych. 
Cztery z nich, dwa cylindryczne dzbany oraz dwa większe dzbany z wyodręb-
nionymi ramionami i płaskim dnem odkryte zostały w całości. Piąte naczynie 
zachowało się tylko częściowo. 

Pierwsze z naczyń cylindrycznych zostało znalezione wewnątrz cera-
micznej trumny, na zachód od czaszki. Dzban został wykonany z dobrej jako-
ściowo gliny nilowej z domieszką drobnego piasku, jego powierzchnię pokryto 
czerwoną polewą i wygładzono przy użyciu twardego przedmiotu (burnished). 
Niestety, angoba zachowała się tylko częściowo, zaś przyczerniona powierzch-
nia w dolnej części naczynia jest prawdopodobnie efektem wypału. Dzban po-

                                                      
1 Jucha et al. 2010c. 
2 Jucha 2013. 
3 Na podstawie rozmowy z dr. Mariuszem Juchą, kierującym badaniami archeologicz-
nymi na stanowisku Tell el-Murra. 
4 Na podstawie rozmowy z dr. Mariuszem Juchą, kierującym badaniami w Tell el-Murra.  
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siada dekorację przypominającą odcisk sznura, umieszczoną pod wylewem, a 
biegnącą dookoła naczynia (ryc. 1.1).  

W północno-wschodniej części komory grobowej, poza sarkofagiem zo-
stało znalezione drugie z naczyń cylindrycznych, dekorowane linią rytą umiesz-
czoną poniżej wylewu (ryc. 1.2). Dzban uformowano z gliny marglowej z nie-
wielką ilością drobnoziarnistego piasku.  

Naczynia cylindryczne zdobione pod wylewem dekoracją przypomina-
jącą odcisk sznura lub linią rytą reprezentują formy, które mogą być porównane 
do typów 48 s, 48 t i 49 l według klasyfikacji Williama M. F. Petriego1. Należą 
one do form charakterystycznych dla okresu Naqada IIIB 2. W Tell el-Farcha 
występują w najstarszej grupie grobów, datowanych na początek okresu Nagada 
IIIB – czas poprzedzający panowanie Iri-Hora3. W kontekście osadniczym, 
dzbany cylindryczne z dekoracją w formie prostej linii pod wylewem, pojawiają 
się zazwyczaj w warstwach datowanych na 5 fazę, sporadycznie także pod ko-
niec 4 fazy4. Według chronologii Stana Hendrickxa wspomniane fazy, wyróż-
nione na stanowisku Tell el-Farcha datowane są odpowiednio na okres Naqada 
IIIB-C1 (faza 5)5 oraz Naqada IIIA1-IIIB (faza 4)6. W Minszat Abu Omar, cy-
lindryczne dzbany są jedną z symptomatycznych form naczyń III grupy grobów 
datowanych na okres Naqada IIIB/IIIC. Przykłady ze wspomnianym typem de-
koracji: imitująca odcisk sznura lub linia ryta pod wylewem są szczególnie cha-
rakterystyczne dla grobów należących do wczesnej fazy III grupy grobów, która 
jest określana jako 3b7. Ponadto, podobne formy naczyń znane są także z gro-
bów na cmentarzysku w Heluanie, gdzie dzbany cylindryczne z dekoracją w 
formie odcisku sznura lub linii rytej występują w grobach datowanych na okres 
Naqada IIIB/C8. 

Na północ od ceramicznej trumny odkryte zostały dwa inne naczynia, 
zlokalizowane w północno-zachodnim i północno-wschodnim narożniku komo-
ry grobowej. Jedno z nich to duży, wąski dzban z pogrubionym i wywiniętym na 
zewnątrz wylewem o spłaszczonej górnej krawędzi oraz ze spłaszczonym dnem 
(ryc. 1.3). Naczynie posiadało dekorację w postaci łuków umieszczonych na 
ramionach, powstałych prawdopodobnie w wyniku przesunięcia palcem po mo-
                                                      
1 Petrie 1953: pl. IX. 
2 Hendrickx 1996: 62, tab. 7 
3 Jucha 2012: 77. 
4 Jucha 2005: 60. 
5 Jucha 2005: 77. 
6 Jucha 2005: 74. 
7 Kroeper 1986/87: 75-76, 87; Kroeper 1988: 14; fig. 85-88; Kroeper and Wildung 2000: 

cat. nos. 881/1, 866/20, 109/9, 415/6. 
8 Köhler 2004: 308-309, fig. 7. 
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krej glinie. Dzban został wykonany ze średniej jakości gliny nilowej, z dodat-
kiem piasku i słomy, powierzchnię naczynia wyrównano (smoothed). 

Dzban o podobnym kształcie, z dekoracją w formie łuków umieszczo-
nych na ramionach to forma odpowiadająca typowi 74j wydzielonemu przez 
Petriego1, a także typowi III Edwina C. M. van den Brinka2, datowana według 
chronologii Hendrickxa na okres Naqada IIIB-C13. Ten rodzaj dzbanów jest 
jedną z charakterystycznych form znajdowanych w grobach III grupy na cmen-
tarzysku w Minszat Abu Omar, datowanych na okres Naqada IIIB/IIIC. Poja-
wiają się one w grobach należących do wcześniejszej fazy grupy III, określanej 
jako grupa 3b4, ale występują także w późniejszej chronologicznie grupie 3c5. 
Analogiczne formy dzbanów występują również na cmentarzysku w Tell el-
Farcha, w grobach datowanych na okres Naqada IIIB6, a także na cmentarzysku 
w Heluanie, gdzie występują one w grobach datowanych na okres Naqada 
IIIB/C 7. 

Na wschód od wspomnianego naczynia, w północno-wschodnim naroż-
niku komory grobowej, był zlokalizowany kolejny duży dzban (ryc. 1.4). Wy-
konany został ze średniej jakości mułu nilowego, zewnętrzną powierzchnię na-
czynia wygładzono oraz pokryto czerwoną polewą, widoczne są ślady wygła-
dzania powierzchni twardym narzędziem. Naczynie nie posiadało dekoracji.  

Fragment piątego naczynia został znaleziony obok wschodniej ściany 
sarkofagu. Dzban zachował się w stanie niekompletnym, przetrwała głownie 
górna partia naczynia: pogrubiony wywinięty na zewnątrz wylew ze spłaszczoną 
górną krawędzią oraz część ramion. Naczynie wykonano z gliny nilowej średniej 
kategorii. Forma naczynia przypominała prawdopodobnie wyżej opisany dzban 
dekorowany łukami (ryc. 1.3).  

Wspomniane podobieństwa między naczyniami odkrytymi w grobie 3 w 
Tell el-Murra oraz formami pochodzącymi z grobów w Minszat Abu Omar nale-
żącymi do III grupy, datowanych na okres Naqada IIIB/C, szczególnie wczesnej 
fazy 3b, jak również do naczyń z grobów w Tell el-Farcha datowanych na okres 
Naqada IIIB, pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić chronologię 
grobu numer 3 na okres Naqada IIIB.  

                                                      
1 Petrie 1953: pl. XVIII. 
2 van den Brink 1996: 144-147, fig. 2: 9-13, 3: 16-17. 
3 Hendrickx 1996: 42. 
4 Kroeper 1986/7: 76-77, 80, 88-89; Kroeper 1988: 14-15, fig. 91-96. 
5 Kroeper 1986/7: 76-77, 80, 88-89; Kroeper 1988: 14-16, fig. 79-81, 89-97, 140-143. 
6 Jucha 2012: 78, fig. 1.4. 
7 Köhler 2004: 307-308, fig. 7. 
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Pozostałe groby są chronologicznie późniejsze. Inwentarze ceramiczne 
dwóch z nich, grobu 1 i 2 wykazują duże podobieństwo.  
 

Grób 1 
Grób 1, dwukomorowa struktura zlokalizowana na wschód od grobu 3, 

przebadany został w sezonie 20111. Ciało zmarłego oraz większość złożonych 
do grobu naczyń ceramicznych została umieszczona w południowej komorze 
(ryc. 10). Zestaw naczyń odkrytych w grobie zawierał 28 różnego typu naczyń, 
spośród których 17 zachowało się w stanie kompletnym lub umożliwiającym 
rekonstrukcję ich formy.  

W północnej komorze grobowej znaleziono cztery wysokie, wąskie 
dzbany, z lekko wypukłym dnem (ryc. 2). Wszystkie naczynia dekorowane były 
łukami umieszczonymi na ramionach, a „narysowanymi” prawdopodobnie pal-
cem na mokrej glinie, ponadto posiadały także znaki garncarskie znajdujące się 
w górnej części, poniżej wspomnianego ornamentu. Dzbany zostały wykonane z 
mułu nilowego średniej kategorii z dodatkiem słomy i ziaren piasku, powierzch-
nię naczyń starannie wygładzono. W przypadku niektórych dzbanów wyrówny-
wanie odbyło się prawdopodobnie na mokro, w efekcie czego, na powierzchni 
naczyń powstał tzw. self-slip. 

Podobne w formie naczynia, odpowiadające typowi 75v Petriego2, wy-
stępują na cmentarzysku w Minszat Abu Omar. Wysokie dzbany z dekoracją w 
postaci łuków na ramionach pojawiają się tam w grobach należących do IV gru-
py, datowanych na okres Naqada IIIC/IIID3. 

Zestaw naczyń odkrytych w grobie numer 1 w Tell el-Murra zawierał 
także inne typy dzbanów. Były wśród nich między innymi dwa jajowate w 
kształcie naczynia z pogrubionym na zewnątrz wylewem, krótką szyjką, wyod-
rębnionymi ramionami. Dolna część brzuśca dzbanów, poniżej ramion, zwęża 
się w kierunku zaokrąglonego lub płaskiego dna (ryc. 3.1). Oba dzbany, znale-
zione w komorze północnej, wykonane zostały ze średniej jakości mułu nilowe-
go z dodatkiem piasku i słomy, powierzchnię naczyń pozostawiono niewygła-
dzoną. Podobne formy dzbanów występują także w grobach na cmentarzysku w 
Tell el-Farcha, datowanych na okres Naqada IIIB/C1-C24, jak również w gro-
bach IV grupy w Minszat Abu Omar, w grobach datowanych na okres Naqada 
IIIC/IIID 5. Spośród dzbanów znalezionych w grobie numer 1 wspomnieć należy 

                                                      
1 Na podstawie rozmowy z dr. Mariuszem Juchą, kierującym badaniami w Tell el-Murra.  
2 Petrie 1953: pl. XXI. 
3 Kroeper 1986/7: 77-78, 90; Kroeper 1998: 16, fig. 160. 
4 Jucha 2012: 81. 
5 Kroeper 1986/7: 77, 81, 91, fig. 76; Kroeper 1998: 16, fig. 165-167. 
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również o naczyniu przypominającym kształtem beczułkę, z maksymalną wypu-
kłością ścianek usytuowaną mniej więcej w połowie naczynia, a także z pogru-
bionym na zewnątrz wylewem oraz spłaszczonym dnem (odpowiada typom 85c, 
d, e według Petriego1) (ryc. 3.2). Dzban uformowano z dobrej jakościowo gliny 
nilowej z dodatkiem niewielkiej ilości drobnoziarnistego piasku, a powierzchnię 
wyrównano, pokryto jasną czerwoną angobą oraz wygładzono. Podobne w 
kształcie naczynia występują także w grobach na cmentarzysku w Minszat Abu 
Omar, gdzie pojawiają się one wśród nowych form po raz pierwszy w grobach 
należących do IV grupy2. Ponadto, podobne formy dzbanów zanotowano także 
na cmentarzysku w Heluanie, odkryte zostały one w grobach datowanych na 
okres Naqada IIIC-D oraz Naqada IIID13. 

Pośród naczyń odkrytych w grobie 1 w Tell el-Murra znajdowało się 
także sześć małych dzbanów z wyraźne wyodrębnionymi ramionami, zwężoną 
dolną częścią naczyń oraz płaskim dnem (typ 57v według Petriego4; ryc. 3.3). 
Powierzchnia naczyń wyraźnie dzieli się na dwie strefy. Górna partia (wylew 
oraz szyjka) nosi poziome linie po obtaczaniu, wykonanym prawdopodobnie 
przy użyciu wprawianego w ruch obrotowego narzędzia lub przedmiotu, ale nie 
tradycyjnego koła garncarskiego, które pojawia się w Egipcie nieco później. Na 
obszarze od ramion w dół wspomniane dzbany posiadają ukośne lub promieni-
ście rozchodzące się od dna ślady wykańczania powierzchni, powstałe prawdo-
podobnie przy użyciu jakiegoś ostro zakończonego przedmiotu. Wszystkie 
dzbany wykonane zostały ze średniej jakości gliny nilowej z dodatkiem piasku 
oraz słomy. Podobne formy naczyń odkryte zostały w grobach na cmentarzysku 
w Heluanie i datowane są na okres od połowy do końca I dynastii (Naqada 
IIIC2/IIID) 5.  

W południowo-wschodnim narożniku południowej komory grobowej 
znalezione zostały dwa cylindryczne naczynia, oba pozbawione dekoracji. 
Pierwsze z nich (ryc. 3.5), wykonano z dobrej jakościowo gliny, z niewielką 
ilością domieszki w postaci drobnego piasku, a jasno-czerwoną powierzchnię 
starannie wygładzono. Ten rodzaj niedekorowanych naczyń cylindrycznych jest 
dobrze znany z okresu Naqada IIIC1/IIIC2 (koniec Okresu Protodynastycznego i 
początek Okresu Wczesnodynastycznego)6. W klasyfikacji Petriego tego typu 
cylindry należą do najmłodszych form wyróżnianych w obrębie tzw. wavy-

                                                      
1 Petrie 1953: pl. XXV. 
2 Kroeper 1998: 16, fig. 168-171. 
3 Köhler 2004: 300, 302-303, fig. 3-4. 
4 Petrie 1953: pl. XI-XII. 
5 Köhler and Smythe 2004: 131, pl. 4; Smythe 2004: 320, fig. 1-2. 
6 Hendrickx 1996: 62, tab. 7; Jucha 2005: 45. 
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handled jars1. W Tell el-Farcha obecność naczyń cylindrycznych bez dekoracji 
jest jedną z charakterystycznych cech zestawu naczyń występujących w grobach 
datowanych na okres Naqada IIIB/C1-C22. Ponadto, podobne formy cylindrów 
są znane także z cmentarzyska w Minszat Abu Omar, gdzie pojawiają się one w 
grobach należących do późnej fazy grupy III, czyli 3c, datowanych na okres 
Naqada IIIB/IIIC3. Drugie z naczyń, mały cylindryczny dzban (ryc. 3.4), został 
uformowany z mułu nilowego średniej kategorii, z domieszką słomy oraz pia-
sku. Powierzchnia naczynia została wygładzona, ponadto w górnej partii wi-
doczne są poziome ślady po obtaczaniu, natomiast w dolnej ukośne linie po wy-
kańczaniu powierzchni za pomocą ścinania nadmiaru gliny. Ten rodzaj naczyń 
cylindrycznych pojawia się przypuszczalnie około połowy I dynastii (pod koniec 
okresu Naqada IIIC1/na początku Naqada IIIC2)4, a więc wydaje się być nieco 
późniejszą formą niż wspomniane wyżej cylindry bez dekoracji. 

W południowo-wschodnim narożniku południowej komory grobowej, 
tuż przy wspomnianych wyżej cylindrycznych naczyniach zlokalizowana była 
podstawka (ryc. 3.6) z prostymi ściankami, zwężającymi się w górnej części i 
„odciętym” denkiem, którego krawędzie zostały zagładzone i lekko pogrubione. 
Naczynie posiadało dwa otwory, umieszczone poniżej lekko wychylonego i 
pogrubionego wylewu, po dwóch przeciwległych stronach. Podstawka uformo-
wana została ze średniej jakości mułu nilowego, powierzchnię naczynia pokryto 
czerwoną angobą oraz wypolerowano.   

Spośród naczyń odkrytych w grobie 1 w stanie kompletnym należy wy-
mienić także małą misę z lekko wypukłymi, rozchylonymi na zewnątrz ścian-
kami oraz płaskim dnem (ryc. 3.7). Naczynie, znalezione w południowej komo-
rze grobu, wykonano z mułu nilowego średniej kategorii, a jego powierzchnia 
została wygładzona.  

Poza kompletnie zachowanymi naczyniami lub odkrytymi w stanie 
umożliwiającym rekonstrukcję jego formy, znalezione zostały także fragmenty 
kilku innych. Cała grupa obejmowała: beczułkowaty dzban zachowany bez dna, 
płaskie dno należące prawdopodobnie do małego dzbana, zaokrąglone dna oraz 
górne części należącą przypuszczalnie do czterech innych dzbanów, fragment 
tacy, dwa dzbany z wąskimi ramionami zachowane bez dna.  

Zestaw naczyń odkrytych w grobie numer 1 w Tell el-Murra znajduje 
swoje analogie w formach występujących w grobach na cmentarzysku w Min-

                                                      
1 Petrie 1953: pl. IX: 50. 
2 Jucha 2008b: 72, fig. 9: 1-2; Jucha 2012: 80. 
3 Kroeper 1996/7: 76, 80, 87: fig. 52-53; Kroper 1988: 16, fig. 139. 
4 Jucha 2008b: 73; fig. 9: 7; Smythe 2004: 324-325, fig. 15a. 
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szat Abu Omar, gdzie cylindryczne dzbany bez dekoracji pojawiają się w gro-
bach należących do późniejszej fazy III grupy 3b, datowanej na okres Naqada 
IIIB/IIIC. 

Z drugiej strony, część naczyń z Tell el-Murra wykazuje także podo-
bieństwo do typów znanych z IV grupy grobów z Minszat Abu Omar, między 
innymi: wysokie, smukłe dzbany z dekoracją w formie łuków na ramionach, a 
także dzbany z wyodrębnionymi ramionami i płaskim lub zaokrąglonym dnem 
oraz dzbany przypominające kształtem beczułki.  

Podobieństwo pewnych form naczyń jest widoczne także w porównaniu 
z ceramiką z grobów z cmentarzyska w Heluanie, szczególnie w przypadku gro-
bów datowanych na okres Naqada IIIC-D oraz Naqada IIID1, pod względem 
występowania: małych dzbanów oraz dzbanów przypominających beczułkę.  

Zestaw naczyń ceramicznych z grobu 1 w Tell el-Murra wykazuje wy-
raźne analogie także do inwentarza ceramicznego z grobów na cmentarzysku w 
Kafr Hassan Dawud1. Podobieństwo dotyczy występowania następujących form 
naczyń: dzbany z wyodrębnionymi ramionami i płaskim dnem, małych dzba-
nów, naczyń cylindrycznych, mis z wypukłymi ściankami i płaskim dnem, wy-
sokich podstawek2. 

Na podstawie wspomnianych wyżej analogii grób numer 1 z Tell el-
Murra należy prawdopodobnie datować na okres Naqada IIIC2.  

 
Grób 2 

Na południe od grobu 1 zlokalizowany został grób numer 2, przebadany 
także w sezonie 20113. Posiadał jedną komorę, zawierającą prostokątną trumnę 
ceramiczną z wypukłym wiekiem, niestety zmiażdżoną w środkowej części (ryc. 
11). Spośród osiemnastu naczyń odkrytych w grobie, piętnaście zachowało się w 
stanie kompletnym lub umożliwiającym rekonstrukcję formy. Większość z nich 
była zlokalizowana w północnej części komory grobowej, poza ceramicznym 
sarkofagiem (ryc. 12).  

Zestaw naczyń z grobu 2 obejmował między innymi cztery wysokie i 
smukłe tzw. dzbany na wino (ryc. 4.1). Trzy z nich były umieszczone w północ-
nej części komory grobowej, natomiast czwarty znaleziony został przy północ-
no-wschodnim narożniku ceramicznej trumny. Pierwsze z naczyń, zachowane 
kompletnie miało powierzchnie pokrytą czerwoną angobą i wypolerowaną przy 

                                                      
1 Hassan et al. 2008: 41-59. 
2 Hassan et al. 2008: 45-48, Fig. 3-5. 
3 Na podstawie rozmowy z dr. Mariuszem Juchą, kierującym badaniami na stanowisku 
Tell el-Murra.  
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użyciu miękkiego narzędzia. Dzban posiadał dekorację w formie dolepionej 
listwy biegnącej dookoła ramion. Drugie z naczyń, zachowane w stanie umożli-
wiającym rekonstrukcję jego formy, było także dekorowane listwą usytuowaną 
na ramionach. Powierzchnię naczynia w kolorze jasnobrązowo-beżowym sta-
rannie wygładzono. Trzeci z dzbanów na wino zachował się we fragmentach, 
przetrwała głównie dolna partia naczynia, poniżej ramion, ozdobiona listwą 
dolepioną tuż nad denkiem. Obok tego dzbana znalezione zostały fragmenty 
wylewu oraz ramion także z dekoracją w formie dolepionej listwy. Być może 
należą one do wspomnianego naczynia, co wskazywałoby, że posiadało ono 
dwie dodatkowe listwy: na ramionach oraz poniżej wylewu. Ostatni z dzbanów, 
zachowany w stanie umożliwiającym rekonstrukcję jego formy, posiadał listwę 
na ramionach, a także znak garncarski umieszczony poniżej dekoracji. Po-
wierzchnia naczynia została dobrze wygładzona. Wszystkie wspomniane wyżej 
dzbany to formy z pogrubionym wylewem oraz lekko wypukłym dnem. Naczy-
nia wykonane zostały ze średniej jakości gliny nilowej, z domieszką słomy oraz 
drobnych i średniej wielkości ziaren piasku. 

Po raz kolejny cmentarzysko w Minszat Abu Omar dostarcza analogicz-
nego materiału. Dzbany na wino dekorowane listwą dolepioną dookoła naczynia 
to jedne z nowych form, które pojawiają się w grobach IV grupy, datowanych na 
okres Naqada IIIC/IIID1. Podobne formy dzbanów z dekoracją w formie listwy 
występują także na cmentarzysku w Heluanie, w grobach datowanych na okres 
Naqada IIIC-D oraz Naqada IIID12. Trzy z opisanych wyżej dzbanów, dekoro-
wanych pojedynczą listwą na ramionach odpowiadają prawdopodobnie typowi 
76n według Petriego3. 

W północnej części komory grobowej, poza ceramiczną trumną znale-
zione zostały także inne typy dzbanów – wykonane ze średniej jakości gliny 
nilowej, z dodatkiem piasku i słomy. Pośród nich znajdowały się jajowate w 
kształcie dzbany z wyodrębnionymi ramionami, ściankami zwężającymi się 
poniżej ramion w kierunku płaskiego lub zaokrąglonego dna. Powierzchnię na-
czyń zazwyczaj pozostawiono szorstką, w nielicznych przypadkach wygładzono. 
Dzbany te wykazują podobieństwo do form odkrytych w grobie 1 w Tell el-
Murra, a także do naczyń pochodzących z grobów w Minszat Abu Omar należą-
cych do IV grupy, datowanych na okres Naqada IIIC/IIID 4. 

                                                      
1 Kroeper 1986/7: 77, 81, 91, fig. 74; Kroeper 1988: 16, fig. 157-158. 
2 Köhler 2004: 300, 302-303, fig. 3-4. 
3 Petrie 1953: pl. XXIII. 
4 Kroeper 1986/7: 77, 81, 91, fig. 76; Kroeper 1988: 16, fig. 165-167. 
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W grobie numer 2 znalezione zostały także dwa dzbany z szerokimi ra-
mionami, krótką szyjką oraz pogrubionym wylewem. Jeden z nich, z płaskim 
dnem, posiadał otwór w dolnej części naczynia, wykonany prawdopodobnie 
przed wypałem (ryc. 4.2). Na wygładzonej powierzchni naczynia widoczne są 
pozostałości czerwonej angoby.  

Pośród naczyń odkrytych w grobie numer 2 i zlokalizowanych w pół-
nocnej części komory grobowej znajdowały się również: miniaturowe naczynko, 
a także mały dzban z wyodrębnionymi ramionami. Pierwsze z naczyń określane 
jako drop-shaped jar, miało pogrubiony, zaokrąglony wylew oraz zaokrąglone 
denko (ryc. 4.4). Podobne formy występują między innymi w kontekście osadni-
czym na stanowisku Tell el-Farcha1. Są one charakterystyczne głównie dla 4 i 5 
fazy, datowanych odpowiednio na okres Naqada IIIA1-IIIB 2 oraz Naqada IIIB-
C13. Drugie ze wspomnianych naczyń posiadało prosty wylew, ostre załamanie 
na ściankach w miejscu przejścia szyjki w ramiona, lekko wklęsłą dolną część 
naczynia zwężającą się w stronę płaskiego dna (ryc. 4.3). Powierzchnia naczynia 
poniżej ramion nosi ślady wykańczania za pomocą miotełki w postaci pozio-
mych i ukośnych linii. Naczynie prawdopodobnie można sklasyfikować jako 
tzw. dzban na piwo. Tego typu formy są charakterystyczne między innymi dla 
grobów z Tell el-Farcha należących do najmłodszej grupy, datowanych na okres 
Naqada IIIC2/IIID4, a także występują na cmentarzysku w Minszat Abu Omar, 
w grobach IV grupy, datowanych na okres Naqada IIIC/IIID 5. Oba wymienione 
naczynia wykonane zostały z gliny nilowej.  

Osobną grupę naczyń wydobytych z grobu numer 2 stanowiły różnego 
rodzaju misy. Pośród nich była płytka tacka z prostym wylewem, owalnym w 
rzucie poziomym oraz zaokrąglonym dnem6 (ryc. 4.5). Została ona znaleziona w 
w północno-zachodnim narożniku komory grobowej. Naczynie zostało wykona-
ne ze średniej jakości gliny nilowej, z dodatkiem piasku, ziaren kwarcu oraz 
wapienia. Dobrze wygładzona powierzchnia naczynia została pokryta czerwoną 
angobą i wypolerowana. Przykłady takich tac znane są z grobów w Minszat Abu 
Omar, gdzie datowane są one na okres odpowiadający początkowi panowania I 

                                                      
1 Jucha 2005: 46. 
2 Jucha 2005: 74. 
3 Jucha 2005: 77. 
4 Jucha 2012: 84. 
5 Kroeper 1988, fig. 161-162. 
6 Petrie 1953: pl. II: 10-11. 
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dynastii1, w Tell el-Farcha zaś podobne naczynia występują w grobach datowa-
nych na okres Naqada IIIB/C1-C22. 

Na północ od komory znaleziona została miska, wykonana z dobrej ja-
kościowo gliny, z niewielką domieszką drobnego piasku i słomy. Naczynie mia-
ło wypukłe ścianki, prosty wylew oraz płaskie dno (ryc. 4.6), a jego powierzch-
nia została pokryta czerwoną polewą i wypolerowana. 

Trzecia z mis została odkryta w centralnej części komory grobowej, przy 
północnej krawędzi sarkofagu. Była to płytka miseczka z lekko wklęsłymi, roz-
chylonymi na zewnątrz ściankami, prostym wylewem oraz zaokrąglonym dnem. 
Naczynie uformowano ze średniej jakości mułu nilowego, a jego powierzchnię 
wygładzono.  

Obok wspomnianej wyżej miseczki, w centralnej części komory grobo-
wej, przy północnej krawędzi trumny, znaleziona została ceramiczna podstawka, 
która zachowała się bez dolnej części. Naczynie miało proste ścianki, zwężające 
się ku górze i lekko wychylony oraz pogrubiony wylew. Wykonano je z gliny 
nilowej, a jego starannie wygładzoną powierzchnię pokryto czerwoną angobą.  

Wewnątrz ceramicznej trumny, obok ciała zmarłego odkryte zostało 
jedno naczynie. Był to polerowany talerz, wykonany z mułu nilowego (ryc. 4.7). 
Wewnętrzną powierzchnię naczynia pokryto czerwoną polewą oraz wypolero-
wano przy użyciu miękkiego narzędzia, natomiast na zewnętrznej, starannie 
wygładzonej umieszczono dekorację w postaci dwóch linii rytych usytuowanych 
pod wylewem.  

Naczynia odkryte w grobie numer 2 w Tell el-Murra, podobnie jak ze-
staw ceramiczny z grobu 1, w dużej mierze wykazują podobieństwa do form 
odkrytych na cmentarzysku w Tell el-Farcha, pochodzących z grobów datowa-
nych na okres Naqada IIIB/C1-C23. Jest to widoczne w występowaniu dzbanów 
z wyodrębnionymi ramionami, dzbanów o kształcie beczułki z płaskim dnem, 
małych dzbanów zwanych drop-shaped, jak również tac z owalnym w rzucie 
poziomym wylewem oraz mis z wypukłymi ściankami. Jakkolwiek, pod wzglę-
dem występowania dzbanów na piwo oraz polerowanego talerza, grób numer 2 
nawiązuje do młodszej grupy grobów z Tell el-Farcha datowanych na okres 
Naqada IIIC2/IIID4. 

Ponadto, większość form odkrytych w grobie 2 można porównać także z 
zestawem naczyń z grobów z Minszat Abu Omar należących do IV grupy i da-

                                                      
1 Kroeper 1992: 23-25. 
2 Jucha 2012: 81. 
3 Jucha 2012: 80-83. 
4 Jucha 2012: 84-86. 
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towanych na okres Naqada IIIC/IIID. Zawierają one między innymi dzbany na 
wino dekorowane listwami, dzbany z wyodrębnionymi ramionami, dzbany na 
piwo z powierzchnią opracowaną miotełką, dzbany o kształcie beczułki, a także 
małe dzbany oraz misy z wypukłymi ściankami i talerze.   

Formy naczyń z grobu numer 2 wykazują także podobieństwo do naczyń 
odkrytych w grobach na cmentarzysku w Heluanie, szczególnie grobów datowa-
nych na okres Naqada IIIC-D oraz Naqada IIID1, przede wszystkim pod wzglę-
dem występowania dzbanów na wino oraz beczułkowatych dzbanów.  

Ceramika z grobu 2 w Tell el-Murra, podobnie jak 1 wykazuje także wy-
raźne podobieństwo do zestawu naczyń pochodzącego z cmentarzyska w Kafr 
Hassan Dawud1. Pośród występujących tam form wyróżniono: wysokie, smukłe 
dzbany na wino z listwą na ramionach, dzbany z wyodrębnionymi ramionami i 
płaskim dnem, dzbany na piwo, małe dzbany, cylindryczne naczynia, tace, misy 
w wypukłymi ściankami oraz podstawki2. 

Wspomniane wyżej analogie i nawiązania, pozwalają przypuszczalnie 
datować grób numer 2 z Tell el-Murra na okres Naqada IIIC2. 

 
Grób 7 

Nieco młodszy od wspomnianych wyżej jest prawdopodobnie grób nu-
mer 7, odkryty i przebadany w 2012 roku3. W północnej, większej komorze 
umieszczona została ceramiczna trumna przykryta wypukłym wiekiem, zawiera-
jąca ciało zmarłego. Większość naczyń ceramicznych złożonych do grobu, a 
było ich przynajmniej pięć, zostało umieszczonych w południowej komorze, 
jednak grób został zniszczony w dużej mierze i część naczyń uległa zniszczeniu 
i została przemieszczona.  

W południowej komorze odkryto dwa dzbany na piwo, wykonane ze 
średniej jakości gliny nilowej, z dodatkiem piasku i słomy. Naczynia miały po-
grubiony wylew, ostre załamanie na ściankach w miejscu przejścia szyjki w 
ramiona, wyraźnie wyodrębnione ramiona oraz spłaszczone denka (ryc. 5). Wy-
lew oraz szyjka naczyń zostały wygładzone, natomiast powierzchnia poniżej 
ramion jest bardziej szorstka i nosi ślady wykończenia za pomocą miotełki, w 
postaci poziomych lub ukośnych linii. Trzeci dzban zachował się częściowo, 
przetrwała głównie górna partia naczynia (wylew i ramiona) oraz fragmenty dna. 

                                                      
1 Hassan, Tassie 2008: 41-59. 
2 Hassan, Tassie et al. 2008: 45-48, Fig. 3-5. 
3 Na podstawie rozmowy z dr. Mariuszem Juchą, kierującym badaniami na stanowisku 
Tell el-Murra.  



59 

 

Naczynie miało pogrubiony wylew, niewyodrębnioną szyjkę i spłaszczone den-
ko. Dzban wykonany został, podobnie jak dwa pozostałe, z mułu nilowego. 

W grobie numer 7 odkryte zostały także dwie misy. Jedna z nich znaj-
dowała się przy zachodniej ścianie grobu, natomiast druga zlokalizowana była 
przy południowo-zachodnim narożniku ceramicznej trumny. Naczynia miały 
wypukłe ściany, proste wylewy i spłaszczone lub lekko zaokrąglone denka (ryc. 
6). Misy wykonane zostały ze średniej jakości gliny nilowej, ich zewnętrzna, jak 
również wewnętrzna powierzchnia została pokryta czerwoną polewą oraz wy-
gładzona za pomocą twardego narzędzia.  

Wyposażenie ceramiczne grobu numer 7 z Tell el-Murra wykazuje po-
dobieństwo do naczyń odkrytych w najmłodszej grupie grobów na cmentarzysku 
w Tell el-Farcha, datowanych na okres Naqada IIIC2/IIID 1. Najbardziej znaczą-
cą cechą wspomnianej grupy grobów jest obecność różnych typów dzbanów na 
piwo. Dwa opisane wyżej naczynia pochodzące z grobu 7 w Tell el-Murra re-
prezentują prawdopodobnie najwcześniejszy typ dzbanów na piwo, charaktery-
stycznych dla czasów I dynastii i wykazują podobieństwo głównie do grupy 
dzbanów na piwo z Tell el-Farcha datowanych na okres Naqada IIIB-C2/D, po-
siadających powierzchnię wykończoną za pomocą miotełki, zostawiającą cha-
rakterystyczne promieniście rozchodzące się ślady na obszarze poniżej ramion2. 
Ponadto, we wspomnianej wyżej, najmłodszej grupie grobów z Tell el-Farcha, 
razem z dzbanami na piwo występują także polerowane misy, z wypukłymi 
ścianami, podobne do tych znalezionych w grobie 7 w Tell el-Murra3. 

Podobieństwo form jest również widoczne, gdy porównamy naczynia 
odkryte w grobie numer 7 w Tell el-Murra z dzbanami na piwo i misami pocho-
dzącymi z IV grupy grobów z Minszat Abu Omar, datowanych na okres Naqada 
IIIC/IIID 4. 

Ponadto, odpowiedniki dzbanów na piwo odkrytych w grobie 7 w Tell 
el-Murra znajdujemy w kontekście osadniczym datowanym na okres Naqada 
IIIC, między innymi w Buto, gdzie dzbany z charakterystycznymi śladami na 
powierzchni występują w warstwach od IV do VIa, datowanych na okres Wcze-

                                                      
1 Jucha 2012: 84. 
2 Jucha 2008a: 134; Jucha 2009b: 52-54. 
3 Jucha 2012: 84-86. 
4 Kroeper 1986/7: 77, fig. 77; Kroeper 1988, fig. 161-164; Kroeper, Wildung 2000: 111-

113, Cat.-Nos. 404/11-404/15. 
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snodynastyczny oraz początek Starego Państwa1, przy czym formy ze spłaszczo-
nym dnem głównie w warstwie IV2. 

W Tell el-Farcha, przykłady takich dzbanów zostały znalezione w po-
ziomach odpowiadającym fazom V, VI i VII, datowanym na Okres Wczesnody-
nastyczny i Stare Państwo3. W klasyfikacji Petriego odpowiadają one typowi 59 
h4. 

Na podstawie wspomnianych wyżej analogii, grób numer 7 z Tell el-
Murra należy prawdopodobnie datować na okres Naqada IIIC2/IIID. 

Ceramika z grobu numer 7 wykazuje także podobieństwo do naczyń od-
krytych w grobach 1 i 2 w Tell el-Murra, przede wszystkim pod względem wy-
stępowania dzbanów na piwo, jednak w przeciwieństwie do grobów 1 i 2 w gro-
bie numer 7 nie pojawiają się dzbany na wino. Na podstawie wspomnianych 
podobieństw należy przypuszczać, że groby numer 1, 2 oraz 7 z Tell el-Murra są 
do siebie zbliżone chronologiczne, choć na obecnym etapie badań trudno okre-
ślić tę relację precyzyjnie. 

 
Grób 5 

Najmłodszym z dotychczas odkrytych grobów jest prawdopodobnie 
grób numer 55. Jest on strukturą składającą się z jednej komory, zawierającej 
małą ceramiczną trumnę. Sarkofag, prostokątny w kształcie, z zaokrąglonymi 
narożnikami, posiadał intencjonalnie wykonane w dnie otwory (ryc. 13). Pośród 
darów złożonych do grobu znajdowały się dwa ceramiczne naczynia: miniatu-
rowe naczynko oraz misa. Oba odkryte zostały wewnątrz ceramicznej trumny, w 
południowo-wschodnim narożniku.  

Miniaturowe naczynko wykonane zostało z mułu nilowego średniej ka-
tegorii, z domieszką piasku i słomy. Posiadało lekko pogrubiony wylew, krótką 
szyjkę, szerokie ramiona. Nad spłaszczonym dnem naczynia umieszczona zosta-
ła nieregularna linia ryta (ryc. 7).  

Drugie z naczyń, ceramiczna misa, uformowana z gliny nilowej średniej 
kategorii, ma powierzchnię pokrytą czerwonym slipem oraz wygładzoną za po-
mocą twardego narzędzia. Misa posiada wypukłe ścianki, prosty wylew, lekkie 
przewężenie umieszczone pod wylewem oraz płaskie dno (ryc. 8). Ten typ mis 

                                                      
1 Köhler 1992a: 11-12, fig. 1; Köhler 1992b, 9, fig. 1; Köhler 1998: 16-17, 52-58, Taf. 5-
7. 
2 Köhler 1998: 16-17, 52-58, Taf. 5-7. 
3 Jucha 2005: 42-43, pl. 26; Fig. 14. 
4 Petrie 1953: PL. XIII. 
5 Na podstawie rozmowy z dr. Mariuszem Juchą, kierującym badaniami w Tell el-Murra. 
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nawiązuje przypuszczalnie do form występujących w drugiej połowie II dyna-
stii1, na który to okres prawdopodobnie należy datować grób numer 5.  

  
Podsumowanie 

Inwentarz ceramiczny z grobów odkrytych w Tell el-Murra, w sezonach 
2011-2012 zawiera formy, które wykazują znaczne podobieństwo do naczyń 
znanych z innych stanowisk i datowanych na Okres Wczesnodynastyczny. Ma-
teriału porównawczego dostarcza szczególnie cmentarzysko z Minszat Abu 
Omar, wyraźne analogie widoczne są także przy zestawieniu form z Tell el-
Murra z ceramiką odkrytą na stanowisku Kafr Hassan Dawud oraz Tell el-
Farcha. Ponadto nawiązania odnajdujemy również w formach naczyń pochodzą-
cych z grobów w Heluanie czy w odkrytych w kontekście osadniczym w Buto. 
Wszystkie te analogie umożliwiają określenie chronologii grobów z Tell el-
Murra w obrębie okresu Naqada III. Datowanie poszczególnych grobów na po-
stawie ceramiki oraz analiza ich rozmieszczenia na obszarze nekropoli, umożli-
wia stworzenie chronologicznej mapy cmentarzyska, prześledzenie jego rozwoju 
czasoprzestrzennego. 

Dotychczasowe badania wykazały, że sekwencję chronologiczną na 
cmentarzysku w Tell el-Murra otwiera grób numer 3. Jego inwentarz ceramicz-
ny, składający się z pięciu naczyń pozwala z dużym prawdopodobieństwem 
datować go na okres Naqada IIIB, czyli czas panowania dynastii 0. Nieco młod-
sze wydają się być dwa groby: 1 i 2, przebadane w Tell el-Murra jako pierwsze, 
tj. w sezonie 2011. Wyróżniają się one najbogatszymi inwentarzami ceramicz-
nym spośród odkrytych dotąd grobów, a jednocześnie występowaniem w obu 
bardzo podobnych form naczyń. Ich analiza oraz odniesienie do materiału z in-
nych dobrze datowanych stanowisk wykazała, iż oba groby można uznać przy-
puszczalnie za pochodzące z tego samego krótkiego okresu, tj. Naqada IIIC2, 
odpowiadającemu drugiej połowie I dynastii. Zbliżony chronologicznie do 
dwóch wspomnianych grobów jest przypuszczalnie grób numer 7, co określa się 
przede wszystkim na podstawie występowania dzbanów na piwo. Jednocześnie 
jednak w grobie 7 brakuje dzbanów na wino, tak charakterystycznych szczegól-
nie dla grobu 2. Wszystkie te analogie i rozbieżności stawiają z jednej strony 
chronologicznie grób numer 7 w pobliżu grobów 1 i 2, ale jednocześnie wskazu-
ją, iż należy wiązać go z nieco młodszym okresem. Na podstawie porównań do 
innych stanowisk datuje się grób numer 7 na okres Naqada IIIC2/IIID, czyli 
schyłek panowania I dynastii i czas rządów dynastii II. Najmłodszy na chrono-
logicznej mapie cmentarzyska w Tell el-Murra wydaje się być grób numer 5. 

                                                      
1 Friedman 2007: 331, fig. 12: F55, F29. 
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Jego skromne wyposażenie ceramiczne obejmowało dwa naczynia, w tym misę, 
której analogie odnajduje się w podobnych formach, znanych z drugiej połowy 
II dynastii. Na tej podstawie przede wszystkim określa się chronologię grobu na 
wspomniany okres.  

Zestaw naczyń wchodzący w skład wyposażenia grobów w Tell el-
Murra wydaje się być zależny głównie od okresu, w którym powstał grób i w 
którym pochowano zmarłego. Niewykluczone jednak, co należy zaznaczyć, że 
na skład inwentarza wpływ mogły mieć także inne czynniki, jak pozycja spo-
łeczna, zamożność zmarłego czy też jego wiek. W grobie numer 5, zawierają-
cym tylko dwa niewielkie naczynia ceramiczne, znaleziony został szkielet 
dziecka. Na obecnym etapie badań trudno jednak precyzyjnie określić te przy-
puszczenia. Uzupełnienie tych informacji i uzyskanie odpowiedzi na związane z 
nimi pytania jest jednym z celów kolejnych kampanii wykopaliskowych w Tell 
el-Murra.  
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we U. Bąk). 

 

 
Ryc. 2. Wysoki dzban dekorowany 
łukami na ramionach. Grób numer 1 

(rys. E. Wątroba; opracowanie cyfrowe 
U. Bąk). 

 

 

 
Ryc. 3.  Inwentarz ceramiczny grobu 1 
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Ryc. 4. Inwentarz ceramiczny grobu 2 
(rys. E. Wątroba; opracowanie cyfrowe 

U. Bąk). 
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Ryc. 5. Dzban na piwo z grobu numer 7 

(fot. R. Słaboński/G.Pryc). 

 

 
Ryc. 6. Misa z grobu numer 7 (fot. R. 

Słaboński/G. Pryc). 

 

 
Ryc. 7. Miniaturowe naczynko z grobu 
numer 5 (fot. R. Słaboński/G. Pryc). 

 

 
Ryc. 8. Misa z grobu numer 5 (fot. R. 
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Ryc. 9. Grób numer 3 (fot. M. Jucha/G. 
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Ryc. 10. Grób numer 1 (fot. M. Ju-

cha/G. Pryc). 

 

 
Ryc. 11. Grób numer 2 (fot. M. Ju-

cha/G. Pryc). 
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Ryc. 12. Grób numer 2 (fot. M. Jucha/G. Pryc). 

 

 
Ryc. 13. Grób numer 5 (fot. M. Jucha/G. Jucha).
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Uwagi na temat tyranii króla Cheopsa 

 
Notes on the Tyranny of King Kheops 

 
Khufu, the second king of the 4th dynasty and the builder of the Great Pyramid, was 
portrayed by the Greek historian Herodotus, under the name of Kheops, as a ruthless and 
merciless tyrant. The article aims to reassess this highly negative portrait of the pharaoh 
basing on the ancient Egyptian sources. It is argued that the evidence contemporary to 
Khufu does not permit to conclude that he indeed was a tyrant. None of the later sources 
represents him in a negative manner either, it seems therefore that there is no proof for 
the Egyptian origin of the bad attitude towards the king in question. Instead, the alleged 
tyranny of Kheops appears to result from a misunderstanding of the ancient Egyptian 
culture by the classical authors and is thus nothing  more than a Greek historiographical 
construct.  
 

 

 Ojciec historii, Herodot, opisując w II księdze swych Dziejów historię i 
kulturę starożytnego Egiptu, podaje, że: „Powiadali, że aż do czasów króla 
Rhampsinita był w Egipcie porządek prawny i Egipt bardzo rozkwitał, po nim 
zaś król Cheops przywiódł ich do wielkiej niedoli, zamknął on bowiem wszyst-
kie świątynie i najpierw zakazał im składać tych ofiar, później zaś nakazał, by 
wszyscy Egipcjanie pracowali dla niego”1. Pod imieniem Cheopsa kryje się w 
tekście Herodota król Chufu2, drugi władca IV dynastii3, budowniczy najwięk-
szej z egipskich piramid4, wzniesionej na płaskowyżu Giza, w pobliżu współcze-
snego Kairu.  

                                                      
1 Hdt. II, 124. Wszystkie tłumaczenia z Dziejów Herodota na podstawie tekstu greckiego 
w Godley 1920. Wszystkie tłumaczenia tekstów starożytnych zawarte w niniejszym 
artykule są dziełem autora. 
2 Pełne imię władcy brzmiało właściwie Chenemu-chuf-ui (Xnmw-xw.f-wj), czyli „Nie-
chaj-Chnum-mnie-chroni!”; von Beckerath 1984: 52-53; Dobrev 1993: 195.  
3 Na temat rządów IV dynastii zob. Málek 2002: 87-92; Dobrev 1999: 2-28. 
4 Lehner 1997: 108-119.  
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 Panowanie owego władcy, podobnie zresztą, jak i rządy jego następcy 
Chaf-Ra (Chefrena u Herodota)1, historyk z Halikarnasu ocenia zdecydowanie 
negatywnie, powiada on bowiem, że mieszkańcy kraju nad Nilem „tych sto 
sześć lat uważają za takie, w których Egipcjan spotkała wszelka niedola, a świą-
tynie były przez tak długi czas zamknięte, gdyż ich nie otwierano. Z nienawiści 
ku nim Egipcjanie nie chcą wcale wymawiać ich imion, lecz, co więcej, pirami-
dy przypisują pasterzowi Filitisowi, który w owym czasie pasał bydło w tym 
miejscu”2.  
 Co więcej, ojciec historii podaje, że „do takiej niegodziwości doszedł 
Cheops, że potrzebując pieniędzy własną córkę umieścił w burdelu i rozkazał, 
by pobierała opłatę w srebrnikach (jak dużą, tego nie mówili) ona zaś postępo-
wała zgodnie z rozkazem ojca, lecz zamierzała pozostawić pamiątkę także po 
samej sobie i każdego, kto do niej przychodził, prosiła, aby podarował jej jeden 
kamień do tego dzieła. Powiadają, że z tych kamieni wybudowała piramidę, 
stojącą jako środkowa z trzech znajdujących się przed Wielką Piramidą”3. Obraz 
panowania budowniczego Wielkiej Piramidy przedstawiony przez Herodota 
wydaje się jednak ze wszech miar niesprawiedliwy, nie potwierdzają go bowiem 
źródła egipskie.  
 Nieprawdziwa jest informacja podana przez ojca historii, jakoby w cza-
sach panowania wspomnianego króla świątynie egipskie pozostawały zamknię-
te. Co więcej, pozostałości aktywności budowlanej króla Chufu odkryto w róż-
nych świątyniach na terenie Egiptu, jak Dendera4, Bubastis5 czy Koptos6. Nie 
bez znaczenia jest również fakt, iż wnuk króla, Mer-ib, piastował godność arcy-
kapłana Heliopolis7, natomiast jego brat Ka-nefer oraz siostrzeniec Nefer-Ma‘at 
piastowali wysokie godności kapłańskie8.  

                                                      
1 Wbrew Herodotowi, Chaf-Ra nie był bezpośrednim następcą Chufu; pomiędzy nimi 
panował jeszcze syn Chufu, Dżedef-Ra, który wzniósł swój zespół grobowy na terenie 
Abu Roasz; Valloggia 2011.  
2 Hdt. II, 128. 
3 Hdt. II, 126. 
4 Wildung 1969: 189. 
5 Naville 1891: 5; Habachi 1957: 5, 30, 55.  
6 Wildung 1969: 163-173. Chufu przypisuje się również niekiedy budowę świątyni Izydy 
w Gizie; Wildung 1969: 183.  
7 Moursi 1972: 22. Jednakże Strudwick 1985: 94 uważa, że działalność Mer-iba przy-
padała na czasy panowania Men-kau-Ra.  
8 Ka-nefer pełnił urząd głównego kapłana Thota w Hermopolis, kapłana Bastet, kapłana 
Horusa z Edfu oraz kapłana Sobka (należy jednak zaznaczyć, że Strudwick 1985: 152-
153 uważa, że jego grobowiec należałoby datować na czasy V dynastii, lub nawet póź-
nego Starego Państwa). Natomiast Nefer-Ma‘at pełnił funkcję głównego kapłana Thota 
w Hermopolis (Strudwick 1985: 110). 



71 

 

W celu realizacji swych ambitnych projektów budowlanych władca sta-
rał się pozyskać cenne materiały budowlane, wysyłając liczne ekspedycje do 
odległych krain, o czym świadczą odnalezione na Pustyni Zachodniej graffiti 
pozostawione przez członków owych wypraw1. W tym kontekście wspomnieć 
należy również najnowsze odkrycia misji francuskiej w Wadi el-Ğerf nad Mo-
rzem Czerwonym, gdzie odnaleziono najstarsze, jak dotąd, zapisane2 papirusy, 
datowane na czasy króla Chufu3. Badania na tym stanowisku pozwoliły ustalić, 
iż w Wadi el-Ğerf mieścił się najstarszy znany egipski port morski, z którego 
ekspedycje egipskie wyruszały w kierunku Półwyspu Synaj4.  
 Wydaje się, iż do negatywnego obrazu króla Chufu w największej mie-
rze przyczynił się fakt wybudowania na jego rozkaz Wielkiej Piramidy, uważa-
nej często za symbol zniewolenia ludu egipskiego, który musiał harować w po-
cie czoła i znoju przy wznoszeniu owego monumentu, którego jedynym celem 
była wszakże chęć zaspokojenia wybujałych ambicji panującego władcy5. 
Wbrew dość powszechnej opinii, egipskich piramid nie wznosili wcale niewol-
nicy6, ale wolni i wykwalifikowani robotnicy7, którym nie tylko płacono za 
wykonaną pracę8, ale, co więcej, zapewniano im także specjalistyczną opiekę 
medyczną9.  
 Budowę Wielkiej Piramidy w Gizie warto porównać ze wznoszeniem 
innego niezwykłego monumentu w innych czasach i miejscu, a mianowicie o 
Wielkiego Muru Chińskiego, który został wykonany na polecenie cesarza Shi 
Huangdi z dynastii Qin10, by zostać przebudowanym w późniejszych czasach, 

                                                      
1 Kuper, Förster 2003: 25-28; Negro i in. 2005: 121-127; Wagner, Heller 2012: 349-364.  
2 Najstarsze, czyste, papirusy odkryto w grobowcu urzędnika o imieniu Hema-ka, żyją-
cego w czasach I dynastii; Dolińska 2005: 14.  
3 Informację o odkryciu znaleźć można w Dejean 2013: 10-11. 
4 Tallet 2012: 147-168; 2013: 76-84; Tallet i in., 2012: 399-446. 
5 Warto w tym miejscu przytoczyć znamienny fragment powieści Bolesława Prusa, 
Faraon: „Nie o to bowiem chodzi: czy były potrzebne piramidy? Ale o to, ażeby wola 
faraona, gdy ją raz wypowiedziano, była spełniona” (Prus 2014: 409). Tego rodzaju 
myślenie jest, niestety, wciąż powszechne wśród szerokiej publiczności; por. Ceram 
1958: 145-151. 
6 Problem niewolnictwa w starożytnym Egipcie omawiają Bakir 1952 oraz Helck 1984: 
kol. 982-987. 
7 Roth 1991; Lehner 1997: 224-225; Smith 2006: 202-218. 
8 Lehner 1997: 236-237; Smith: 218-221  
9 Badania antropologiczne szczątków robotników wykazały, że jednemu z nich, który 
uległ wypadkowi w trakcie budowy, amputowano rękę, a innemu nogę. Obaj nie tylko 
przeżyli operację, ale, co więcej, żyli jeszcze przez długie lata; Morell 2001: 98-99.  
10 Na temat panowania Shi Huangdi z dynastii Qin zob. Chuanxi 2012: 42-51.   
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kiedy to przybrał swą ostateczną formę, jaką znamy obecnie1. Budowa Wiel-
kiego Muru odbierana była przez starożytnych Chińczyków nie tylko jako po-
wód do chwały; wznoszenie monumentu wiązało się bowiem z osobistymi tra-
gediami tysięcy ludzi. Informują nas o tym liczne teksty skarżące się na ciężki 
los robotników lub też stanowiące wyraz rozpaczy członków rodzin ludzi zapę-
dzonych do pracy przy Murze, którzy stracili swych bliskich, którzy zmarli z 
wycieńczenia na placu budowy2.   
 Żadna skarga tego rodzaju nie zachowała się jednak wśród licznych 
tekstów egipskich pochodzących zarówno z czasów Starego Państwa, jak i z 
czasów późniejszych. Co więcej, sam fakt wznoszenia piramid przez władców 
egipskich nigdy nie był w jakikolwiek sposób kontestowany przez starożytnych 
Egipcjan3 i to nawet w czasach, kiedy budowa piramid została zarzucona4. 
Wręcz przeciwnie – starożytne monumenty były przedmiotem podziwu, czego 
najlepszym świadectwem może być graffito z czasów Thotmesa III z XVIII 
dynastii odnalezione na terenie Dahszur, które opowiada o tym, jak to „przybył 
pisarz Aa-cheper-ka-Ra-seneb, syn pisarza (i) kapłana-lektora (Aa-cheper-ka-
Ra)| Imen-mesa, aby zobaczyć piękną świątynię Horusa (Seneferu)|. Znalazł ją 
jako niebo, wewnątrz którego wschodzi Ra. Wtedy rzekł: «Niechaj spuści niebo 
świeżą mirrę (i) rozleje się kadzidłem na dach świątyni Horusa (Seneferu)|!»”5. 

                                                      
1 Man 2007: 229-230.  
2 Najlepszym tego przykładem może być znana z wielu wersji pochodzących z różnych 
czasów opowieść o Meng Jiangnü; Man 2007: 35-44; Idema 2010: 403-408. 
3 Wbrew Posenerowi 1956: 10 oraz Lloydowi 1993: 63 słowa Pieśni harfiarza z gro-
bowca króla (Intefa)|:  „Bogowie, którzy stali się przede mną, spoczywają (teraz) w 
piramidach swych, (a) wspaniali dostojnicy tak samo pogrzebani są w piramidach 
swych. (Lecz co do) tych, którzy zbudowali (owe) świątynie, (to) nie istnieją (już) sie-
dziby ich, cóż (więc) stało się z nimi?” (tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w 
Maspero 1886: 179), nie mogą być interpretowane jako wyraz zwątpienia w sens budo-
wy piramid. Równie nietrafne jest twierdzenie (Posener 1956: 10; Baud 1998: 26), że 
Egipcjanie z późniejszych czasów źle wspominali okres Starego Państwa, czego dowo-
dem miałaby być Opowieść o królu (Nefer-ka-Ra)| i dowódcy armii Sa-Senecie, stano-
wiąca swego rodzaju satyrę na złe obyczaje panujące na dworze królewskim w tamtym 
czasie (Posener 1957: 134-137). Opowieść ta zawiera bowiem liczne aluzje do skompli-
kowanych treści natury teologicznej, dlatego nie można jej interpretować po prostu jako 
satyry; por. Taterka (w druku).   
4 Ostatnim władcą egipskim, który wzniósł dla siebie piramidę był Jahmes II z XVIII 
dynastii; Lehner 1997: 190-191 (więcej na temat zespołu grobowego tego władcy zob. 
Harvey 1998). Piramidy wznoszono jednak w dalszym ciągu jako część prywatnych 
zespołów grobowych. Nie bez znaczenia jest również renesans tego rodzaju formy gro-
bowców prywatnych w późnej starożytności na terenie Nubii i Meroe; Lehner 1997: 
192-199. 
5 Tłumaczenie na podstawie Petrie 1892: pl. XXXIII. Graffito datowane jest na „rok 41, 
4 miesiąc (pory) szemu, dzień 22” pod panowaniem Thotmesa III. Por. także podobne 
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 Źródła egipskie z czasów późniejszych niż panowanie Chufu również 
stoją w sprzeczności z negatywnym obrazem króla, obecnym w dziele Herodota. 
Jako dowód na to, że Chufu uważany był przez Egipcjan za władcę o tyrańskich 
skłonnościach, przywoływany jest często ustęp z Papirusu Westcara, w którym 
władca, słysząc, iż mędrzec Dżedi potrafi przytwierdzać z powrotem odcięte 
głowy, wydaje następujące polecenie: „Niech przyprowadzony zostanie do mnie 
więzień, który jest w więzieniu (xnr.j n.tj m xnr.t), aby wykonać na nim wyrok 
śmierci!”1. Zdaniem wielu egiptologów ze słów króla wyraźnie przebija pogar-
da, jaką odczuwa on dla życia swoich poddanych2. Należy jednak zwrócić uwa-
gę na fakt, że władca nie rozkazuje ściąć głowę przypadkowemu słudze, który 
akurat znalazł się w pobliżu. Zamiast tego Chufu nakazuje przyprowadzić do 
siebie zbrodniarza, który i tak zostałby skazany na śmierć3. Dżedi odpowiada 
jednak: „(Ależ) nie na ludziach, Władco – oby żył, oby mu się wiodło, oby był 
zdrów! – panie mój! Spójrz, oto nie rozkazano czynić czegoś takiego trzodzie 
dostojnej!”4, dzięki czemu cały zabieg odprawiony zostaje na gęsi, kaczce i by-
ku. Faraon podporządkowuje się więc słowom Dżediego, pokazując tym samym, 
iż szanuje on boskie nakazy5. Tymczasem, gdyby w tekście z Papirusu Westcara 
Chufu istotnie przedstawiony był jako tyran, to należałoby się spodziewać, że 
nie tylko nie zastosuje się on do słów swego poddanego, ale, co więcej, ukarze 
go za ciężkie zuchwalstwo, jakim było publiczne zwrócenie uwagi królowi, że 
postępuje on niewłaściwie6. 
 Na szczególną uwagę zasługuje również tradycja przekazana przez Ma-
nethona, który, opisując rządy IV dynastii, podaje: „Czwarta dynastia królów 

                                                                                                                                   
graffiti z czasów Thotmesa III odkryte w świątyni grobowej króla Neczeri-cheta z III 
(Navrátilová 2007: 74-79; 81-82; 87-94) oraz Sahu-Ra (Navrátilová 2007: 49-53) z V 
dynastii. 
1 pWestcar 8,15-16. Wszystkich tłumaczeń opowieści z Papirusu Westcara dokonano na 
podstawie tekstu egipskiego w Blackman 1998. 
2 Por. np. Posener 1956: 11-12. 
3 Salim 2013: 60-61. 
4 pWestcar 8,16-17. 
5 Lorton 1977: 16 podkreśla, że słowa Dżediego służą nie tyle uwypukleniu okrucień-
stwa Chufu, ile raczej zaakcentowaniu szacunku Egipcjan do życia, nawet w odniesieniu 
do przestępców.  
6 Jak zauważa Arystoteles tyrania to „rządy jednego człowieka, który nie odpowiadając 
przed nikim, sprawuje władzę nad wszystkimi, którzy są mu równi i lepsi są od niego, ze 
względu na swą własną korzyść, nie zaś ze względu na korzyść tych, nad którymi wła-
dzę sprawuje” (Arist., Pol. ∆ 10, 1295a 19-22; wszystkie tłumaczenia z Polityki Arysto-
telesa na podstawie tekstu greckiego w Ross 1957). Obraz Chufu znany z tekstu Papiru-
su Westcara nie przystaje do definicji tyranii Arystotelesa, w przeciwieństwie do działań 
tyranów znanych z różnych źródeł antycznych.  
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memfickich składała się z 17 królów z innej rodziny królewskiej. Trzeci1 z nich, 
Suphis, był twórcą największej piramidy, o której Herodot powiada, że została 
wzniesiona przez Cheopsa. Okazywał on pogardę wobec bogów, później jednak, 
zrozumiawszy swój błąd, spisał świętą księgę, której Egipcjanie przypisują 
wielką wartość. O pozostałych nic godnego pamięci nie zapisano”2. Z fragmentu 
tego wynika jasno, że tradycja przypisująca budowniczemu Wielkiej Piramidy 
tyrańskie skłonności wywodzi się wprost z dzieła Herodota. Z kolei tradycja o 
spisaniu przez Chufu świętej księgi wydaje się być dalekim echem motywu zna-
nego z Papirusu Westcara, zgodnie z którym „spędzał (w owym czasie) Maje-
stat króla Górnego i Dolnego Egiptu (Chufu)|, usprawiedliwionego głosem, dnie 
(całe) na szukaniu dla siebie owych tajemnych komnat Sanktuarium Thota3, aby 
uczynić dla siebie podobne im (komnaty) dla Horyzontu swego”4.  
 Motyw króla poszukującego wskazówek w świętych pismach znany jest 
także z innych egipskich tekstów. Stela króla Nefer-hetepa z XIII dynastii wy-
stawiona przez niego w Abydos stwierdza: „Udał się zatem Jego Majestat do 
archiwów. Zaczął więc Jego Majestat rozwijać pisma razem z owymi Przyja-
ciółmi. Wtedy znalazł pisma Domu Ozyrysa, Pierwszego (wśród) Mieszkańców 
Zachodu, Pana Abdżu.”5. Cel tych działań określony został przez samego władcę 
cę w sposób następujący: „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 go6 zgodnie z jego 
pierwotną postacią”7. Ponadto, we fragmentarycznie zachowanej inskrypcji 

                                                      
1 Wbrew Manethonowi, budowniczy Wielkiej Piramidy był drugim, nie zaś trzecim 
władcą IV dynastii. Poza tym IV dynastia nie liczyła 17, ale co najwyżej 7 władców.  
2 Manethon, fragm. 15 (tekst grecki). Tłumaczenie na podstawie tekstu w Waddell 1964. 
W wersji łacińskiej (fragm. 16) ustęp ten brzmi: „Czwarta dynastia królów memfickich 
składała się z 17 królów z innej rodziny królewskiej, z których trzeci, Suphis, był twórcą 
największej piramidy, o której Herodot powiada, że została wzniesiona przez Cheopsa. 
Ów król zachowywał się wyniośle wobec samych bogów, później jednak w ramach 
zadośćuczynienia spisał świętą księgę, której posiadanie Egipcjanie uważają za równe 
wielkiemu skarbowi. O pozostałych królach nic godnego pamięci nie zostało powierzone 
pismu.”.  
3 Na temat różnych interpretacji dotyczących znaczenia tajemnych komnat sanktuarium 
Thota zob. Gardiner 1925: 2-5; Green, 1930: 33-34; Hornung 1973: 33-35 ; Rousseau 
1986: 59-65; Goedicke 1993: 26-29; Berggren 2006: 1-42; Iwaszczuk 2013: 309-311.  
4 pWestcar 7,6-8. 
5 Helck 1983: 22. 
6 Mowa tu o wizerunku bóstwa.  
7 Helck 1983: 21-22 
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odnalezionej wśród bloków z X pylonu w Karnaku król Achenaton z XVIII dy-
nastii stwierdza: „[… form]y bogów. Znam świątynie [ich…] pisma Inwentarza 
dotyczące ich pierwotnych postaci […] które przemijają jedna po drugiej z ja-
kiegokolwiek szlachetnego kamienia […] sam siebie (i nikt) nie zna tajemnicy 
[…]” 1. Z kolei jedna z inskrypcji z czasów Ramzesa II z XIX dynastii podaje, że 
„badał Jego Majestat Dom Pism. Rozwinął Pisma Domu Życia (i) poznał ukryte 
sprawy nieba (i) wszystkie tajemnice ziemi”2. 
 W ten sposób poszukiwanie przez Chufu tajemnych komnat Sanktu-
arium Thota nie może być interpretowane jako działanie podyktowane chęcią 
spełnienia kolejnej wyszukanej zachcianki. Wręcz przeciwnie – władca stara się 
wykonać swój grobowiec3 zgodnie z regułami podyktowanymi przez samego 
Thota. Papirus Westcara nie ukazuje więc Chufu jako nieliczącego się z nikim i 
niczym tyrana, ale jako władcę szanującego prawa boskie i ludzkie4.  
 Wydaje się więc, że tradycja egipska zachowała stosunkowo dobre 
wspomnienie o czasach panowania Chufu. Oprócz omawianych wyżej przesła-
nek wiodących do takiego wniosku, warto również wspomnieć o mieście kwit-
nącym w czasach Średniego Państwa, o nazwie Menat-Chufu w środkowym 
Egipcie, którego nazwę należałoby przetłumaczyć jako „Mamka Chufu”5. Fakt 
nadania miastu tego rodzaju nazwy pokazuje, że starożytni Egipcjanie nie żywili 
awersji do budowniczego Wielkiej Piramidy. Nie bez znaczenia jest również 
fakt, że kult Chufu w pobliżu jego zespołu grobowego w Gizie żywy był jeszcze 
w czasach  XXVI dynastii6.  
 Zdaniem niektórych uczonych obecność kultu Chufu w Gizie nie może 
jednak stanowić dowodu na rzecz tezy o pozytywnym stosunku Egipcjan do 

                                                      
1 Redford 1981: 100, pl. 2 oraz 102, fig. 2.  
2 Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w el-Razik 1974: 144. Por. także Taterka 
2013: 71-72.  
3 Grobowcem tym był wspomniany w tekście z Papirusu Westcara Horyzont (Axt). 
Określenie to nawiązuje do nazwy piramidy Chufu w Gizie, która brzmiała „Horyzont 
(Chufu)|” (Axt-(xwf-w(j))|); Quirke 2001: 115-117.  
4 Wbrew poglądowi Lloyda 1993: 63, który sądzi, iż Papirus Westcara wykorzystuje 
znany z różnych kultur motyw złego władcy. Jedynym fragmentem, który może sugero-
wać złą wolę Chufu jest ustęp opowiadający o służącej Rud-dżedet, która grozi swej 
pani, że pójdzie i doniesie na nią do króla Chufu (pWestcar 12,8-26). Możliwe jest jed-
nak, że tego rodzaju interpretacja zanadto inspirowana jest biblijną opowieścią o królu 
Herodzie, znanej z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 2,1-23), na co zwracają uwagę nawet 
jej zwolennicy (Parkinson 2002: 186, przyp. 56). Por. także krytyczne uwagi Wildunga 
1969: 160. 
5 Gauthier 1927: 36; Montet 1964: 160; Kessler 1982: kol. 41-42. Miejscowość ta leżała 
na terenie XVI nomu górno-egipskiego.  
6 Lloyd 1993: 62. 
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budowniczego Wielkiej Piramidy. Kult władcy, jako część oficjalnej religii i 
ideologii władzy królewskiej, mógł być bowiem wspierany przez faraonów po 
to, aby, nawiązując do wielkiego króla z przeszłości, wzmocnić własną pozycję. 
Natomiast zwykli Egipcjanie, nienależący do elity, mogli uważać Chufu za tyra-
na, niezależnie od obrazu przedstawianego przez kulturę oficjalną1. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy miała być błędna interpretacja imienia Horusowego króla 
Chufu dokonana przez Egipcjan żyjących w Okresie Późnym. Imię Horus Me-
dżedu (Hrw-mDd.w)2 w czasach IV dynastii oznaczało tyle co „Horus Dobrze-
zaopatrzony”; w późniejszym okresie rozumiano je jednak jako „Horus Miaż-
dżący”, lub „Horus Uciskający”3. W ten sposób imię to budzić musiało wyraźnie 
negatywne skojarzenia, w jawny sposób kontrastując z Horusem Neb-Ma‘at 
(Hrw-nb-mAa.t), czyli Horusem Panem-Ma‘at, które to imię nosił poprzednik 
Chufu, król Seneferu, uważany za władcę idealnego4. 
 Tego rodzaju interpretacja zdaje się jednak nietrafna. Bardzo mało 
prawdopodobne wydaje się bowiem, aby przeciętny Egipcjanin w ogóle znał 
Horusowe imię władcy. Co więcej, źródła z okresów późniejszych niż Stare 
Państwo pokazują, że w owych czasach Egipcjanie odnosili się do wcześniej-
szych władców za pośrednictwem tych imion, które zapisywane były w kartu-
szach (zwykle były to imiona tronowe)5, i to nawet w przypadku królów naj-
wcześniejszych dynastii, którzy w rzeczywistości tego rodzaju imion nie posia-
dali6.     

                                                      
1 Baud 1998: 24-25. 
2 von Beckerath 1984: 52-53; Dobrev 1993: 184. 
3 Taką interpretację zmiany pola semantycznego Horusowego imienia Chufu przedstawił 
Baud 1998: 15-30. 
4 Posener 1956: 12 zauważa, że kontrast między Seneferu a Chufu zwiększa również 
fakt, że ten pierwszy zwraca się do kapłana-lektora Dżadża-em-ancha słowami „mój 
bracie” (sn.j; pWestacr 6,1), podczas gdy ten drugi nazywa Dżediego „swoim sługą” 
(bAk.j; pWestcar 9,16). Obserwacja ta nie wydaje się jednak słuszna, ponieważ w rze-
czywistości pWestcara stwierdza bAk.j A n.s Ds.j, co należałoby tłumaczyć w sposób 
następujący: „pośpieszyłbym do niej sam”. Wydaje się bowiem, że wyrażenie bAk A 
oznacza w tym kontekście właśnie „śpieszyć się, pośpieszać do” (el-Aguizy 1997: 161; 
Hays 2002: 27-28, przyp. 66). Ponadto, nawet gdyby interpretacja Posenera była trafna, 
to i tak nie da się stwierdzić czy dla starożytnych Egipcjan różnica w sposobie zwracania 
się obu władców do swoich poddanych była równie wyrazista.  
5 Por. listy królów w Komnacie Przodków w Ach-menu z czasów Thotmesa III (Sethe 
1906: 608-610), w świątyni Sethiego I w Abydos (Kitchen 1975: 178-179) w świątyni 
Ramzesa II w Abydos (Kitchen 1977: 540-541), Tablicę z Saqqary (CG 34516: Gardiner 
1961: 49, fig. 8) czy Kanon Turyński (Gardiner 1957: pl. I-IV), jak również mniej znaną 
listę królów IV dynastii z czasów Średniego Państwa (Drioton 1954: 41-49).  
6 Por. Ciałowicz 1999: 145 oraz Baud 2002: 68, gdzie podejmuje się próbę przypisania 
imion królewskich wymienianych na listach z czasów Nowego Państwa poszczególnym 
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 Równie nieprzekonująca wydaje się sugestia, iż w Okresie Późnym imię 
Chufu mogło być wymawiane jako Szufu, co z kolei budzić miało skojarzenia z 
rdzeniem Sf, który w Okresie Późnym używany był do tworzenia słów znacze-
niowo związanych z niszczeniem i złem1. Należy bowiem pamiętać, że brak 
samogłosek w piśmie egipskim nakazuje ostrożność przy wszelkich spostrzeże-
niach dotyczących wymowy danego słowa, ponieważ wyrazy, które z pozoru 
wyglądają podobnie, mogły być różnie wymawiane i, w konsekwencji, nieko-
nieczne musiały być ze sobą kojarzone.  
 Ze wszystkiego, co tu powiedziano, wynika, że obraz budowniczego 
Wielkiej Piramidy jako władcy o tyrańskich skłonnościach nie może być uznany 
za wytwór kultury egipskiej, jest to bowiem twór starożytnych Greków. Wydaje 
się, że grecka interpretacja historii Egiptu wynika w największej mierze z faktu, 
że Chufu-Cheops rozkazał wznieść dla siebie największą ze wszystkich egip-
skich piramid, o czym była już mowa wyżej. Grecy traktowali bowiem piramidy 
jako budowle nieposiadające praktycznego celu, w związku z czym uważali oni, 
że wznoszono je wyłącznie po to, aby zaspokoić niewyobrażalne dla przeciętne-
go człowieka pragnienia faraonów. Tego rodzaju myślenie było jednak całkowi-
cie obce mentalności starożytnych Egipcjan2.  

Należy podkreślić, iż sama wielkość piramidy nie powinna rzutować na 
ocenę charakteru panowania władców. Warto zauważyć, że piramida króla Men-
kau-Ra (Mykerinosa u Herodota) z IV dynastii, mimo iż jest dwukrotnie mniej-
sza od dwóch pozostałych grobowców królewskich w Gizie, wyróżniała się spo-
śród nich tym, że jej zewnętrza okładzina miała zostać wykonana z granitu, nie 
zaś z wapienia z Tura3. Fakt, iż granit wydobywano jedynie w okolicach I kata-

                                                                                                                                   
władcom odpowiednio I i III dynastii. Należy jednak zaznaczyć, że Stela Głodu pocho-
dząca z Okresu Ptolemejskiego rozpoczyna się od słów „Rok 18 za panowania Horusa: 
|Neczeri-cheta||≡, króla Górnego i Dolnego Egiptu Neczeri-cheta, (Tego, który należy 
do) Dwóch Pań: Neczeri-cheta, Złotego Sokoła: (Dżesera)|” (tłumaczenie na podstawie 
tekstu egipskiego w: Barguet 1953: pl III), co pokazuje, że wśród wykształconych krę-
gów kapłańskich przynajmniej niektóre imiona Horusowe dawnych królów były znane 
nawet w bardzo późnym okresie.  
1 Lloyd 1993: 63. 
2 Ryholt 2009: 231-238 pokazał, że piramidy egipskie traktowane były w literaturze 
egipskiej Okresu Późnego i w czasach późniejszych raczej jako świadectwo dawno mi-
nionej świetności niż wspomnienie ucisku i niedoli.  
3 Lehner 1997: 134. Niespodziewana śmierć władcy sprawiła jednak, iż z granitu wyko-
nano jedynie 16 dolnych warstw okładziny, pozostała część została wykończona z uży-
ciem białego wapienia z Tura przez następcę Men-kau-Ra, Szepses-kafa. Okładzinę z 
granitu dla swojej piramidy zaplanował wcześniej także syn Chufu, Dżedef-Ra. Wydaje 
się, iż, w przeciwieństwie do Men-kau-Ra, to ambitne zamierzenie mogło zostać dopro-
wadzone do końca; Valloggia 2011: 39-50. 
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rakty Nilu sprawia, że koszt wzniesienia piramidy Men-kau-Ra musiał być po-
równywalny z kosztem wzniesienia piramid Chufu i Chaf-Ra.  

Co więcej, gdyby wielkość piramidy miała stanowić wyznacznik oso-
bowości tyrańskiej, to należałoby przyjąć, że największym tyranem w dziejach 
Egiptu był poprzednik Chufu na egipskim tronie, król Seneferu. Władca ten 
nakazał bowiem wznieść dla siebie aż trzy duże piramidy (jedną w Meidum oraz 
dwie w Dahszur1), jak również przynajmniej jedną małą piramidę schodkową2, 
przy czym łączna objętość kamienia użytego do ich budowy przekracza o 40% 
objętość surowca wykorzystanego przy wznoszeniu piramidy Chufu3. Za najlep-
szego władcę czasów Starego Państwa powinien natomiast zostać uznany król 
Szepses-kaf z IV dynastii, który w ogóle nie wzniósł dla siebie piramidy, ale 
grobowiec w kształcie mastaby4.  

Źródła egipskie pokazują jednak, że sytuacja przedstawiała się dokładnie 
odwrotnie: król Seneferu uważany był za władcę idealnego5, natomiast Szepsef-
kaf właściwie w ogóle nie zapisał się w późniejszej tradycji6. Pokazuje to, że 
starożytni Egipcjanie nigdy nie traktowali wielkości piramidy jako czynnika 
decydującego o ocenie panowania monarchy. Co ciekawe, w samym dziele He-
rodota znaleźć można ustęp wskazujący na to, że wznoszenie wielkich piramid 
mogło mieć głębszy sens. Gdy bowiem król Mykerinos posłał do wyroczni, aby 
dowiedzieć się, dlaczego, mimo pozytywnych zmian wprowadzonych w czasie 
jego panowania, bogowie skazali go na różnego rodzaju cierpienia i rychłą 
śmierć „od wyroczni przyszła do niego druga wiadomość mówiąca, że z tego 
właśnie powodu przyspiesza on koniec swego życia: nie czynił on bowiem tego, 
co powinien był czynić; trzeba bowiem, by Egiptowi źle się powodziło przez lat 
sto pięćdziesiąt i dwaj królowie, którzy byli przed nim, pojęli to, on zaś nie”7. 

W związku z tym należy raz jeszcze podkreślić, iż przypisywanie kró-
lowi Chufu tyrańskich skłonności jest wytworem kultury greckiej wynikającej z 
                                                      
1 Lehner 1997: 97-105. 
2 Na temat roli małych piramid schodkowych w okresie Starego Państwa zob. Ćwiek 
1998: 39-52. 
3 Ćwiek 2001: 16. 
4 Na temat grobowca Szepses-kafa zob. Jéquier 1928.  
5 Graefe 1990: 257-263.  
6 Warto w tym miejscu przytoczyć słynne słowa Dżediego dotyczące objęcia władzy po 
Chufu przez władców nowej, V dynastii: „najpierw syn twój, później syn jego, (a dopie-
ro) później jeden z nich” (pWestcar 9,14). W rzeczywistości po Chufu panowało jeszcze 
przynajmniej czterech władców, zanim rządy objął pierwszy władca V dynastii, User-
kaf. Prawdopodobnie więc fragment ten wymienia jedynie tych potomków Chufu, którzy 
wznieśli piramidy w Gizie (Chaf-Ra i Men-kau-Ra), pomijając Dżedef-Ra i Szepses-
kafa. Por. także Wildung 1969: 225-228.  
7 Hdt. II, 133. 
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niezrozumienia realiów egipskich1, zwłaszcza zaś pojęcia Ma‘at, stanowiącego 
klucz do właściwego odczytania całej kultury egipskiej.  

Słowo Ma‘at (mAa.t) oznacza indywidualną zasadę postępowania etycz-
nego, jak również ład polityczno-społeczny panujący wewnątrz Egiptu. Jest to 
zarazem kosmiczny porządek ustanowiony przez boga Ra w momencie stworze-
nia świata2. Podtrzymywanie tej harmonii we wszystkich jej aspektach było 
najważniejszym zadaniem każdego faraona, albowiem, jak stwierdzają egipskie 
teksty: „Umieścił Ra króla (X)| na ziemi żyjących na zawsze i na wieczność (po 
to), aby sądził (on) ludzi (i) aby zaspokajał bogów, aby sprawiał, że istnieć bę-
dzie Ma‘at (i) aby niszczył Izefet, przez to, że dawał będzie ofiary bogom, (a) 
ofiarę, która wychodzi na głos jako chleb i piwo, duchom ach!” 3. O tym, że 
koncepcja Ma‘at była stosunkowo dobrze rozwinięta już w okresie Starego Pań-
stwa, świadczyć może to, że pełni ona istotną rolę w Tekstach Piramid, gdzie 
mówi się na przykład: „Przybył (Unis)| z Wyspy Płomienia (po tym, jak) umie-
ścił (Unis)| Ma‘at na niej w miejsce Izefet”4. Nie bez znaczenia jest również fakt, 
fakt, że władcy Starego Państwa włączali niekiedy pojęcie Ma‘at do swej kró-
lewskiej tytulatury, czego przykładem mogą być imiona Horusowe Seneferu – 
„Pan-Ma‘at” (nb-mAa.t)5 – oraz User-kafa, pierwszego władcy V dynastii – 
„Ten-który-czyni-Ma‘at” (jr-maA.t)6. Wspomnieć wypada również o licznych 
wzmiankach o Ma‘at w biografiach dostojników tego okresu, które pokazują, iż 
Ma‘at stanowiła naczelną zasadę regulującą stosunki społeczne w starożytnym 
Egipcie7. 

W ten sposób egipska ideologia władzy królewskiej właściwie nie po-
zwalała władcy na bycie tyranem, a nawet gdyby tak się stało, to nie sposób 
wyobrazić sobie sytuacji, w której król mógłby zostać przedstawiony jako tyran. 
Zgodnie z egipską wiarą w stwórczą moc słowa i obrazu przedstawienie danego 
stanu rzeczy równoznaczne było z jego stworzeniem8. W ten sposób ukazanie 
króla jako tyrana spowodowałoby materializację stanu rzeczy, w którym istotnie 

                                                      
1 Wilson 1951: 83; Morenz 1971: 111-118; Castillos 2006: 69-74. 
2 Pełne omówienie egipskiej koncepcji Ma‘at we wszystkich jej aspektach znaleźć moż-
na w Assmann 1989; 1995.  
3 Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Assmann 1970: 19.  
4 Teksty Piramid § 265b-c. Z kolei jedno z zaklęć z piramidy Net, małżonki Pepiego II 
powiada: „Jaśnieć będzie Net za dnia (jako) ten, który usuwa przestępstwo (i) ustanawia 
Ma‘at za plecami Ra” (Teksty Piramid § 1582a). Wszystkie tłumaczenia z Tekstów Pi-
ramid na podstawie tekstu egipskiego w Allen 2013.  
5 Beckerath 1984: 52-53; Dobrev 1993: 184.  
6 Beckerath 1984: 56-57. 
7 Na ten temat zob. Assmann 1989: 57-85; 1995: 51-57; Lichtheim 1992: 9-19.   
8 Hornung 1992: 17-36; Ritner 2008: 3-28.  
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posiadałby on tyrańskie skłonności, przez co nie mógłby on w dalszym ciągu 
wypełniać swego podstawowego obowiązku jako gwaranta i strażnika Ma‘at. To 
z kolei prowadziłoby do sytuacji, w której kosmiczny porządek zostałby naru-
szony, dzięki czemu siły Chaosu, określanego przez Egipcjan słowem Izefet 
(jzft), mogłyby zagrozić samemu istnieniu wszechświata.  

Ze wszystkiego, co tu powiedziano wynika więc, że król Chufu, drugi 
władca IV dynastii, budowniczy największej z egipskich piramid, prawdopo-
dobnie nigdy nie był tyranem, ani też, z pewnością, nie był jako taki postrzegany 
przez swych poddanych, zarówno przez cały okres swego życia, jak i w czasach 
dużo późniejszych. Władcą o skłonnościach tyrańskich był natomiast król Che-
ops, rozumiany jako historiograficzna konstrukcja autorów klasycznych, wy-
chowanych w kulturze całkiem odmiennej od tej, jaką stworzyli mieszkańcy 
kraju nad Nilem1. 
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Horus Behedeti jako patron intronizacji – rola antropomorficz-
nej formy bóstwa w programie legitymizacji władzy królowej 
Hatszepsut na podstawie dekoracji jej świątyni milionów lat w 

Deir el-Bahari 

 
Horus Behedety as a Patron of the Enthronement – the Role of the Anthropo-

morphic Form of the Deity in the Legitimisation of Queen Hatshepsut’s Kingship 
on the Basis of her Temple Decoration at Deir el-Bahari 

 
Horus Behedety is a deity closely associated with the royal ideology. Its function was 
used in the legitimisation of Queen Hatshepsut’ kingship, which is reflected in her tem-
ple decoration at Deir el-Bahari. The article discusses the role of the anthropomorphic 
form of Horus Behedety. It is a fairly rare form of this deity – it appears only four or five 
times in the temple of Queen Hatshepsut at Deir el-Bahari. Three of them are connected 
with the coronation rituals, which are ending the decoration on the upper register of the 
Birth Portico. Horus Behedety acts as a patron of the enthronement, who not only leads 
the queen to the coronation chapels, but also is essential in the coronation itself. The 
analogies can be found in other Hatshepsut’s monuments, such as the Chapelle Rouge in 
Karnak. 

 
 

Horus Behedeti (  BHdtj „Ten z Behedet”) to bóstwo ściśle związane 
z ideologią władzy królewskiej. Najczęściej spotykany jest w formie uskrzydlo-
nego dysku słonecznego, umieszczonego w świątyniach nad niemalże każdym 
przejściem, bardzo często również nad postacią króla w różnego rodzaju sce-
nach. W artykule zostanie omówiona jego rzadziej spotykana forma – postać 
antropomorficzna z głową sokoła. Z racji swojej funkcji był on wykorzystany w 
programie legitymizacji władzy królowej Hatszepsut, co odzwierciedla dekora-
cja jej świątyni milionów lat w Deir el-Bahari. 

 
Geneza Horusa Behedeti 

Behedeti (BHdtj) to epitet, oznaczający pochodzenie bóstwa – „Ten z 
Behedet”. Nazwa miasta BHdt wywodzi się od słowa bHdw (tron) i oznacza miej-
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sce, w którym znajduje się tron1. Według niektórych badaczy w nazwie tej zary-
sowuje się związek bóstwa z władzą królewską. Niezakończona jest również 
dyskusja na temat lokalizacji Behedet. Znany jest nom o takiej nazwie, jednak 
nie jest pewne, czy znajdował się on w północnej czy południowej części kraju, 
a może zarówno w północnej, jak i w południowej. Związki z północą sugerują 
identyfikację z Damanhur2 lub Tell el-Balamun3, miejscowościami położonymi 
w Delcie Nilu. W przypadku lokalizacji na południu kraju najbardziej ważkie 
argumenty przemawiają za Edfu4 (ryc. 1), najsłynniejszym centrum kultowym 
Horusa.  

Najwcześniejsze przedstawienie oraz imię Horusa Behedeti pochodzi z 
okresu  panowania króla Neczeri-cheta, władcy III dynastii. Imię pojawia się na 
pierwszej z sześciu stel z kompleksu Piramidy Schodkowej w Saqqarze (w gru-
pie trzech zlokalizowanych pod piramidą), które wiązane są przez badaczy z 
intronizacją królewską5 (ryc. 2). Na zachowanym fragmencie widoczne jest 
również skrzydło nad głową postaci władcy, które rekonstruowane jest jako 
skrzydło sokoła (ryc. 2). Byłoby to wówczas pierwsze ikonograficzne przedsta-
wienie Horusa Behedeti, w tym przypadku w jego sokolej formie. Lokalizacja 
Horusa Behedeti na pierwszej steli z całego cyklu ilustruje status tego boga jako 
patrona intronizacji, który przewodzi w tym rytuale innym bóstwom. W trakcie 
rozwoju egipskiej ikonografii królewskiej ideologii cecha ta została przypisana 
do antropomorficznej postaci Horusa Behedeti.  
 Pierwsze przedstawienie antropomorficznej postaci Horusa Behedeti 
pochodzi z dolnej świątyni Sahu-Ra6. 
 
Antropomorficzny Horus Behedeti w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari 

Antropomorficzny Horus Behedeti pojawia się tylko cztery7 razy w 
świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Trzy przedstawienia, będące przedmiotem 
tego artykułu, zlokalizowane są w następujących po sobie scenach w górnym 
rejestrze w północno-zachodnim narożniku środkowego portyku świątyni, na-
zywanego Portykiem Boskich Narodzin (MP-N, ryc. 4). Są to sceny końcowe w 
Portyku, wieńczące drogę Hatszepsut od narodzin do koronacji8. Czwarte przed-

                                                      
1 Ćwiek 2003: 75; Werbrouck 1941: 165; Otto 1975: kol. 683. 
2 Werbrouck 1941: 165; Otto 1975: kol. 683. 
3 Gardiner 1944: 23-28; starożytna nazwa to Sema-Behedet.  
4 Gardiner 1944: 23-28; Otto 1975: kol. 683; Werbrouck 1941: 165. 
5 Friedman 1995:1-42; Friedman 2011:  105-111. 
6 Borchardt 1913: pl. 12. 
7 Piąte przedstawienie nie jest do końca pewne, patrz niżej. 
8 Naville 1898: pl. LXIII-LXIV. 
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stawienie Horusa Behedeti znajduje się w niszy B zachodniej ściany Górnego 
Dziedzińca1. 

Horus Behedeti występuje w ostatniej scenie górnego rejestru w północ-
nej części ściany zachodniej w momencie prowadzenia królowej do kaplic koro-
nacyjnych (ryc. 3). Postać królowej jest skuta, natomiast bóg, którego przedsta-
wienie zostało skute w okresie amarneńskim, jest restaurowany w reliefie, w 
charakterystycznej dla ramessydzkich napraw polichromii – ciało jest pokryte 
pobiałką, natomiast szczegóły, takie jak głowa sokoła, spódniczka czy bransole-
ty są żółto-czerwone. Bóg prowadzi Hatszepsut za rękę, jego twarz jest zwróco-
na ku królowej. Nad królową znajduje się uskrzydlony dysk słoneczny, ze 
skrzydłami usytuowanymi pod kątem prostym. Inskrypcja nad postaciami jest 
skuta z wyjątkiem znaków dżed i anch przy uskrzydlonym dysku słonecznym 
oraz końcowych hieroglifów z tytulatury Behedeti pośrodku tekstu. Przy skrzy-
dle dysku skierowanym w dół znajduje się dipinto wykonane czerwonym tuszem 
(ryc. 5). Jest to podrys restauratorów świątyni dla ułatwienia pracy, rodzaj ścią-
gawki dla osoby restaurującej daną scenę czy też postać. W świątyni znajduje się 
wiele takich podrysów2, są one niezwykle interesującym elementem w historii 
zmian dekoracji w świątyni. W tym przypadku dipinto przedstawia postać Horu-
sa Behedeti oraz jego imię z podstawowymi epitetami. Dzięki temu możliwa jest 
identyfikacja boga jako Horusa Behedeti. 

Dysk słoneczny nad królową wskazuje na duże znaczenie rytuału po-
przedzającego tę scenę – puryfikacji królowej przez boga Ha. Umiejscowienie 
dysku nad królową oznacza jej inicjację, przygotowanie do czekających ją koro-
nacji. Puryfikacja jest rytuałem przejścia, kiedy Hatszepsut wkracza już w świat 
królewski, chroniony przez wizerunek Horusa Behedeti3.  

Kolejne sceny z udziałem antropomorficznej postaci Horusa Behedeti 
znajdujące się na północnej ścianie portyku są bezpośrednią kontynuacją omó-
wionej wyżej dekoracji i również są związane z tematem koronacji4. Pierwsza 
scena ukazuje koronację na króla Górnego Egiptu (ryc. 6). Hatszepsut w Białej 
Koronie znajduje się pomiędzy Horusem Behedeti a Sethem. Bogowie wykonują 
gesty koronacyjne, adorując postać królowej. Wszystkie postacie są skute, jed-
nak postacie bogów były restaurowane w reliefie i ramessydzkiej polichromii. 
Postać Horusa Behedeti zachowała się bardzo dobrze, wszystkie szczegóły re-
stauracji są widoczne, natomiast postać Setha jest bardzo zniszczona, w szcze-

                                                      
1 Budzanowski 2004: 99-100, 199-200 
2 Martinez 2007: 157-176. 
3 Derricks 2009: 283-301 
4 Sethe 1906-1909: 264; Ćwiek 2008: 44; Ćwiek, Sankiewicz 2008: 290-294. 
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gólności twarz1. Inskrypcja jest w całości skuta, choć w większości znaki pozo-
stają czytelne. W tym przypadku również znajduje się dipinto restauracyjne, 
które ukazuje Setha i Horusa Behedeti w gestach adoracji, nie uwzględniono w 
nim jednak postaci Hatszepsut (ryc. 7). W inskrypcji z dipinto znajduje się imię 
Horusa Behedeti i Setha, co pozwala na identyfikację bóstw. Postać Setha w 
podrysie również jest zniszczona. 

Cała ceremonia z udziałem Horusa i Setha odbywa się w kaplicy. Nad 
postacią królowej nie przedstawiono już uskrzydlonego dysku słonecznego. 
Został on użyty dopiero w kolejnej, finalnej scenie koronacji, co wydaje się 
podkreślać zmianę statusu Hatszepsut.  

Komentowaną wyżej scenę oddziela od trzeciej interesującej nas sceny 
cyklu intronizacyjnego z udziałem bóstw sekwencja przedstawień interpretowa-
nych przez Andrzeja Ćwieka i Martę Sankiewicz2 jako rytuały Zjednoczenia 
Obu Krajów (smA tA.wj), Biegu Wokół Muru (pXr HA jnb), Lotu i Biegu po 
Wschodniej Stronie (pA pXr Hr gs jAbt).  

Finalna scena Portyku Boskich Narodzin to koronacja Hatszepsut na 
króla Dolnego Egiptu (ryc. 8). Kompozycyjnie scena jest bardzo podobna do 
wyżej opisanej koronacji górnoegipskiej. Królowa w Czerwonej Koronie znaj-
duje się pomiędzy Sethem a Horusem Behedeti. Wszystkie postacie są skute, 
Seth i Horus byli restaurowani. Postać Horusa Behedeti zachowała się w dużo 
lepszym stanie niż Setha3. Inskrypcja jest częściowo skuta, częściowo restauro-
wana. Zachowały się również fragmenty oryginalnych znaków. Nad Horusem 
Behedeti widoczny jest fragment jego restaurowanego imienia. (ryc. 9). Zauwa-
żalne jest wgłębienie po skuciu, następnie restauracja oraz ponowne zniszczenie, 
prawdopodobnie związane z częściowym wykruszeniem się zaprawy. Znak mi-
mo tego jest widoczny, co świadczy o jego głębokim wkuciu podczas restaura-
cji. Ceremonia również odbywa się w kaplicy. Następnie królowa wychodzi z 
kaplicy w płaszczu heb sed. Przed nią znajdują się dwa sztandary ze znakami 
anch z ludzkimi ramionami. Postać królowej jest skuta, podobnie jak i górne 
części sztandarów. Jest to procesja Hatszepsut jako króla Dolnego Egiptu, która 
koresponduje ze sceną przedzielającą obie koronacje4. Nad kaplicą oraz nad 
postacią królowej rozciąga się uskrzydlony dysk słoneczny – jedno skrzydło 
znajduje się nad kaplicą, drugie nad królową. Jego umiejscowienie w ten sposób 
podkreśla rytuał przejścia, jakim jest koronacja. 

                                                      
1 O zniszczeniach postaci Setha więcej w Ćwiek 2008: 38-60.  
2 Ćwiek, Sankiewicz 2008: 290. 
3 Ćwiek 2008: 38-60. 
4 Karkowski 2001: 95-96. 
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Analogie 

Z okresu Starego Państwa zachowały się przykłady scen, które z punktu 
widzenia ikonografii można by ewentualnie rozważać jako analogie, ale niestety 
imię Horusa nie zachowało się. Ze świątyni górnej Unisa pochodzi blok z frag-
mentem postaci Setha oraz dłoni drugiego boga umieszczającą Podwójną Koro-
nę na głowie króla. Scena rekonstruowana jest jako scena koronacji z udziałem 
Horusa1. Teksty nie zostały zrekonstruowane. 

Wydaje się, że od panowania Hatszepsut symboliczna i rytualna funkcja 
antropomorficznej postaci Horusa Behedeti, zilustrowana w programie dekoracji 
świątyń, nabrała szczególnego znaczenia. Z Chapelle Rouge w Karnaku pocho-
dzi blok z przedstawieniem dwóch scen puryfikacji oraz prowadzenia królowej 
przed oblicze Amona-Ra2. W obydwu scenach, które następują jedna po drugiej, 
udział bierze również Thot. W scenie puryfikacji Hatszepsut stoi pośrodku, od-
wrócona w stronę Behedeti, bogowie umieszczeni są na podwyższeniach, po 
bokach towarzyszą im boginie Nechebet i Uadżet. Podobna scena z okresu Hat-
szepsut z udziałem już tylko Behedeti i Thota znajduje się w Pałacu Ma‘at w 
Karnaku. Scena tego typu puryfikacji została umiejscowiona również na połu-
dniowej ścianie Górnego Dziedzińca świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari 
(pierwsza scena na prawo od wejścia do Kompleksu Kultu Królewskiego). W 
dwóch pierwszych przypadkach identyfikacja bóstw jest bezproblemowa – ich 
imiona wymienione są w tekście, natomiast w przypadku świątyni w Deir el-
Bahari inskrypcja, jak i cała scena, są mocno zniszczone. W miejscu, gdzie 
ewentualnie mogło znajdować się imię Horusa Behedeti, brakuje bloków. Nad 
królem (kartusze są przekute na imiona Thotmesa II) znajduje się nieuskrzydlo-
ny dysk słoneczny, który podpisany jest imieniem Horusa Behedeti, jednak od-
nosi się ono tylko do dysku, a nie do postaci antropomorficznej boga.  

Następna scena z Chapelle Rouge ukazuje prowadzenie królowej przed 
oblicze Amona-Ra. Oprócz Horusa Behedeti, Hatszepsut towarzyszy również 
Thot, znajdujący się za królową. Horus Behedeti odwrócony jest głową w stronę 
królowej oraz podsuwa jej znak anch. Identyfikacja bogów jest bezproblemowa 
– scenie towarzyszy dobrze zachowana inskrypcja z ich imionami.  

Po okresie panowania Hatszepsut odnotować można liczne przykłady 
obecności Horusa Behedeti w programie dekoracji świątyń w cyklach korona-
cyjnych, jednak niewiele z nich zostało do tej pory opublikowanych. 
 

                                                      
1 Labrousse i in. 1977: pl. 73. 
2 Bloki 103 i 283; Burgos, Larché 2008: 177, Lacau, Chevrier 1977: 286-288, pl. 14.  
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Podsumowanie 
Antropomorficzna postać Horusa Behedeti pojawia się w rytuałach po-

przedzających koronację oraz w samej koronacji władcy. Bóg ten przygotowuje 
przyszłego króla do koronacji poprzez puryfikację, następnie prowadzi go na 
nią. Bóstwa, które również występują w tych scenach to Thot (lub Seth), Neche-
bet i Uadżet. Elementem koniecznym jest jednak Horus Behedeti, co potwierdza 
scena prowadzenia z Deir el-Bahari – występuje tam sam z królową. W każdej 
opisanej wyżej scenie Behedeti, często jako jedyny bóg, jest zwrócony w stronę 
króla i to on prowadzi pierwszy króla, Thot bądź Seth jest zawsze z tyłu. Te 
czynniki podkreślają status Horusa Behedeti jako przewodniczącego tym rytu-
ałom. 

Panele z kompleksu Neczeri-cheta, gdzie Horus Behedeti występuje po 
raz pierwszy, również związane są z rytuałami koronacyjnymi. Trzy z nich 
umieszczone zostały pod piramidą, jako pierwszy ze sceną odwiedzania górno-
egipskiej kaplicy Horusa Behedeti. Zatem i tu prowadzi on króla na koronację i 
przewodniczy tym obrzędom. Późniejszy rozwój ikonografii może być rozwi-
nięciem tej myśli wyrażonej w kompleksie Neczeri-cheta. 

Udział w tych scenach, a przede wszystkim podkreślenie przewodniej 
roli Horusa Behedeti w procesie koronacji, czyni go patronem intronizacji, bo-
giem, dzięki któremu król staje się pełnoprawnym władcą. Umieszczenie tych 
scen na końcu Portyku Boskich Narodzin w świątyni Hatszepsut w Deir el-
Bahari wieńczy całą narrację od poczęcia królowej aż do jej koronacji na króla 
Górnego i Dolnego Egiptu pod patronatem Horusa Behedeti – nie tylko w posta-
ci antropomorficznej, ale też jako uskrzydlonego dysku słonecznego.  
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RYCINY  
 

 
Ryc. 1. Mapa Egiptu z zaznaczonymi 
miejscowościami związanymi z Horu-

sem Behedeti (rys. K. Kapiec na 
podstawie Trigger i in. 1983: fig. I.2).  

 

 
Ryc. 2. Stela z kompleksu Piramidy 
Schodkowej Dżesera w Saqqarze, z 

zaznaczeniem imienia Horusa Behedeti 
(Gardiner 1944: pl. III. 4, z 
modyfikacją K. Kapiec). 

 

 
Ryc. 4. Scena prowadzenia królowej 

Hatszepsut przez Horusa Behedeti, MP-
N, ściana zachodnia (fot. K. Kapiec). 
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Ryc. 3. Plan świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari z zaznaczonymi miejscami występo-
wania antropomorficznych form Horusa Behedeti (rys. T. Kaczor z modyfikacjami K. 

Kapiec). 

 

 
Ryc. 5. Dipinto restauracyjne w scenie 
prowadzenia królowej Hatszepsut przez 

Horusa Behedeti, MP-N, ściana za-
chodnia (fot. K. Kapiec). 

 

 
Ryc. 6. Scena koronacji Hatszepsut na 
króla Górnego Egiptu, MP-N, ściana 

północna (for. K. Kapiec). 
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Ryc. 7. Dipinto restauracyjne do sceny 
koronacji Hatszepsut na króla Górnego 
i Dolnego Egiptu, MP-N, ściana pół-

nocna (for. K. Kapiec). 

 

 
Ryc. 9. Skute, restaurowane i ponownie 

zniszczone imię Horusa Behedeti ze 
sceny przedstawionej na ryc. 8 (rys. K. 

Kapiec). 

Ryc. 8. Scena koronacji Hatszepsut na 
króla Dolnego Egiptu oraz procesja 
Hatszepsut w stroju heb sed, MP-N, 
ściana północna (fot. K. Kapiec). 
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Listy z Amarny jako obraz stosunków Egiptu z państwami Me-
zopotamii i Syro-Palestyny w okresie Nowego Państwa 

 

Amarna Letters: Relations of Egypt with the States of Mesopotamia and Syro-
Palestine in the New Kingdom Period 

 
The Amarna letters, the archive of clay tablets from the 14th century BC written in the 
cuneiform script, are the base for studies on the diplomacy of ancient Near East. They 
are the record of contacts between the pharaoh and his vassals and other kings of inde-
pendent states of Mesopotamia. The letters show their relations and the attitude of Egypt 
towards the other rulers. Correspondence with the vassals allows us to recreate the polit-
ical situation in the Canaan, which was under the pharaoh’s control at that time. Messag-
es from the Great Kings shows how the pharaoh presented himself in the arena of the 
international politics. In numerous ways he showed his greatness and superior position to 
the others, maintaining at the same time the etiquette and diplomatic protocol.  
 

 
Wstęp 

Listy z Amarny, odkryte przypadkowo w 1887 roku, stanowią doskonały 
obraz sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie w XIV wieku p.n.e. oraz po-
zwalają na bliższe poznanie skomplikowanych zależności pomiędzy władcami i 
ich wasalami, obejmując okres panowania faraonów Amenhotepa III oraz jego 
następcy Amenhotepa IV, znanego również jako Achenaton. Obecnie kolekcję 
dokumentów stanowią 382 tabliczki, spośród których 350 to korespondencja 
dyplomatyczna. Pozostałe zawierają teksty literackie, które służyły prawdopo-
dobnie jako materiały do nauki języka akadyjskiego przez tamtejszych skrybów.  

Wszystkie tabliczki zostały skatalogowane i ułożone w kolejności we-
dług nadawców. Każda określona została oznaczeniem EA (skrót od el-Amarna) 
oraz kolejnym numerem od 1 aż do 3821.  

Większość listów spisana została w języku akadyjskim, będącym ów-
cześnie lingua franca dla obszaru Bliskiego Wschodu. Dodatkowo dwa listy, EA 
31 i EA 32 napisane zostały w języku hetyckim, a EA 24 w huryckim2. Wiado-

                                                      
1 Mynarova 2007: 39. 
2 Campbell Jr. 1960: 4. 
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mości wysyłane przez wasali do faraona napisane są w tzw. dialekcie kananej-
sko-akadyjskim, który niejako stanowi połączenie tych dwóch języków i korzy-
sta ze słownictwa akadyjskiego oraz pewnych form gramatycznych obecnych w 
języku kananejskim1.  

Istniejąca, już wtedy licząca sobie setki lat, tradycja piśmiennictwa epi-
stolarnego w piśmie klinowym oraz jego szerokie rozpowszechnienie prawdo-
podobnie były przyczyną jego dominacji nad językiem egipskim.  

Szkoły powstające w Lewancie, kształcące skrybów, prawdopodobnie 
nauczały dialektu kananejsko-akadyjskiego a nie średnio-akadyjskiego używa-
nego w tym czasie na co dzień w Babilonii. Świadczy to o tym, iż w mowie 
stosowano języki lokalne, a akadyjski był językiem oficjalnym, służącym głów-
nie do dyplomacji, być może nawet jedynie do zapisywania samej treści listów. 
Zasadniczo, im bardziej pochodzenie danego listu sięgało na południe, tym czę-
ściej daje się zaobserwować w nim elementy językowe specyficzne dla Kana-
anu. Skrybowie braki w znajomości akadyjskiego uzupełniali poprzez regularne 
używanie słów pochodzących z kananejskiego. Dodatkowo, warto zwrócić uwa-
gę na fakt, iż w samych listach pojawiają się liczne przypisy stosowane przez 
skrybów, mające pomóc w uniknięciu nieprawidłowej interpretacji słów akadyj-
skich2. Niektórzy pisarze byli prawdopodobnie Egipcjanami i dodawali owe 
przypisy, aby ułatwić sobie zrozumienie lub zapamiętanie wyrazów sprawiają-
cych im problem.   

XIV stulecie p.n.e. to okres dominacji Egiptu nad Palestyną i jej liczny-
mi miastami. Cały jej obszar, aż do granicy z państwem Hetytów oraz huryckim 
Mitanni, objęty był panowaniem kraju faraonów. Okres ten był także czasem 
licznych niepokojów i napięć zarówno pomiędzy wielkimi potęgami starożytne-
go Wschodu, jak i władcami poszczególnych miast Syro-Palestyny. Dodatkowo, 
bliżej niezidentyfikowane grupy ludzi zwane Habiru lub Apiru pustoszyły oko-
liczne tereny, potęgując wszechobecny chaos3. Warto jednak pamiętać, iż za-
chowana korespondencja przekazuje nieco zniekształcony obraz ówczesnej rze-
czywistości, gdyż dotyczyła pewnych konkretnych, ważnych z punktu widzenia 
militarnego i politycznego, wydarzeń. Okresom spokoju z pewnością nie po-
święcano tyle uwagi co walkom i niepokojom.  

Gliniane archiwum pokazuje, że już wtedy władcy wykształcili rozbu-
dowane i wyrafinowane mechanizmy dyplomacji, które jednocześnie pozwalały 
wykluczać niepożądane strony. Wielcy królowie, władcy Egiptu, Babilonii, pań-

                                                      
1 Izre’el 2012: 172. 
2 Izre’el 1995: 103. 
3 Reisner 1897: 143. 
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stwa Hetytów, Mitanni, Arzawy oraz Alasziyi prowadzili ze sobą ożywione 
stosunki dyplomatyczne. Do tego grona dołączyła także Asyria, co spotkało się z 
ostrym sprzeciwem króla Babilonii, uznającego Asyryjczyków za swoich pod-
danych. Wasale kontaktowali się ze swoimi suwerenami, wysyłając posłańców 
informujących o bieżącej sytuacji w oddalonych od stolicy częściach kraju. 
Przysięgali wierność i zapewniali o swojej lojalności za pomocą licznych, roz-
budowanych metafor, prosili o wsparcie i pomoc, opisywali dynamicznie zmie-
niające się stosunki panujące pomiędzy poszczególnymi miastami1.  

Analiza zachowanych listów pozwala na spojrzenie w przeszłość, na 
wgląd w ówczesną dyplomację i politykę międzynarodową. Dostarczają one 
ogromnej ilości informacji na temat królów i książąt, wasali, posłańców i guber-
natorów. Skomplikowany obraz stosunków Egiptu z innymi państwami w XIV 
wieku p.n.e. dobrze oddaje burzliwy charakter tej epoki. 

 
Korespondencja z wasalami 

Zdecydowaną większość spośród wszystkich listów stanowią wiadomo-
ści od wasali Egiptu do faraona, w której informują go o bieżącej sytuacji oraz 
proszą o przysłanie posiłków wojskowych lub zaopatrzenia. Tabliczki te obej-
mują numery od 45 do 380 choć część z nich ze względu na zły stan zachowania 
nie może zostać w pełni zidentyfikowana.  

Najbardziej płodnym autorem był Rib-Addi (zapisywany także jako Ri-
baddi, Rib-Hadda, Rib-Adda), władca Byblos, który napisał aż 64 listy2. Zacho-
wało się także kilka tabliczek, w których to faraon jest autorem i nadawcą. Pozo-
stałą część zbioru stanowi korespondencja pomiędzy królem Egiptu a innymi 
niezależnymi państwami Bliskiego Wschodu. 

Każdy list spisany jest wedle protokołu dyplomatycznego, różniącego 
się formą w przypadku wasali oraz wielkich królów3.  

List zawsze poprzedzony był tytułem określającym nadawcę i odbiorcę. 
Każdy poddany faraona zaczynał od długiego i rozbudowanego pozdrowienia. 
Król określany jest za pomocą rozlicznych epitetów takich jak „król wszystkich 
ziem”, ”słońce”, ”syn słońca”, ”król bitwy”, ”oddech mego życia”. Dodatkowo, 
w kolejnych linijkach wasal wychwala swojego pana, dziękując za poświęconą 
mu uwagę i podkreśla swoją niższość wobec niego, nazywając samego siebie 
„piachem u jego stóp” czy też „cegłą, która nigdy się nie usunie spod jego 

                                                      
1 Cohen 1996: 14. 
2 Pryke 2011: 411. 
3 Mynarova 2008: 551. 
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stóp”1. Fragment ten, prostracja, pokazuje że faraon oczekiwał od swoich pod-
danych absolutnego posłuszeństwa i uniżenia, ponieważ to on stanowił pełnię 
władzy. Następnie spisywane były zapewnienia o lojalności, często powołując 
się na przodków. W kolejnej części przekazywano już konkretną prośbę, jaka 
kierowana była do faraona. Najczęściej jest to prośba o przysłanie posiłków 
wojskowych. Dodatkowo w listach często zawarte są informacje o wypełnieniu 
poprzednich poleceń, informacje o bieżącej sytuacji politycznej oraz zapewnie-
nia o poczynionych przygotowaniach na przyjęcie królewskich wojsk. 

Sztywna, rygorystycznie przestrzegana formuła każdego listu pokazuje, 
że korespondencja dyplomatyczna miała ówcześnie bardzo duże znaczenie. 
Ustalenie kanonu jest dowodem na to, iż relacje zdawane przez wasali nie były 
zwykłymi notkami informacyjnymi, lecz należały do ceremoniału dworskiego i 
stanowiły jego nieodłączną część.  

Jak zostało wspomniane wcześniej, najczęściej piszącym wasalem był 
Rib-Addi władca Byblos, który wysłał 64 listy. Większość z nich zawiera prośby 
o pomoc militarną i pytania, dlaczego faraon go opuścił i nie słucha jego błagań 
o ratunek. Z tej korespondencji dowiadujemy się o konflikcie pomiędzy Byblos 
a państwem Amurru2, innym wasalem Egiptu, które pod władzą Abdi-Aszirty 
rozpoczęło podbój okolicznych terenów i agresywne powiększanie swojej potę-
gi. Listy Rib-Addiego często wykorzystywane były jako dowód na potwierdze-
nie tezy o tym, iż w czasie panowania Achenatona Egipt zaniedbał politykę za-
graniczną, skupiając się całkowicie na nowym kulcie religijnym i wewnętrznych 
sprawach z nim związanych, jednak bliższe obserwacje pokazują, że więcej 
skarg pojawiło się w listach do Amenhotepa III niż do Achenatona. W 17 li-
stach, wysłanych do tego pierwszego, pojawia się 14 skarg bezpośrednio zarzu-
cających zaniedbanie i porzucenie swoich poddanych, podczas gdy w 30 listach 
do Achenatona obserwujemy tylko 13 takich skarg, co, biorąc pod uwagę prawie 
dwa razy większą liczbę listów, stanowi znaczącą różnicę3. 

Rib-Addi był często przywoływany jako obraz lojalnego wasala faraona, 
całkowicie oddanego swojemu suwerenowi. Wszystkie jego listy przepełnione 
są zapewnieniami o wierności, dbaniu o interes króla i niezachwianą wiarą w 
jego siłę i potęgę. Jednakże według analiz Louisa Pryke’a4, owo uniżenie przed 
władcą wynika jedynie z dbania o własny interes, oraz opiera się przede wszyst-
kim na oczekiwaniu na odpowiednią nagrodę za służbę. Spośród 45 zapewnień o 

                                                      
1 http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/a-rib-addi.htm [dostęp: 15 XI 2013]. 
2 Finkelstein i in. 2003: 6. 
3 Pryke 2011: 416. 
4 Tamże: 418. 
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lojalności aż 20 wyraźnie wynika z tego powodu, 13 jest odpowiedzią na nielo-
jalność zarzuconą mu przez innych, a reszta nie ma wyraźnego powodu, więc 
jedynie ta niewielka ilość mogłaby zostać uznana za przejaw prawdziwej i 
szczerej wierności.  

Brak zachowanej korespondencji ze strony faraona uniemożliwia w peł-
ni odtworzenie tych stosunków, jednak, jak wynika z innych listów, np. EA 141, 
w którym Amunirra, władca Bejrutu, stwierdza, iż jest przygotowany na przyby-
cie wojsk króla, faraon nie pozostawał całkowicie bierny. „[…] Król, mój pan, 
moje słońce, mój bóg, napisał do swojego sługi, piachu u jego stóp «Bądź gotów 
na przybycie królewskich łuczników» i usłyszałem to. I zaprawdę, przygotowa-
łem moje konie i moje rydwany i wszystko, co jest moje, co należy do sługi 
króla, na przybycie królewskich łuczników. I niechaj łucznicy króla, mojego 
pana, mojego słońca, mojego boga, rozłupią czaszki jego przeciwników”1. 

W EA 367 faraon, w liście do Endaruty z Akszapy, pisze, że przysyła do 
niego Hanniego, jako swojego przedstawiciela i poleca aby przygotował miasto 
na przybycie łuczników królewskich oraz zaopatrzenia. „[…] Król wysyła do 
ciebie Hanniego, syna Maireyi, zastępcę króla w kraju Kanaan. Słuchaj tego, co 
będzie ci mówił, aby król nie poczuł się tobą rozczarowany. […] I przygotuj się 
na przyjęcie łuczników, wielkich ilości jedzenia i wina i wszelkich innych pro-
duktów. Zaiste przybędzie on do ciebie bardzo szybko i zetnie głowy wrogom 
króla”2. Ostatni fragment może sugerować, że ekspedycja prowadzona przez 
Hanniego stanowi odpowiedź faraona na rosnące niepokoje wśród jego wasali i 
napływające wciąż nowe błagania o pomoc oraz raporty o zdradzie i intrygach 
knutych przez niewiernych poddanych. 

Jak wynika z analizy innych listów, poszczególni władcy często infor-
mowali faraona o zdradach i zagrożeniach, donosząc jeden na drugiego3. W EA 
141 Zimrida z Sydonu mówi, że oczekuje na łuczników króla, ponieważ pobli-
skie miasta jednoczą się przeciwko niemu i musi bronić swoich ziem. W EA 147 
i 148 Abimilki z Tyru informuje, że Zimrida  pustoszy okoliczne tereny i jest 
renegatem i zdrajcą. „[…] Zimrida, król Sydonu, pisze codziennie do oszusta 
Aziru, syna Abdi-Aszirty, o każdym słowie, które usłyszy z Egiptu”4. Aziru, 
następca Abdi-Aszirty w Amurru, broni się, że nie wystąpił przeciw faraonowi, 
a wszyscy, którzy nazywają go zdrajcą, to kłamcy. Dodatkowo, w listach do 
urzędnika Dudu, EA 158, mówi, że wykonał polecenie króla i że zajął dla niego 

                                                      
1http:// www.specialtyinterests.net/eae.html#141 [dostęp: 15 XI 2013]. 
2 http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/a-endaruta.htm [dostęp: 15 XI 2013]. 
3 Ross 1967: 64. 
4http:// www.specialtyinterests.net/eae.html#147 [dostęp: 15 XI 2013]. 
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okoliczne ziemie1. Birdija z Megiddo w EA 244 zawiadamia że Labaju z Sze-
chem chce zająć jego miasto. Sam Labaju w EA 253 mówi, że okoliczni władcy 
zmawiają się przeciw niemu i wysuwają fałszywe oskarżenia. Wszystkie te in-
formacje sprawiają, iż wyłania się z nich obraz Lewantu jako obszaru który, 
pomimo jednego zwierzchnictwa Egiptu, wciąż toczy wewnętrzne walki. Wy-
snuć stąd można wniosek, iż faraon nie wnikał w te wewnętrzne spory tak długo, 
jak otrzymywał daniny, jakich oczekiwano od wasali. Dynamicznie zmieniająca 
się sytuacja była także trudna do bezpośredniego kontrolowania z odległej stoli-
cy, więc musiał polegać na wydelegowanych wcześniej urzędnikach, nadzorują-
cych dla niego te tereny. 

Kłótliwi władcy pomniejszych miast nie ułatwiali tego trudnego zadania. 
Każdy, pomimo licznych i rozbudowanych zapewnień o swojej wierności i lo-
jalności, dążył do uzyskania jak największych wpływów kosztem swoich sąsia-
dów. Kanaan tego okresu wyjątkowo rzadko, jeśli w ogóle, doświadczał okre-
sów spokoju. Sprzeczne informacje, jakie się zachowały sprawiają, że skuteczne 
i dokładne zrekonstruowanie wydarzeń wydaje się wręcz niemożliwe bez uzy-
skania nowych informacji.  

Egipt za pomocą lewantyńskich miast sprawował kontrolę nad szlakami 
handlowymi. W liście EA 255 Mut-Balu z Pihilu informuje, iż spełnił żądania 
króla i wysłał wszystkie karawany do Mitanni, zapewniając im niezbędne w 
podróży zaopatrzenie. Pisze także, aby faraon niezwłocznie wysłał kolejne ka-
rawany do Babilonu, a on chętnie zapewni im ochronę w drodze, przydzielając 
eskortę najmężniejszych wojowników2. Miasta leżące na szlakach zawsze czer-
pią z tego tytułu poważne korzyści, nie dziwi więc w żadnym stopniu energicz-
ność z jaką Mut-Balu zachęca swojego suwerena do wysłania kolejnych ekspe-
dycji i wypraw handlowych.  

Ważną kwestią poruszaną w korespondencji z wasalami są działania lu-
du Habiru lub Apiru. Jego pochodzenie nie jest do końca znane i do dziś nie 
udało się w pełni ustalić, kim tak naprawdę byli. Pewna teza łączy ich z Izraeli-
tami, którzy mieli przybyć na te tereny po Exodusie3. Teoria ta opiera się na 
podobieństwie nazw, jeśli przyjąć formę Habiru, oraz na fakcie, iż Izraelici, 
zgodnie z przekazami, także dopuszczali się grabieży i napadów oraz prowadzili 
koczowniczy tryb życia. Inni naukowcy4 przyjmują, iż były to grupy banitów 
wyjętych spod prawa, organizujących się w plemiona, nie stanowiących jednak-

                                                      
1 http://www.specialtyinterests.net/eae.html#158 [dostęp: 15 XI 2013]. 
2http://web.archive.org/web/20030602120148/http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/
5210/labaya.htm [dostęp: 15 XI 2013]. 
3 Reisner 1897: 144. 
4 Na’aman 1986 :273. 
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że jednej zwartej społeczności. Określanie ich wspólną nazwą miało raczej 
oznaczać podobny status społeczny oraz fakt obcego pochodzenia, dodatkowo 
często pojawia się ono w kontekście „przejść na stronę Habiru”, „stać się Habi-
ru”.  

Sam termin Habiru w listach zapisywany był za pomocą sumeryjskiego 
logogramu SA.GAZ oznaczającego rabusia lub mordercę1. Pojawia się on licz-
nie w innych źródłach, między innymi egipskich, a po raz pierwszy w sumeryj-
skich. Nie wiadomo jednak czy wszystkie te zapisy mówią o tym samym ludzie, 
czy jest to jedynie określenie, które charakteryzuje ich bezprawne i wrogie dzia-
łania.  

Działalność Habiru w Syro-Palestynie w XIV wieku p.n.e. sprawiała fa-
raonowi wiele problemów. Wielu pomniejszych władców w swych listach do 
króla skarżyło się na narastające ataki tych grup na ich ziemie. Rib-Addi z By-
blos często o nich wspomina i wskazuje, że sprzymierzyli się z Abdi-Aszirtą z 
Amurru (EA 79)2. W EA 67 pisze „Teraz Aziru jest jak lud Habiru, dziki pies, i 
obległ Sumur, miasto słońca, mojego pana”3. Warto zauważyć, iż autor listu nie 
stwierdza, że jego wróg dołączył do Habiru czy też stał się częścią ich grupy, 
lecz jedynie zachowuje się jak oni. Pozwala to zastanawiać się nad tym, czym w 
rzeczywistości byli Habiru. Czy była to konkretna grupa, czy jedynie określenie 
opisujące pewne zachowanie zakładające nieposłuszeństwo i wrogość wobec 
króla? 

Abduhebba z Jerozolimy w EA 286 pisze do Amenhotepa III, że pod je-
go adresem wysuwane są fałszywe oskarżenia, jakoby sprzymierzył się z Habiru 
i zbuntował przeciw egipskim namiestnikom. W EA 287 stwierdza, że zła sytu-
acja i zniszczenia miast są winą Milkilu z Gezer i synów Labaju z Szechem, 
którzy „oddali te ziemie Apiru” W EA 298 Yapahu z Gezer pisze że jego brat 
okazał się zdrajcą i został sługą władcy Habiru. („oddał swoje dwie ręce przy-
wódcy Habiru”)4. Może to świadczyć o stosunkowo wysokim stopniu zorgani-
zowania i współdziałania pomiędzy poszczególnymi grupami Habiru. Przedsię-
wzięcia takie jak ataki na dobrze ufortyfikowane miasta wymagają koordynacji 
oraz stosunkowo dużej armii. Małe oddziały bandytów mogły napadać na po-
dróżujące karawany, lecz z pewnością nie byłyby w stanie zdobyć bronionej 
fortecy.  

                                                      
1 Reisner 1897: 145. 
2 http://www.kchanson.com/ANCDOCS/meso/amarna79.html [dostęp: 15 XI 2013]. 
3 Waterhouse 2001: 33. 
4 Ross 1967: 66. 
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Władza Egiptu nad miastami Lewantu opierała się na urzędnikach nad-
zorujących wszystko w imieniu faraona. Przed nimi odpowiadali tamtejsi wład-
cy, do nich skierowana jest także część listów, co świadczy o ich wysokiej pozy-
cji. Władcy kananejscy zwracali się do nich per „mój panie” lub „mój ojcze”, co 
jednoznacznie określa, kto nad kim miał zwierzchność. Jednakże określenie 
ojca, metafora odwołująca się do rodziny, sugeruje ich wysoką pozycję na dwo-
rze faraona. Porównania do rodziny zarezerwowane były jedynie dla nielicznych 
i obficie występują w kontaktach z wielkimi królami niezależnych państw.  

Znane są imiona wielu tych urzędników, jednym z najczęściej wspomi-
nanych był Yanhamu, który miał bardzo wysoką pozycję. Rib-Addi w listach do 
faraona często podkreślał, że Yanhamu znakomicie wykonuje swoje zadania1. Z 
innych listów wynika jednak, że czasami urzędnicy ci nadużywali swojej wła-
dzy. Milkilu z Gezer w EA 270 skarży się, że Yanpahu grozi mu i szantażuje. 
„[…] żąda 2000 szekli srebra z mojej ręki i powiedział mi: «Oddaj mi swoją 
żonę i swoje dzieci albo zaiste zmiażdżę cię». Zaprawdę, niechaj król dowie się 
o tym występku i niechaj król przyśle swoje rydwany […]”2. 

Skomplikowana sytuacja polityczna Lewantu znacznie utrudniała fara-
onowi skuteczne sprawowanie tam władzy. Sprzeczne informacje napływające 
od wasali prawdopodobnie były przyczyną zwlekania w podejmowaniu zdecy-
dowanych działań. Egipcjanie być może woleli pozostawić sprawy wewnętrz-
nych sporów zaangażowanym w nie władcom tak długo, jak ci wywiązywali się 
z płacenia niezbędnych danin i trybutów. Gdy jednak sprawy przybierały wyjąt-
kowo zły obrót i stanowiły jawne wystąpienie przeciwko władzy faraona, ten nie 
wahał się wysłać tam posiłków wojskowych, co znajduje potwierdzenie w li-
stach.  

Faraon sprawował nad swoimi poddanymi władzę absolutną, nie przyj-
mował sprzeciwu ani nie podejmował żadnej formy dyskusji. Charakter jego 
rządów daje się zauważyć w formie listów pisanych przez wasali. Niezwykle 
rozbudowane powitania i prostracje pokazują, że ich autorzy dobrze zdawali 
sobie sprawę ze swojej pozycji względem suwerena. Informacje dotyczące bie-
żących wydarzeń i nadchodzących zagrożeń wydają się czasami wręcz niedo-
rzecznie skromne i ogólne w porównaniu z zapewnieniami o wierności i lojalno-
ści. Kananejscy władcy dobrze jednak wiedzieli, że w ten sposób mają znacznie 
większą szansę na osiągnięcie swoich celów, na to, że król sprawujący władzę z 
odległej stolicy wysłucha ich próśb, a oni tym samym zwiększą swoją pozycję.  

                                                      
1 Campbell Jr. 1960: 16. 
2 www.specialtyinterests.net/eae.html#270 [dostęp: 15 XI 2013]. 
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Jak podkreśla William Harpine1, wynika to nie tyle z faktycznego 
uwielbienia faraona, lecz z degenerującego wpływu, jaki ma system absolutnych 
rządów na sztukę retoryki. Do władcy, który nie jest kontrolowany przez nikogo, 
łatwiej trafić poprzez puste pochlebstwa niż rzeczowe argumenty. Ta teoria, 
choć trafna, winna zostać uzupełniona o specyficzne postrzeganie egipskiego 
władcy jako boga. Poddani, którzy w istocie widzieli w nim kogoś więcej niż 
człowieka sprawującego rządy, w naturalny i odruchowy sposób odczuwali po-
trzebę złożenia mu niezbędnych hołdów, a dopiero w następnej kolejności prze-
kazanie konkretnych informacji. Uzasadnia to specyficzną formę z jaką zwracali 
się do faraona wasale. Inni królowie niezależnych państw Bliskiego Wschodu, 
choć także posługiwali się rozbudowanymi pochlebstwami, postrzegali go jed-
nak nie jako kogoś wywyższonego lecz równego im samym.  

 
Korespondencja z wielkimi królami 

Listy pomiędzy faraonem a innymi królami wyglądały zupełnie inaczej. 
Wielcy królowie, jak sami siebie określali, traktowali się na zasadach równości, 
zwracając się do siebie per „bracie”. Każda wiadomość zaczynała się od zapew-
nienia o dobrym samopoczuciu i wyrażeniu nadziei, że u adresata sytuacja wy-
gląda podobnie.  

Z korespondencji wyłania się obraz władców starożytnego Bliskiego 
Wschodu, którzy obsesyjnie wręcz dbają o swój status i prestiż na arenie mię-
dzynarodowej. W listach do faraona nieustannie odwołują się do równości, 
sprawiedliwości, lojalności i braterskości oraz krytykują wszelkie działania, 
które, w ich mniemaniu, burzą owe wartości. Często poruszane są także kwestie 
czysto rodzinne. Rozbudowane powitania, wspomnienia przeszłości i przodków, 
oddawanie czci zmarłym. Nawet rozmowy dotyczące kwestii czysto politycz-
nych prowadzone są raczej w konwencji dyskusji pomiędzy braćmi, bez poru-
szania interesu państwowego. Odwołania do rodziny i więzów krwi pojawiają 
się w każdym liście wymienianym pomiędzy wielkimi królami. Niektórzy bada-
cze skłonni są zakładać, iż ta specyficzna forma prowadzenia negocjacji nie była 
jedynie pustym określeniem, a starożytni władcy faktycznie postrzegali siebie 
jako bliskich krewnych2.  

Metafora rodziny była niezwykle popularna w dyplomacji Bliskiego 
Wschodu od samego początku. Występowała już w czasach amoryckich3, co 
dowodzi, iż kanon i specyficzna formuła stosunków międzynarodowych wy-

                                                      
1 Harpine 1998:82. 
2 Cohen 1996: 13. 
3 Lafont 2001: 42. 
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kształcała się na przestrzeni stuleci i utrzymywała się jako tradycja, do prze-
strzegania której zobowiązani byli wszyscy biorący w nich udział. Braterskie 
przymierze stało się podstawą politycznych więzi pomiędzy władcami uważają-
cymi siebie za równych. Ogromne przywiązanie do tej tradycji tłumaczyłoby 
także, dlaczego władcy tak różnych krajów jak Egipt, Mitanni, Hetyci czy Ala-
sziya przyjęli j ęzyk akadyjski i przy jego użyciu sporządzali swoje wiadomości. 

Królowie ci stosowali wiele zabiegów dyplomatycznych, aby otrzymać 
od Egiptu drogie towary przysyłane jako podarunki. Kadaszman-Enlil I w EA 3, 
zaadresowanym do Amenhotepa III, prosi o przysłanie 3000 talentów złota, aby 
mógł dokończyć ważny projekt budowlany1. Mówi, aby uczyniono to natych-
miast, ponieważ, jeśli skończy budowę wcześniej, pieniądze nie będą mu już 
potrzebne i ich nie przyjmie, zwróci je oraz nie wyda mu za żonę swojej córki. 
Ten fragment pokazuje, że król Babilonu używa swojej córki jako karty przetar-
gowej i zasadniczo chce sprzedać ją do Egiptu w zamian za złoto. Wspominanie 
ważnego projektu na początku jest tylko pretekstem dla żądania dużych ilości 
złota. W tym samym liście Kadaszman-Enlil I daje wyraz swojemu rozczarowa-
niu, z powodu braku zaproszenia na egipskie święto. „Kiedy obchodziłeś wielkie 
święto, nie przysłałeś do mnie posłańca, który powiedział: «Przyjdź, aby jeść i 
pić!». Nie przysłałeś także prezentu w związku ze świętem. […] Zbudowałem 
nowy pałac […] Przybądź osobiście, aby jeść i pić ze mną. Nie zachowam się 
tak, jak ty. 25 mężczyzn i 25 kobiet, łącznie 50 osób wysyłam ci jako służbę w 
związku z otwarciem mojego pałacu”2. Powyższy fragment pokazuje, jak bardzo 
duma babilońskiego króla została urażona. Jednocześnie wysyłając faraonowi 
dar w postaci 50 niewolników stawia się na wyższej niż on pozycji, jako ten, 
który przestrzega zasad dobrego wychowania, nawet pomimo wielkiej zniewagi, 
jaka została mu zadana.  

Burnaburiasz II w EA 9 wspomina, że za panowania ich ojców, król Ba-
bilonu otrzymywał liczne i bogate podarki3. Wypomina także, że teraz Achena-
ton przysyła mu jedynie niewielkie ilości złota. Pisze, aby przysłał mu tyle złota, 
ile wysyłał jego ojciec, a jeśli jego skarbiec jest pusty, to niech przyśle tylko 
połowę. Na koniec mówi, aby faraon napisał, czego potrzebuje z Babilonu, a 
Burnaburiasz niezwłocznie mu to przyśle. W ten sposób niejako zmusza faraona 
do przysłania tego, czego żąda. Gdyby faraon tego nie zrobił, pokazałby, że jest 
biedny i jest słabym władcą, skoro nie może dorównać swemu ojcu w bogactwie 
podarunków. Dodatkowo w tym samym liście Burnaburiasz pyta, dlaczego fara-

                                                      
1 http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/kadashman_enlil.htm [dostęp: 15 XI 2013]. 
2 Moran 2000: 7. 
3 Westbrook 2000: 379. 
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on przyjął delegację asyryjską, skoro są oni wasalami Babilonu. Nalega, aby 
Egipt nie prowadził żadnych interesów z Asyryjczykami. Na koniec informuje, 
że wysyła w prezencie ładunek lapis-lazuli i pięć zaprzęgów konnych1.  

Przyjęcie przez faraona asyryjskiej delegacji miało kluczowe znaczenie 
dla układu sił w Mezopotamii2. W ten sposób Asyria została niejako uznana za 
niepodległe i niezależne państwo, równe pozostałym wielkim potęgom. Egipt, 
zasadniczo samodzielnie podejmując taką decyzję, postawił się w nadrzędnej 
roli wobec pozostałych władców, jako ten, którego zdanie odgrywa kluczową 
rolę w sytuacji politycznej. Akceptując Asyryjczyków zdobył potencjalnego 
sojusznika i jednocześnie osłabił króla babilońskiego, którego wyraźną ambicją 
było stać się siłą dominującą.  

Burnaburiasz w EA 7 wysuwa takie same żądania jak Kadaszman-Enlil I 
powołując się na potrzebę dokończenia ważnego przedsięwzięcia, które ostatnio 
rozpoczął. Skarży się także, że karawana jego posłańca Salmu została dwukrot-
nie napadnięta i obrabowana w Kanaanie, który należy do Egiptu i dlatego ocze-
kuje, że Salmu zostanie przyjęty przed oblicze faraona i że wartość zrabowanych 
przedmiotów zostanie mu zwrócona.  

W EA 16 Aszur-uballit pisząc do Achenatona, wspomina, że zarówno 
jego ojcu, jak i królowi Mitanni, faraon przysłał po 20 talentów złota, ale on 
otrzymał go znacznie mniej i prosi o przysłanie większych ilości zaznaczając, że 
jeśli ich przyjaźń jest szczera i prawdziwa, to na pewno spełni jego skromną 
prośbę3. „Jestem równy królowi Mitanni, lecz ty przysłałeś mi […] złota i jest to 
niewystarczające, aby opłacić drogę moich posłańców do ciebie oraz z powro-
tem. Jeśli twoja przyjaźń jest prawdziwa, przyślij mi wi ęcej złota”4. Choć po-
wyższe słowa mogą w dzisiejszym odbiorze brzmieć nieodpowiednio jak na 
formę dyplomatyczną, to dobrze oddają obraz zamierzchłej przeszłości. Przyta-
czanie przykładu mitannijskiego króla pokazuje urażoną dumę władcy asyryj-
skiego, który poprzez mniejszy podarek został obrażony. Obrona własnej dumy 
oraz pogoń za pozycją na arenie międzynarodowej były kluczowe, więc Aszur-
uballit głośno daje wyraz swojej opinii na temat faux pas, którego, w jego 
mniemaniu, dopuścił się faraon. Pisząc o braku funduszy na opłacenie kolejnych 
posłańców delikatnie daje do zrozumienia, że brak złota z Egiptu będzie ozna-
czał brak podarków dla Achenatona z Asyrii. 

                                                      
1 http://ancientegyptonline.co.uk/EA7.html [dostęp: 15 XI 2013]. 
2 Aissaoui 2013: 17. 
3 Westbrook 2000: 378. 
4 Moran 2000: 39. 
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Liczne odwołania do przeszłości, do przodków oraz do innych Wielkich 
Królów, pokazują, jak wielkie znaczenie miały dla nich pojęcia równości i spra-
wiedliwości. Prestiż i pozycja wśród innych władców zdają się zaprzątać ich 
umysły ponad wszystkie inne kwestie. Ciągłe wypominanie, który z nich otrzy-
mał lub wysłał więcej, a który mniej, momentami stają się wręcz groteskowe i 
niepoważne, lecz dla nich stanowiły sprawy najwyższej wagi i traktowane były 
ze śmiertelną powagą.  

Podarunki były kluczowym elementem bliskowschodniej dyplomacji. 
Chęć zdobycia uznania i prestiżu wręcz zmuszała władców do składania sobie 
nawzajem darów, lecz ich wartość mogła zostać zmierzona zasadniczo dopiero 
po otrzymaniu kontr-podarunku. Każdy z nich starał się zawsze prześcignąć 
innego w obfitości i bogactwie wysyłanych darów i tym samym zyskać większe 
uznanie na arenie międzynarodowej1. Szczodrość była wysoko cenioną cnotą, 
skąpstwo natomiast potępiano. W ten sposób niejako dbali także o to, aby przy-
bywające do nich prezenty były odpowiednio wysokie. Wysyłano przede 
wszystkim złoto, srebro, kamienie szlachetne, konie, rydwany czy posągi. 

Małżeństwa pomiędzy rodzinami władców oraz szeroko pojęta polityka 
dynastyczna także zajmowały sporą część korespondencji. Warto zauważyć, iż 
Egipt chętnie przyjmował córki innych władców, aby zostały żonami faraona lub 
wysoko postawionych urzędników, lecz nigdy nie wysyłał swoich córek za gra-
nicę. Sytuacja ta zobrazowana została w zachowanych listach. 

W EA 31 Amenhotep III w liście do Tarhundaradu, króla Arzawy, prosi 
o przysłanie córki na dwór egipski w zamian za złoto. W EA 20 i 21 Tuszratta, 
władca Mitanni, zapewnia, że przyśle na dwór swoją córkę Tadu-Hebę.  

Egipt przyjmował córki wszystkich okolicznych władców, kształcił je i 
wydawał za egipskich dygnitarzy2. W ten sposób inni władcy byli w pewien 
sposób związani z Egiptem, Jednocześnie fakt, iż obcy władcy nie mogli w ża-
den sposób wżenić się do rodziny faraona sprawiał, iż dynastia pozostawała 
nienarażona na zewnętrzne wpływy. Kwestie polityki dynastycznej stanowią 
ważną rolę w dyplomacji tego okresu. We wspomnianym już EA 3, Kadaszman-
Enlil I w rozbudowany sposób prosi faraona, aby ten oddał mu swoją córkę za 
żonę. Powołuje się na braterskie i przyjacielskie stosunki, jakie między nimi 
panują i przedstawia samego siebie jako wielce zasmuconego i rozczarowanego 
postawą Amenhotepa III.  

Niektóre z wymienianych listów nie zawierały żadnych konkretnych 
próśb dotyczących podarunków ani kwestii polityki dynastycznej, lecz zawierały 

                                                      
1 Lafont 2001: 51. 
2 http://www.specialtyinterests.net/eae.html [dostęp: 15 XI 2013]. 
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jedynie pozdrowienia, w których autor życzy zdrowia i pomyślności zarówno 
dla odbiorcy, jak i dla całej jego rodziny. Przykładem takiego listu może być 
chociażby EA 28, wysłany przez Tuszrattę do Achenatona. „[…] Twoje domy, 
Teje, twoja matka, Pani Egiptu, Tadu-Heba, moja córka, twoja żona, twoje inne 
żony, twoi synowie, twoi dostojnicy, twoje rydwany, twoje konie, twoi żołnie-
rze, twoje państwo i wszystko, co należy do ciebie, niechaj oni wszyscy cieszą 
się doskonałym zdrowiem”1. 

Niezwykle ważną rolę w ówczesnej dyplomacji odgrywali posłańcy, 
spełniający wiele funkcji na dworach obcych władców2. Nie tylko dostarczali 
wiadomości, lecz także je odczytywali i służyli jako tłumacze, wyjaśniając 
wszelkie niezrozumiałe kwestie, a także bronili interesów swojego pana. Dodat-
kowo pełnili rolę przedstawiciela handlowego w obcych krajach oraz byli wyko-
rzystywani jako szpiedzy. Ich wysoka pozycja dawała im dostęp do monarszych 
dworów, jadali posiłki z królami oraz otrzymywali od nich drogie podarki. 

Uczestnictwo w ucztach stanowiło ważną część protokołu dyplomatycz-
nego3. Brali w niej udział wszyscy dostojnicy państwa, posłańcy często otrzy-
mywali z tej okazji ceremonialne szaty. Sam posiłek także odbywał się według 
ścisłych zasad. Pozycja, jaką dana osoba zajmowała na dworze, określała kolej-
ność jedzenia. Każde danie było wcześniej prezentowane królowi, oczywiście ze 
wszystkimi należnymi mu hołdami i prostracją. 

Tuszratta, władca Mitanni, w EA 24 pisze „Jeśli Mane i Gilia powiedzą 
coś dotyczącego mnie lub mojej ziemi, to mój brat może uznać te słowa za 
prawdziwe”. Pokazuje to, jak wielkim zaufaniem obdarzani byli posłańcy i tym 
samym, jak wielkim zaszczytem było dostąpić pełnienia tej funkcji. Podczas 
podróży nikt nie miał prawa ich zatrzymać, zwolnieni byli także z wszelkich 
podatków i opłat. Dbając o swoją nietykalność mieli prawo powoływać się na 
autorytet władcy. Zazwyczaj posiadali przy sobie dokumenty zawierające po-
czątkowy i końcowy punkt podróży, a także szczegółowy opis delegacji i jej 
eskorty. Znajdowała się na nich także pieczęć władcy, z którego polecenia wyru-
szali4. 

Rola posłańca miała także jednak swoją ciemną stronę. Liczne niebez-
pieczeństwa czyhające na szlaku mogły zakończyć się utratą przewożonych 
towarów, a w najgorszym wypadku nawet życia. Dodatkowo specyfika bliskow-
schodniego klimatu także niezwykle utrudniała podróżowanie. Palące słońce i 

                                                      
1 http://www.reshafim.org.il/ad/egypt/a-tushratta_2.htm [dostęp: 15 XI 2013]. 
2 Holmes 1975: 377. 
3 Lafont 2001: 48. 
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brak wody często były równie groźne, co grupy uzbrojonych bandytów napada-
jących na kupców. Wartym odnotowania jest fakt, iż na karawany napadali nie 
tylko wyjęci spod prawa rabusie i banici lecz także władcy pomniejszych miast 
będący wasalami największych potęg.  

W liście EA 8 Burnaburiasz skarży się Achenatonowi, że panujący w 
Akce wysłał swoich ludzi przeciwko Ahu-Tabu, podróżującemu z polecenia 
króla Babilonu, aby napadli go i okradli ze wszelkich dóbr. Żąda od faraona aby 
ten zwrócił posłańcowi zrabowane pieniądze, a winnych skazał na śmierć. „Za-
bij ludzi, którzy zabili moje sługi. Jeśli tego nie zrobisz, zabiją oni znowu, ataku-
jąc moje karawany i moich posłańców, przez co kontakty między nami ustaną”1. 
W końcówce drugiego zdania przytoczonego fragmentu Burnaburiasz mówi, że 
ataki na posłańców utrudnią komunikację pomiędzy nim a faraonem, lecz jedno-
cześnie sugeruje, że jeśli Achenaton nie ukaże winnych atakowi, to on zostanie 
wtedy zmuszony do ostentacyjnego zerwania stosunków dyplomatycznych.  

Wartym zauważenia jest fakt, iż Egipt miał w zwyczaju przetrzymywać 
posłańców innych władców na swym dworze, nawet przez kilka lat2. Nie przy-
wiązywał zbyt dużej wagi do regularnej wymiany informacji, w przeciwieństwie 
do pozostałych królów, którzy dążyli do maksymalnego usprawnienia owej ko-
munikacji, z pewnością mając w perspektywie prezenty i podarunki przybywa-
jące z Egiptu wraz z kolejnymi wiadomościami. Wymiana prezentów stanowiła 
ważny element dyplomacji i była niejako jego podstawą. Wstrzymywanie po-
słańców stanowiło także pokaz siły Egiptu, który w ten sposób chciał zaprezen-
tować, że nie musi się liczyć z innymi. Pomimo oficjalnej równości panującej 
pomiędzy poszczególnymi królami, łatwo dostrzec, iż faraon stanowił siłę wio-
dącą3. Pozostali władcy dzięki zręcznej dyplomacji nauczyli się jednakże obra-
cać to na swoją korzyść, chętnie przyjmując hojne prezenty, będące manifestacją 
potęgi państwa faraonów. 

 
Podsumowanie 

Listy z Amarny dostarczają wielu cennych informacji zarówno odnośnie 
samej historii okresu, jak i stosunków społeczno-politycznych, a także kwestii 
językowych. Studiując zawarte w nich informacje dostrzec można, jak złożone 
były kontakty Egiptu z państwami ościennymi. Ściśle przestrzegany protokół 
pokazuje, iż dyplomacja stanowiła ważny element ówczesnej polityki. Rozbu-
dowana nomenklatura i wszechobecna kurtuazja sprawiają, że dzisiejszy badacz 

                                                      
1 Moran 2000: 16. 
2 Holmes 1975: 380. 
3 Westbrook 2000: 379. 
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może w nich dostrzec coś znajomego, a polityka starożytnych nie różniła się 
wcale tak bardzo od współczesnej. 

Bogate i liczne sformułowania odnoszące się do powiązań i zależności 
rodzinnych, które rzekomo panowały pomiędzy wielkimi królami, pokazują, że 
pozycja i prestiż stanowiły dla nich wartość nadrzędną. Ważniejsze były kwestie 
równości i sprawiedliwości pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rozmów niż 
sprawy interesu państwowego, które nie są poruszane w listach.  

Choć brak pełnego zachowania korespondencji uniemożliwia całkowite 
odtworzenie obrazu tych stosunków, to posiadane dane pozwalają na uzyskanie 
wielu informacji. Egipt jawi się jako potężne państwo, które, choć oficjalnie stoi 
na równi z pozostałymi władcami, to w rzeczywistości uważa się za dominującą 
siłę. Pozostali królowie w pełni wykorzystywali możliwości dyplomatyczne, aby 
maksymalnie zniwelować te różnice. Równość, która rzekomo panowała między 
nimi, w rzeczywistości była fikcją, co najlepiej widać na przykładzie zawiera-
nych związków małżeńskich z córkami władców. Egipt stanowczo realizował 
swoją politykę, zakładającą utrzymywanie rodziny faraona w jedności, nawet 
pomimo licznych sprzeciwów, zwłaszcza ze strony królów Babilonu. Uczestni-
czył w polityce jako jedna z głównych sił, jednocześnie nie dopuszczając zbyt 
bliskich powiązań z którąkolwiek z innych stron, co mogłoby doprowadzić do 
ograniczenia jego swobody.  

Dzięki listom dostrzec można także, w jaki sposób faraon postrzegał 
swoje państwo i jego miejsce na arenie międzynarodowej. Elementy jego polity-
ki, takie jak przetrzymywanie posłańców, odmawianie innym władcom wyda-
wania swoich córek czy ostentacyjne łamanie zasad dyplomacji, jak chociażby 
pominięcie króla Babilonu w trakcie organizowania obchodów świąt sugeruje, 
że traktował on obowiązującą równość i braterstwo bardziej jako symbol i meta-
forę niż faktyczny stan rzeczy.  

Popularna teoria mówiąca, że w XIV wieku p.n.e. Egipt zaniedbał swoją 
politykę zagraniczną porzucając swoich wasali, wydaje się upadać w świetle 
badań nad listami z Amarny. Jasno wynika z nich, iż faraon aktywnie działał na 
tych terenach, wysyłając kolejnych urzędników sprawujących władzę w jego 
imieniu. Z zachowanych listów wynika także, iż posiłki wojskowe oraz liczne 
dobra były wysyłane do poddanych faraona. Znane są także raporty pisane przez 
dowódców wojskowych zdających relację z aktualnej sytuacji. Dodatkowo 
sprawa Aziru, władcy Amurru, który został zmuszony do przybycia na dwór 
egipski, aby wyjaśnić swe działania i pozostał tam co najmniej przez rok (EA 
162), dowodzi, iż bieżące wydarzenia były dobrze znane faraonowi1.  

                                                      
1 Aissaoui 2013: 15. 
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Kwestia Rib-Addiego i rzekomego ignorowania jego próśb wciąż pozo-
staje zagadką. Nie wiadomo, dlaczego faraon dopuścił do jego upadku, nie wia-
domo także, dlaczego nie poprowadzono zdecydowanej kampanii przeciwko 
ludowi Habiru. Być może kolejne badania w przyszłości odsłonią dowody, które 
dadzą niezbędne odpowiedzi na te pytania.  

Listy pozwalają także zbadać elementy, które często umykają archeolo-
gom, z braku odpowiednich źródeł. Niezwykle wysoka pozycja posłańca, który 
spełniał jednocześnie wiele ról, dostępował najwyższych zaszczytów od ówcze-
snych panów świata, byłaby niemożliwa do odkrycia bez zachowanych tekstów. 
Wiele światła zostało także rzucone na skomplikowane i burzliwe zależności 
pomiędzy poszczególnymi wasalami państwa egipskiego, którzy toczyli nie-
ustanne wojny zarówno ze wspólnym wrogiem w postaci tajemniczego ludu 
Habiru, jak i pomiędzy sobą.  

Należy jednak pamiętać, iż archiwum amarneńskie ukazuje międzynaro-
dową politykę ówczesnego Bliskiego Wschodu, stawiając w centrum państwo 
egipskie. Z racji swojej natury, nie przekazuje zbyt wielu informacji dotyczą-
cych stosunków, jakie panowały pomiędzy innymi uczestnikami rozmów, nie 
posiadamy także równie bogatej kolekcji listów, w których to faraon byłby 
nadawcą. Dlatego też, analizując jego zawartość, ważne jest, aby zwrócić uwagę 
na pewne zniekształcenie ogólnego obrazu polityki, jakie może ono ze sobą 
nieść.  
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Metody badań pochówków ludzkich odkrywanych na stanowi-
skach archeologicznych w Egipcie 

 
Human Burials Research Methods from Archaeological Sites in Egypt 

 
Dynamic growth of technique and new opportunities give scientists possibilities to take 
up precise research of human burials from Egypt. Detailed analysis of discovered mate-
rial and interdisciplinary approach to study the mummies can help the archaeologists to 
better understand Egyptian society living there. 

Research methods, which should be used towards all the burials found on an-
cient Egyptian necropolises, are divided into archaeological and anthropological re-
search. First group consists of exploration of the burials (differentiated, depending on the 
context and type of burial), photographic documentation, drawings, geophysical surveys 
and descriptive documentation in the form of site deposit sheet and burial card. Anthro-
pological studies rely on a detailed analysis of discovered skeletal material. Based on 
performed observation, the anthropologist can determine basic information about the 
deceased such as the gender, age and growth. Non-invasive methods of research, such as 
X-rays, computed tomography, DNA analysis, soft tissue analysis and endoscopic ex-
amination are also of great importance for the study of Egyptian mummies.  
 

 

Artykuł ten ma stanowić pomoc dla studentów archeologii, wybierają-
cych się na pierwsze wykopaliska do Egiptu. W związku z tym zawiera najważ-
niejsze informacje dotyczące sposobu sporządzania dokumentacji archeologicz-
nej. Wyjaśnia też młodym adeptom archeologii, jak wiele informacji dają na-
ukowcom szczegółowe badania pochówków.  

 
Badania archeologiczne 

Pierwszą oznaką sugerującą obecność mumii, bądź pochówku szkiele-
towego, pod powierzchnią ziemi jest występowanie wyraźnie ciemniejszego 
piasku. Naturalnie żółty piasek zmienia swoją barwę na czarną pod wpływem 
substancji mineralnych oraz żywicy, występujących w rozkładających się zwło-
kach i zmumifikowanych ciałach starożytnych Egipcjan1. Do eksploracji po-
chówków używa się rożnego kształtu i wielkości szpachelek, narzędzi tzw. den-
tystycznych (umożliwiających precyzyjną eksplorację pochówków), oraz pę-

                                                      
1 Hawass 2000: 33. 
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dzelków. Zastosowanie narzędzi o różnorodnych gabarytach pozwala na ograni-
czenie uszkodzeń delikatnych kości podczas procesu eksploracji. Proces ten 
powinien zostać przeprowadzony w sposób umożliwiający późniejszą dokumen-
tację pochówku. Zdecydowanie najłatwiej i najszybciej przebiega eksploracja 
pochówków w warstwie piasku. Ze względu na jego sypką konsystencję i lek-
kość, bez przeszkód można go usuwać z grobu. Nieco więcej trudności dostarcza 
eksploracja pochówku w warstwie dakki1. Warstwa ta jest zbita, dlatego eksplo-
racja pochówku wymaga w tym przypadku więcej wysiłku i czasu. Trzeba nie-
jednokrotnie wykorzystywać ostro zakończone szpachelki. Dodatkową trudno-
ścią jest wilgotność tej warstwy. Z tego powodu pochówki bardzo źle się za-
chowują, przez co łatwo uszkodzić kości. Pochówki złożone w jamie wymagają 
zastosowania specjalnej procedury. Początkowo usuwa się wypełnisko jamy do 
poziomu, na którym znajduje się pochówek. Następnie pochówek jest dokumen-
towany. Kolejną czynnością jest wyjęcie kości, a następnie kontynuacja eksplo-
racji jamy. Jeśli zaś dokonuje się eksploracji pochówku występującego w szybie, 
w pierwszej kolejności należy zadbać o usunięcie wypełniska szybu, wyłącznie 
do wysokości spągu pochówku. Usunięcie wypełniska szybu do samego dna 
uniemożliwiłoby wykonanie dokumentacji pochówku. Co więcej, mogłoby spo-
wodować jego uszkodzenie lub przemieszczenie kości.   

Pochówki mumifikowane należy eksplorować ze szczególną ostrożno-
ścią, gdyż mogą znajdować się na ich powierzchni dekoracje, np. w postaci kar-
tonażu. W przypadku pochówków występujących w trumnach, sarkofagach lub 
obstawach kamiennych czy ceglanych, procedura eksploracji przebiega dwueta-
powo. Pierwszy etap polega na odsłonięciu konstrukcji, w której został umiesz-
czony zmarły i zadokumentowaniu jej. Następnie, usuwana jest wierzchnia war-
stwa np. wieko sarkofagu czy trumny, bądź tworząca pokrywę konstrukcji war-
stwa kamieni. Kolejnym etapem jest oczyszczenie znajdującego się wewnątrz 
pochówku i wykonanie jego dokumentacji. Nie istnieją sprecyzowane wytyczne 
co do eksploracji pochówków egipskich. Stosowane zazwyczaj rozwiązania 
związane z organizacją pracy są efektem wcześniejszych doświadczeń członków 
misji archeologicznych. Ponadto, technika eksploracji pochówku zależna jest od 
stanu zachowania pochówku, który jest wynikiem panujących na danym obsza-
rze warunków atmosferycznych oraz środowiska grzebalnego. Wilgotność pod-
łoża nie sprzyja dobremu zachowywaniu pochówków. Suche środowisko grze-
balne znacznie lepiej konserwuje ciało zmarłego. Pomimo tego, jest ono nadal 
bardzo kruche i delikatne. Pochówki umieszczone w ścianach budowli zachowu-

                                                      
1 Dakka to nazwa stosowana przez egiptologów dla określenia przemieszanej warstwy 
składającej się z otoczaków, zbitego piasku, fragmentów cegieł mułowych, oraz gruzu. 
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ją się dobrze, ale narażone są na zniszczenia wynikające z postępującej destruk-
cji założeń architektonicznych oraz wykonywanych w późniejszych epokach 
przebudów.  

Na stanowisku archeologicznym, na którym odkrywane są ludzkie po-
chówki, ich eksplorację powinien przeprowadzić antropolog. Dzięki temu każdy 
istotny szczegół pochówku, ukazujący się na kolejnych etapach eksploracji zo-
stanie zadokumentowany. Taki sposób pracy umożliwia również zaobserwowa-
nie pośmiertnych zmian, czego przykładem może być brak anatomicznego ukła-
du ciała zmarłego.  

Niezwłocznie po odsłonięciu pochówku należy wykonać dokumentację 
fotograficzną. Zdjęcia, które posłużą w przyszłości badaczom do analizy i inter-
pretacji pochówków, powinny spełniać ściśle określone wymogi. Archeologicz-
na dokumentacja fotograficzna ma być przede wszystkim materiałem badaw-
czym, który wraz z dokumentacją rysunkową przedstawia pochówek in situ wraz 
z kontekstem. Wykonane zdjęcia mogą posłużyć także jako ilustracje do spra-
wozdań z przeprowadzonych badań oraz stanowić element urozmaicający pre-
zentacje przedstawiane na konferencjach naukowych1. W żadnym razie doku-
mentacja fotograficzna nie powinna wykluczać czy zastępować dokumentacji 
rysunkowej. Na zdjęciu muszą być widoczne wszystkie, interesujące archeologa, 
elementy np. wyposażenie grobowe. W celu uzyskania czytelnej fotografii, nale-
ży starannie oczyścić obszar, znajdujący się w kadrze. Dla zdjęć archeologicz-
nych szczególnego znaczenia nabiera oświetlenie. Ważne jest by było ono jed-
nolite i nie powodowało częściowego zacienienia pochówku. Fotografie wyko-
nywane przez archeologów podczas badań wykopaliskowych zawierają dwa 
podstawowe elementy: oznaczenie kierunku północnego oraz skali. Wielu bada-
czy umieszcza w obrębie kadru również skalę kolorów, która ułatwia późniejszą 
analizę i interpretację zadokumentowanych elementów. Innym komponentem, 
który ma zastosowanie w fotografowaniu archeologicznym jest tablica zawiera-
jąca podstawowe informacje o stanowisku np. nazwę, sezon wykopaliskowy, 
numer grobu oraz numer pochówku. Pochówki odkrywane na stanowiskach 
archeologicznych dokumentuje się wykonując zdjęcia zarówno czarno-białe, jak 
i kolorowe. Zdjęcia dokumentujące cały grób powinny zostać wykonane z pew-
nej odległości, najlepiej wertykalnie, co pozwoli uniknąć zniekształceń obrazu. 
Natomiast tzw. zdjęcia ukośne dokumentują znajdujące się w pobliżu zmarłego 
wyposażenie grobowe i inne konstrukcje. Wykonywane są w różnych ujęciach, 
co pozwala na objęcie szerszego kadru2. 

                                                      
1 Ławecka 2000: 132. 
2 Ławecka 2000: 133. 
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Celem dokumentacji rysunkowej jest utrwalenie wyglądu pochówku 
wraz z  kontekstem in situ. Dokumentacja rysunkowa i fotograficzna wzajemnie 
się uzupełniają, przez co należy traktować je równorzędnie. Są one pierwszym i 
zarazem najważniejszym etapem dokumentacji odkrytego pochówku. Niektóre 
misje nie stosują dokumentacji rysunkowej. Praktykują tzw. rysowanie ze zdję-
cia. W tym celu wykorzystywany jest specjalny program komputerowy (np. 
PhotoShop, CorelDraw, AutoCad, Inkscape), służący do graficznej obróbki 
zdjęć. Metoda ta nie pozwala jednak na szczegółowe odwzorowanie wyglądu 
odkrytego pochówku. Rysownik, który dokumentuje pochówek in situ, dzięki 
uważnemu przyglądaniu się pochówkowi, zauważa istotne szczegóły anato-
miczne i morfologiczne, które przy rysowaniu ze zdjęcia umknęłyby uwadze 
badaczy. Zdaniem wielu naukowców rysowanie z fotografii nie ma żadnej war-
tości dokumentacyjnej.  

Każdy rysunek, stanowiący element dokumentacji archeologicznej, po-
winien spełniać ściśle określone standardy. Rysunki wykonywane są na arkuszu 
papieru milimetrowego formatu A4 bądź A3. Rysownik umieszcza kartkę w 
specjalnym szkicowniku (potocznie nazywanym rysownicą) lub na sztywnej 
podkładce i wykonuje szkice ołówkiem lub kredkami1. Każdy arkusz powinien 
zawierać nazwę stanowiska, informacje o lokalizacji pochówku, skalę, orientację 
w formie strzałki północy, numer grobu i pochówku oraz, podobnie jak w każ-
dym elemencie dokumentacji archeologicznej, imię i nazwisko osoby rysującej, 
a także datę wykonania dokumentacji. Na rysunkach powinny zostać oznaczone 
miejsca, w których wykonano pomiary niwelacyjne. Najczęściej, w dokumenta-
cji archeologicznej, stosowana jest skala 1:20, ale niekiedy, ze względu na formę 
pochówku, można zastosować skalę 1:10, bądź nawet 1:5. Te ostatnią wykorzy-
stuje się w przypadku grobów dziecięcych lub bardziej skomplikowanych po-
chówków, w których np. nastąpiło znaczne przemieszczenie kości. Rysunek 
archeologiczny powinien być szczegółowym i rzeczywistym odzwierciedleniem 
odkrytego pochówku. W związku z tym, w niektórych przypadkach należy wy-
konać kilka rysunków tego samego pochówku, przedstawiających różne etapy 
eksploracji. Dotyczy to m. in. pochówków występujących w obstawach kamien-
nych lub ceglanych, w trumnach oraz w sarkofagach wkopanych w ziemię. Ry-
sunek stanowiący część dokumentacji archeologicznej musi zatem spełniać dwa 
najważniejsze kryteria – musi być kompletny i czytelny dla badaczy, którzy na 
jego podstawie będą dokonywali analiz oraz interpretacji odkrytych podczas 
wykopalisk pochówków.  

                                                      
1 Ławecka 2000: 123. 
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Pomiary geodezyjne pozwalają na precyzyjne zlokalizowanie w obrębie 
danego stanowiska wszystkich odkrytych grobów oraz poszczególnych pochów-
ków. Pomiary wykonywane są w trzech wymiarach (szerokość i długość geogra-
ficzna oraz wysokość bezwzględna). Dla archeologów istotne znaczenie ma 
wysokość, na której znajduje się pochówek. Pomiary wysokościowe to tzw. 
pomiary niwelacyjne lub po prostu niwelacje. Wartości pomiarów geodezyjnych 
podawane są w metrach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku1. Aby 
prawidłowo zlokalizować pochówek odkryty na stanowisku, należy wykonać 
szereg pomiarów w charakterystycznych dla niego miejscach2. Przede wszyst-
kim, dwa najważniejsze, na krańcach szkieletu – przy czaszce oraz przy stopach. 
Dodatkowo, można wykonać pomiary wysokościowe m.in. na miednicy i na 
czaszce. Cennym uzupełnieniem dokumentacji będą pomiary niwelacyjne po-
wierzchni gruntu wokół pochówku, które pozwolą dokładnie zobrazować różni-
ce wysokościowe między pochówkiem a poziomem, do którego został on wy-
eksplorowany. Miejsca pomiarów powinny być tak dobrane, by archeolog opra-
cowując dokumentację z wykopalisk mógł wyobrazić sobie dokładne położenie 
pochówku w przestrzeni. Dzięki dokładnej lokalizacji pochówków w trzech 
wymiarach, przy pomocy pomiarów geodezyjnych, można łatwo odczytać ich 
wzajemne relacje stratygraficzne. Wyniki pomiarów geodezyjnych pochówków 
pozwalają badaczom na tworzenie planów stanowisk, na których zaznaczane są 
miejsca występowania pochówków. Odpowiednia forma graficzna tych planów 
pozwoli uczonym na uwzględnienie typu pochówku np. w trumnie, w sarkofagu, 
mumifikowany.  

W obrębie każdego wyeksplorowanego pochówku należy umieścić me-
tryczkę. Metryczki nie są zaprojektowane specjalnie dla pochówków. To ele-
ment standardowej dokumentacji archeologicznej, wykonywanej dla każdego 
odkrytego na stanowisku artefaktu np. ceramiki, paciorków. Wygląd, wielkość i 
zawarte na metryczkach informacje nie są szczegółowo określone. Każda misja 
archeologiczna opracowuje i dostosowuje ich formę do swoich potrzeb i wyma-
gań. Dane na nich umieszczane są jednak podobne. Metryczki zawierają pod-
stawowe informacje o pochówku, jego kontekście i cechach charakterystycz-
nych. Na górze umieszczona jest zwykle nazwa stanowiska i sezon wykopali-
skowy oraz miejsce przewidziane na wpisanie daty eksploracji. Ponadto, na me-
tryczkach umieszcza się dane o typie obiektu (np. grób, jama, ceramika, pacio-
rek) i materiale, z którego obiekt został wykonany (np. drewno, glina, fajans). W 
celu ułatwienia dalszych badań i opracowań należy podać informacje o dokład-

                                                      
1 Ławecka 2000: 115. 
2 Ławecka 2000: 121. 
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nej lokalizacji obiektu, względem przyjętego przez ekspedycję podziału wykopu 
na mniejsze jednostki np. kwadraty1. Metryczki powinny też posiadać adnotacje 
o kontekście, w którym  zabytek się znajduje oraz wartościach wykonanych 
pomiarów wysokościowych2. 
Karta grobu jest częścią dokumentacji polowej, czyli wykonywanej przez arche-
ologa na stanowisku archeologicznym. Wypełniana jest po wyeksplorowaniu i 
zadokumentowaniu, fotograficznym oraz rysunkowym, odkrytego grobu. Karty 
grobu stosowane są tylko do dokumentacji pochówków i zawierają bardzo 
szczegółowe informacje. Każda misja archeologiczna tworzy własne karty, 
zgodnie ze swoimi wymaganiami. Z powodu tej różnorodności, mogą mieć obję-
tość od jednej strony formatu A4 do kilku, bądź kilkunastu, w zależności od 
tego, jak bardzo szczegółowe dane zawierają. Informacje na nich zamieszczone 
są wykorzystywane do opracowań raportów z wykopalisk, dlatego karty powin-
ny zawierać możliwie najwięcej szczegółowych danych związanych z pochów-
kiem. Każda karta zawiera nazwę stanowiska i sezon wykopaliskowy. Standar-
dowo, tego typu dokumenty posiadają najważniejsze informacje dotyczące 
obiektu, czyli numer grobu i numer pochówku oraz dane o lokalizacji obiektu w 
obrębie wykopu3. Dane zawarte na karcie grobu można ogólnie podzielić na 
dwie główne grupy. Pierwsza z nich dotyczy ciała zmarłego. Informacje, w tej 
części zawarte, są zazwyczaj dla ułatwienia uszeregowane według zasady: od 
ogółu do szczegółu. Należy dokładnie opisać poszczególne partie ciała i ich 
cechy charakterystyczne. Karty stosowane w Egipcie są przygotowane w taki 
sposób, by zwrócić uwagę na najbardziej istotne dla tej kultury elementy. Na 
każdej karcie powinny znaleźć się informacje o pozycji, w której zmarły został 
złożony do grobu, ułożeniu rąk i nóg, dłoni i stóp oraz palców. Na karcie grobu  
zawarte są również informacje o sposobie zachowania ciała. Druga, z głównych 
części karty, dotyczy konstrukcji, w której ciało zmarłego zostało umieszczone 
np. sarkofag, jama, trumna itp.. Archeolog wypełniający kartę powinien podać 
jak najwięcej informacji o pochówku i jego wyposażeniu. Karta grobu stanowi 
cenne źródło informacji, niezwykle pomocne przy późniejszych opracowaniach 
wyników badań wykopaliskowych. Należy pamiętać, że po zakończeniu kampa-
nii członkowie ekspedycji nie będą mieli dostępu do materiału szkieletowego.   

Badania archeologiczne pochówków egipskich nie dotyczą jedynie eks-
ploracji i dokumentacji. Odkrywane wraz z nimi zabytki, takie jak fragmenty 
tekstyliów, dają naukowcom możliwość przeprowadzenia dodatkowych badań, 

                                                      
1 Ławecka 2000: 109. 
2 Ławecka 2000: 121. 
3 Ławecka 2000: 109. 
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których wyniki wzbogacą dotychczasową wiedzę o życiu ówczesnego społe-
czeństwa egipskiego. Specjalistycznym analizom poddawane są wyselekcjono-
wane próbki m.in. bandaży i całunów, w które zostało owinięte ciało zmarłego. 
Badania tekstyliów mają na celu ustalenie struktury materiału i rodzaju włókna, 
z którego został zrobiony. Ponadto, umożliwiają ocenę jakości wykonania, iden-
tyfikację zastosowanego rodzaju splotu oraz ustalenie stopnia zniszczeń spowo-
dowanych przez czynniki zewnętrzne1. Próbki tekstyliów poddawane są bada-
niom mikrobiologicznym, analizie mikroskopowej oraz analizie mikrochemicz-
nej. Najczęściej stosowana, analiza mikroskopowa, pozwala na ocenę zmian w 
strukturze materiału oraz w obrębie jego włókien. Zmiany te są zazwyczaj skut-
kiem działania drobnoustrojów. Możliwe jest ustalenie obecności oraz identyfi-
kacja mikroorganizmów występujących w badanych tekstyliach2. Ponadto, ba-
dania te pozwalają ustalić gatunek rośliny, z której pozyskiwano włókna oraz jej 
pochodzenie.  

Kartonaże oraz trumny, znajdowane w egipskich grobach, często deko-
rowane są pięknymi malowidłami. Do ich wykonania, starożytni artyści, wyko-
rzystywali różne barwniki. Były one pochodzenia roślinnego, zatem dzięki spe-
cjalistycznym analizom, można ustalić z jakiej rośliny pochodziły, co bardzo 
często prowadzi do dalszych wniosków pozwalających na identyfikację jej po-
chodzenia. Jeszcze w XX wieku powszechnie stosowaną metodą pozyskiwania 
próbek barwników do analiz mikroskopowych, było zanurzanie fragmentów np. 
malowanych bandaży w roztworze kwasu solnego. Metoda ta jednak powodo-
wała uszkodzenia struktury chemicznej barwnika, co wykluczało dalsze badania. 
Kilka lat temu, naukowcy z Uniwersytetu Bostońskiego, zaproponowali nowe 
rozwiązanie – użycie w tym celu kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) 
oraz kwasu mrówkowego. Dzięki temu możliwe stało się wydzielenie barwni-
ków z tkaniny, bez niszczenia ich chemicznej struktury3.   

 
Badania antropologiczne 

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać antropolog, jest dokładny ogląd 
odkrytego na stanowisku szkieletu, który pozwoli ocenić, czy badane kości nie 
noszą śladów celowych działań pośmiertnych. Kolejnym etapem jest oczyszcze-
nie kości. Istnieje kilka metod czyszczenia kości m.in. mycie, czyszczenie me-
chaniczne i chemiczne. Wybór metody zależy od indywidualnych potrzeb bada-

                                                      
1 Myśliwiec 2008: 559; David 2008: 82. 
2 Myśliwiec 2008: 561. 
3 Chemiczna analiza barwników nowym narzędziem archeologów. Internet: 
 http://www.pradzieje.pl/Archeologia/Chemiczna-analiza-barwnikow-nowym-
narzedziem-archeologow.html. 
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jącego oraz pożądanego stopnia czystości kości. Ogromne znaczenie ma też 
rodzaj planowanych badań. Mycie kości jest metodą, która skutecznie eliminuje 
obecność trujących substancji występujących na starożytnych kościach. Metoda 
ta niesie ze sobą jednak pewne negatywne skutki. Podczas suszenia kości może 
dojść do ich popękania, a na skutek zawilgocenia mogą wytworzyć się na ich 
powierzchni grzyby. Kolejnym minusem tej metody jest ryzyko utraty cennych 
informacji. Istotny jest fakt, że kości nie zawsze muszą zostać umyte. Jeśli nie 
ma takiej konieczności, tzn. jeśli planowane badania nie wymagają tego, nie 
trzeba ich myć. Czyszczenie mechaniczne kości przeprowadzane jest na sucho, 
przy pomocy specjalnych pędzelków oraz skalpeli chirurgicznych. Ponieważ nie 
dochodzi w tym przypadku do zawilgocenia kości, metoda ta skutecznie zapo-
biega rozwojowi grzybów, jednak jej stosowanie grozi niebezpieczeństwem 
przebywania w atmosferze pyłu, zawierającego szkodliwe substancje występują-
ce na kościach, który unosi się w powietrzu w wyniku ich czyszczenia. Ostatnia 
ze wspomnianych powyżej metod, czyszczenie chemiczne, polega na usunięciu 
za pomocą substancji chemicznych pozostałych na kościach tkanek miękkich. 
Zastosowanie tej metody, może jednak spowodować uszkodzenie materiału ba-
dawczego przez wykorzystane środki chemiczne. 

W przypadku pochówków mumifikowanych bardzo ważne jest prze-
prowadzenie autopsji. Stanowią one podstawowy element badania każdej, od-
krytej na stanowisku mumii. Żadna ze współczesnych nieinwazyjnych metod 
badawczych, pozwalających na obejrzenie wnętrza mumii, nie może zastąpić 
badania przeprowadzonego przez antropologa. Tylko autopsja pozwala dotrzeć 
do zachowanych szczątków – kości, zębów, tkanek miękkich. Badania nieinwa-
zyjne, wykorzystujące nowoczesne technologie, ze względu na duże koszty, 
wykonywane są zazwyczaj tylko dla wybranych mumii. Nigdy też nie stanowią 
głównego źródła informacji o zmarłym. Ich wyniki weryfikowane są poprzez 
autopsję. Eliminuje to ryzyko złej interpretacji wyników badań, a tym samym 
sformułowania błędnych wniosków i teorii. Antropolog rozwija mumię z banda-
ży w celu dokładnej analizy znajdujących się pod nimi  kości1. W przypadku 
niektórych mumii, np. z Saqqary lub tzw. PUM II2, usunięcie warstwy bandaży 
jest czynnością wymagającą użycia młotków i dłut, a nawet pił chirurgicznych. 
Spowodowane jest to zastosowanym sposobem mumifikacji, charakterystycz-
nym dla Okresu Grecko-Rzymskiego, który polegał na obfitym, wielokrotnym 
oblewaniu ciała płynną, gorącą żywicą. W efekcie tych działań, bandaże zmieni-

                                                      
1 Kaczmarek 2008: 454. 
2 PUM II – druga z dwóch mumii poddanych autopsji z Pensylvania University Museum. 
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ły się w grubą, litą masę, tworzącą rodzaj skorupy1. Po zdjęciu warstwy bandaży 
antropolog oczyszcza kości usuwając wszelkie pozostałości tkanek miękkich.  

Kolejnym etapem, przygotowującym ludzkie kości do dalszych badań 
antropologicznych, jest złożenie i sklejenie uszkodzonych kości. Po oczyszcze-
niu i sklejeniu kości, antropolog ocenia ich stan zachowania oraz sporządza in-
wentarz kości. Dla ułatwienia dalszych czynności dokumentacyjnych, układa 
wszystkie kości w porządku anatomicznym. W trakcie tej czynności wykonuje 
notatki, w których zawarte są pierwsze spostrzeżenia i komentarze dotyczące 
badanego szkieletu.  

Istotnym elementem badania ogólnego jest dokumentacja fotograficzna. 
Fotografie wykonane przez antropologa, podczas badania ogólnego, mają na 
celu zadokumentowanie widocznych zmian patologicznych, a także cech morfo-
logicznych, anatomicznych oraz innych cech szczególnych występujących na 
powierzchni kości, które potrzebne są do zilustrowania wyników przeprowadzo-
nych badań obserwacyjnych. Fotografie mogą również w przyszłości posłużyć 
jako ilustracje wykorzystywane w publikacjach oraz referatach wygłaszanych na 
konferencjach naukowych. Każde zdjęcie robione jest ze skalą. Oprócz zdjęć 
przedstawiających pojedyncze kości lub ich fragmenty, wykonuje się także foto-
grafie zachowanych stawów. 

Podczas badania ogólnego, antropolog w pierwszej kolejności przepro-
wadza badanie jakościowe szkieletu, czyli szczegółowy opis morfologiczny. 
Kolejnym etapem jest wykonanie pomiarów kości tzw. pomiarów antropome-
trycznych. Na podstawie uzyskanych wyników określa wygląd, wiek, płeć, 
wzrost oraz stan zdrowia zmarłego. Antropometria jest jedną z metod badaw-
czych stosowanych w antropologii. Polega na wykonywaniu pomiarów kości, w 
ściśle określonych miejscach, tzw. punktach antropometrycznych. Pomiary te 
przeprowadzane są przy pomocy specjalnych przyrządów pomiarowych2. Naj-
większą ilość pomiarów wykonuje się w obrębie czaszki i kości długich szkiele-
tu3. Przyrządy pomiarowe stosowane przez antropologa, to m.in. antropometr, 
cyrkiel suwakowy, cyrkiel liniowy koordynacyjny, cyrkiel kabłąkowy, taśma 
antropometryczna, goniometr typu Mollisona, palatometr, mandibulometr, orbi-
tomierz, kraniostat, dioptograf Martina, deska osteometryczna. 

Określenie płci zmarłego jest jedną z pierwszych informacji, które moż-
na uzyskać na podstawie badania ogólnego szkieletu, przeprowadzonego przez 
antropologa. Różnice płciowe w budowie kości wyrażane są przez cechy opiso-

                                                      
1 Kaczmarek 2000: 119; Clockburn i in. 1975: 1159. 
2 Piontek 1999: 49. 
3 Bass 1995: 11. 
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we, metryczne, a także przez odpowiednie wskaźniki1. Najłatwiej określa się 
płeć na podstawie czaszki2. Czaszki męskie są zwykle większe i cięższe od ko-
biecych, ponadto wyraźniej widoczne są na nich miejsca przyczepu mięśni. 
Różnice występują także w wyglądzie kości czołowej, potylicznej, skroniowej i 
żuchwy. Ważną cechą czaszek męskich jest masywność uzębienia3. Inną kością 
wskazującą na płeć zmarłego jest mostek. U mężczyzn trzon mostka jest ponad 
dwa razy dłuższy od rękojeści mostka, natomiast u kobiet krótszy4. Wyraźnie 
widoczne są również różnice w budowie miednicy. Kości tworzące obręcz 
miedniczą u kobiet przystosowane są do ciąży oraz porodu, co powoduje, że 
miednica kobieca jest szersza i niższa niż miednica mężczyzny5. Kości długie 
szkieletu ludzkiego także wykazują wyraźne różnice wynikające z przynależno-
ści płciowej. Kości mężczyzn są zwykle dłuższe i większe, a także masywniej-
sze. Wyraźnie widoczne są na nich miejsca przyczepu mięśni. Natomiast kości 
kobiet są zdecydowanie cieńsze, bardziej smukłe, a ślady po miejscach przycze-
pu mięsni są niemal niewidoczne. Kolejną cechą pozwalającą na identyfikację 
płci zmarłego są nasady kości ramiennych i udowych. U kobiet są one znacznie  
mniejsze, niż u mężczyzn6. 
 Istotną informacją, którą antropolodzy uzyskują na podstawie badania 
ogólnego, jest wiek zmarłego w chwili śmierci. W ciągu całego życia w szkiele-
cie ludzkim zachodzi szereg zmian. To właśnie na ich podstawie antropolodzy 
są w stanie określić wiek zmarłego człowieka7. Należy jednak pamiętać, że 
określony przez antropologa wiek zmarłego nie jest jego wiekiem kalendarzo-
wym, ale odnosi się do określonego okresu rozwojowego. Antropolodzy wydzie-
lili następujące okresy rozwojowe: noworodka, niemowlęcia, dzieciństwa wcze-
snego, dzieciństwa późnego, młodzieńczy, wieku dorosłego, wieku dojrzałego i 
starości. Oceny wieku dokonuje się głównie na podstawie oceny wieku szkiele-
towego osobnika oraz wieku zębowego. Wiek szkieletowy określany jest po-
przez analizę zaawansowania rozwoju układu kostnego danego osobnika, zaś 
wiek zębowy przez obserwacje zębów lub ich zawiązków8. W zależności od 
okresu rozwojowego, do którego należy badany osobnik, wykorzystywane są 
inne metody oceny wieku zmarłego. Dla określenia wieku w chwili śmierci u 

                                                      
1 Piontek 1999: 127. 
2 Bass 1995: 85. 
3 Piontek 1999: 128. 
4 Bass 1995: 117. 
5 Piontek 1999: 132. 
6 Renfrew, Bahn 2000: 406; Bass 1995: 26. 
7 Bass 1995: 12. 
8 Piontek 1999: 142. 
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osobnika znajdującego się wówczas w okresie dzieciństwa (0-15 lat) należy 
posłużyć się kryterium wieku zębowego, ocenić liczbę wyrżniętych zębów oraz 
ich rodzaj, a także zbadać stopień uformowania się zawiązków zębów zarówno 
mlecznych, jak i stałych. Analiza zębów pozwala na ustalenie wieku śmierci z 
dokładnością do 1 roku. Drugim kryterium dla oceny wieku śmierci osobnika w 
okresie dzieciństwa jest kryterium wieku morfologicznego. Należy w tym celu 
określić wielkość kości, którą następnie należy porównać z danymi wzorcowy-
mi. Ostatnim kryterium stosowanym w tym przypadku jest kryterium wieku 
szkieletowego, określanego na podstawie analizy stopnia skostnienia poszcze-
gólnych partii szkieletu1. Ocena wieku zmarłego w okresie młodzieńczym (15-
20 lat) dokonywana jest przede wszystkim na podstawie oceny stopnia skostnie-
nia poszczególnych okolic szkieletu2. Pomocne w określeniu wieku śmierci 
osobników dorosłych są obserwacje stopnia  zrośnięcia nasad kości długich z 
trzonem oraz pomiary długości trzonu kości długich3. Do identyfikacji wieku 
bada się także stopień obliteracji szwów czaszkowych i zmiany występujące na 
powierzchni spojenia łonowego oraz nasadach kości ramiennej i udowej4. Dla 
określenia wieku śmierci można również przeprowadzić chemiczne analizy szli-
fów zębów. Polegają one na określeniu proporcji dwóch rodzajów kwasu aspa-
raginowego występującego w zębinie. Wspomniany aminokwas ma dwa izome-
ry: prawoskrętny i lewoskrętny. Izomer lewoskrętny w trakcie życia człowieka 
ulega stopniowemu przekształceniu w izomer prawoskrętny, co określa się mia-
nem procesu racemizacji. Określenie stosunku izomeru prawoskrętnego do le-
woskrętnego pozwala na identyfikację wieku zmarłego5. Dla określenia wieku 
zmarłego w chwili śmierci wykorzystywane są również metody histologiczne, 
dzięki którym możliwa jest ocena liczby osteonów w określonej okolicy kości. 
Jeszcze inną metodą są chemiczne badania kości zmarłego6. 

Wysokość ciała zmarłego określana jest głównie na podstawie pomia-
rów kości długich tworzących szkielet ludzki7. Najłatwiej wyliczyć wysokość 
ciała zmarłego, kiedy szkielet zachował się w całości. Należy jednak pamiętać, 
że mumifikacja bądź wysuszenie, z czym mamy do czynienia w przypadku po-
chówków egipskich, powoduje skurczenie ciała8. Rzeczywistą wysokość ciała 

                                                      
1 Piontek 1999: 143. 
2 Piontek 1999: 148. 
3 Bass 1995: 13. 
4 Piontek 1999: 167-169. 
5 Renfrew, Bahn 2000: 409. 
6 Piontek 1999: 149. 
7 Bass 1995: 26. 
8 Renfrew, Bahn 2000: 409. 
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zmarłego można też ocenić na podstawie pomiarów pojedynczych kości długich, 
szczególnie kości kończyn dolnych1. Inną metodą pozwalającą na określenie 
wysokości ciała zmarłego jest pomiar kręgów. Na podstawie uzyskanych w ten 
sposób wyników antropolog określa przybliżoną wysokość ciała zmarłego2.  

Przed przystąpieniem do badań szczątków ludzkich, antropolog przygo-
towuje protokół badań, określany też mianem karty, bądź formularza antropolo-
gicznego. Jest to dla antropologa główne źródło informacji o pochówku. Dane 
uzyskane w wyniku pomiarów kości oraz badania jakościowego można również 
zapisać w dowolnym arkuszu np. Microsoft Excel lub Access. Karty antropolo-
giczne są bardzo zróżnicowane, gdyż opracowywane są indywidualnie przez 
każdego antropologa. Głównym celem karty jest uporządkowanie danych doty-
czących przebadanych szkieletów. Prawidłowo opracowany formularz daje 
pewność, że każdy szkielet zostanie przebadany w ten sam sposób, a informacje 
zostaną umieszczone w każdym przypadku w tej samej kolejności. Ułatwia to 
znacznie dalszą pracę antropologa oraz analizy przebadanego materiału. Niektó-
rzy antropolodzy tworzą osobne karty dla pochówków dziecięcych i pochówków 
osób dorosłych. Karty antropologiczne mogą mieć różną objętość, od jednej 
strony do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu stron A4, w zależności od tego, jak 
wiele informacji chce uzyskać osoba wykonująca badanie i jakie są jej cele ba-
dawcze. Każda karta zawiera podstawowe informacje o pochówku, pozwalające 
na jego identyfikację tzn. numer grobu oraz pochówku w nim znalezionego, 
które antropolog odczytuje z metryczki, bądź z karty grobu. Poza tym, należy 
umieścić na karcie nazwę stanowiska, z którego pochodzi badany szkielet. Po-
dobnie, jak w przypadku dokumentacji archeologicznej zapisywana jest także 
data wypełnienia karty oraz imię i nazwisko osoby przeprowadzającej obserwa-
cje. Ze względu na brak jednolitego wzorca formularza antropologicznego, nie 
sposób określić, jakie informacje zawarte są na wszystkich kartach. Najważniej-
sze dane występujące na każdej karcie, stanowiące absolutne minimum, to dane 
dotyczące wieku, płci oraz wzrostu zmarłego. Ponadto, na kartach powinien 
znaleźć się inwentarz kości wskazujący, które kości szkieletu  
są obecne, a których brakuje. Warto też zapisać na formularzu wartości wykona-
nych pomiarów antropometrycznych. Podczas badań, antropolog może pobrać 
próbki tkanek miękkich, włosów bądź kości, które następnie zostaną poddane 
specjalistycznym badaniom mikroskopowym, bądź posłużą do analiz materiału 
genetycznego. 

                                                      
1 Renfrew, Bahn 2000: 410; Piontek 1999: 175. 
2 Piontek 1999: 173. 



125 

 

Rozwój technologiczny pozwala naukowcom stosować do badań mumii 
egipskich metody zaczerpnięte z innych dziedzin, głównie z medycyny. Pierw-
szym z takich badań jest badanie rentgenowskie, które zaczęto wykorzystywać 
do analiz szczątków starożytnych Egipcjan niedługo po odkryciu promieniowa-
nia X przez Wilhelma Roentgena w grudniu 1895 roku1. Już kilka miesięcy póź-
niej, Walter Koenig, wykorzystał tę technologię i wykonał zdjęcia mumii chłop-
ca oraz mumii kota, znajdujących się w zbiorach muzeum we Frankfurcie. W 
tym samym roku, Thomas Holland prześwietlił w Liverpoolu promieniami X 
zmumifikowanego ptaka. Stosowane w tej początkowej fazie urządzenia do wy-
konywania prześwietleń były prymitywne, a emitowane promieniowanie miało 
ograniczone natężenie. Samo naświetlanie badanej mumii trwało długo, często 
więcej niż 3 minuty. W 1898 roku William M. F. Petrie wykonał  prześwietlenia 
mumii z Deszaszy. Natomiast w 1904 roku, anatom i antropolog G. Elliot Smith 
wraz z Howardem Carterem, prześwietlili mumię Thotmesa IV. Uzyskane wyni-
ki badania pozwoliły im na precyzyjne określenie wieku śmierci faraona. W 
1931 roku Roy L. Moodie wykonał badania rentgenowskie mumii peruwiań-
skich i mumii egipskich, znajdujących się w zbiorach muzeum w Chicago. W 
1960 roku Peter H. K. Gray przeprowadził radiograficzne badania blisko 200 
mumii egipskich znajdujących się w muzeach w Wielkiej Brytanii i w Europie2. 
W latach 60-tych XX wieku, James E. Harris i Kent R. Weeks podjęli się prze-
badania, z wykorzystaniem  radiologii, królewskich mumii znajdujących się w 
muzeum w Kairze. Chcieli uzyskać w ten sposób dodatkowe informacje o spo-
sobie mumifikacji oraz wyjaśnić niektóre aspekty dotyczące genealogii fara-
onów z czasów Nowego Państwa. Technikę badań promieniami X mumii egip-
skich zaczęto wykorzystywać na szeroką skalę w egiptologii dopiero po 1970 
roku.  

Podczas wykonywania prześwietlenia, niektóre z emitowanych promieni 
X zostaną pochłonięte przez obiekt, a inne przez niego przenikną. Absorpcja 
wiązki promieniowania rentgenowskiego jest zależna od energii emitowanej 
wiązki oraz liczby atomowej pierwiastków i gęstości elektronów w prześwietla-
nych strukturach. Substancje mające wysokie liczby atomowe m.in. wapń za-
warty w kościach, ale także metale, widoczne są na zdjęciu rentgenowskim w 
postaci białych obszarów, gdyż większość wiązki promieni X zostaje pochłonię-
ta podczas prześwietlania. W miejscach, gdzie nie dochodzi do absorpcji pro-
mieni X, na zdjęciu widoczny jest obszar ciemny. Tkanki miękkie ukazane są na 

                                                      
1 Chan i in. 2008: 2024; David 2008: 21. 
2 David 2008: 21, 2003: 38. 
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zdjęciach rentgenowskich poprzez odcienie szarości1. Badanie rentgenowskie 
pozwala na całkowicie nieinwazyjne obejrzenie wnętrza mumii. Ponadto, daje 
archeologom możliwość poszerzenia wiedzy o stanie zdrowia starożytnych 
Egipcjan, poprzez uwidocznienie m.in. złamań kości, bądź obecności fałszy-
wych kończyn. Na podstawie wyników badania rentgenowskiego, w niektórych 
przypadkach, można także określić płeć i wiek zmarłego2. 

Inną, często wykorzystywaną metodą przy badaniu mumii egipskich jest 
tomografia komputerowa. Do badania służy urządzenie nazywane tomografem. 
Wysyła ono wiązkę promieni X, wykonując tym samym szereg prześwietleń 
promieniami rentgenowskimi, warstwa po warstwie pod różnymi kątami3. Pozy-
skane dane są przetwarzane przez specjalny program komputerowy, dzięki któ-
remu otrzymuje się dwuwymiarowy obraz badanego ciała, a współcześnie także 
trójwymiarowy4. Tomografia komputerowa to obecnie jedyna nieinwazyjna 
metoda pozwalająca na dokładne przebadanie kruchych szczątków ludzkich, 
pokrytych grubą warstwą bandaży i często umieszczonych w kartonażach. Ba-
danie tomografem komputerowym pozwala na dokładne obejrzenie wnętrza 
ciała mumii oraz zidentyfikowanie obecności pakunków, umieszczanych często 
wewnątrz jamy brzucha5. W przeciwieństwie do popularnie wykonywanego 
badania rentgenowskiego, tomografia komputerowa pozwala na obejrzenie także 
innych narządów, nie tylko samych kości6. Ponieważ wiązka promieniowania 
dokonuje prześwietlenia pod różnymi kątami, otrzymujemy obraz przodu ciała i 
jego przekrój podłużny. Ponadto, obrazy uzyskane w wyniku badania tomogra-
fem komputerowym dają badaczom informacje o grubości warstwy bandaży, 
położeniu kości i ich niektórych patologiach oraz o zachowanych fragmentach 
tkanek miękkich7. Możliwe jest także określenie wieku i płci zmarłego8. Tomo-
grafia komputerowa jest narzędziem bardzo pomocnym przy wykonywaniu 
biopsji podczas badań endoskopowych oraz w pozyskiwaniu informacji po-
trzebnych do rekonstrukcji twarzy, a nawet całego ciała zmarłego9.  

Kolejnym, często przeprowadzanym badaniem jest badanie endoskopo-
we. Endoskopię zaczęto wykorzystywać do badań mumii, głównie w celu pobie-
rania próbek tkanek z wnętrza ciała zmarłego. Członkowie zespołu The Manche-
                                                      
1 David 2008: 22. 
2 David 2003: 38. 
3 David, Archbold 2003: 114-117. 
4 David, Archbold 2003: 117. 
5 Notman i in. 1986: 93-95. 
6 Ikram, Dodson 1998: 99. 
7 Chan i in. 2008: 2026. 
8 Ikram, Dodson 1998: 99. 
9 Cesarani i in. 2004: 758. 
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ster Mummy Project, w latach 80-tych XX wieku, pierwsi zastosowali endosko-
pię jako metodę pozwalającą na pobranie próbek tkanek z wnętrza mumii egip-
skich1. Duże koszty związane z zakupem instrumentu, zmusiły naukowców do 
wypożyczenia przyrządu z pobliskiego szpitala. Pomysł ten nie został jednak 
zrealizowany z powodu odmowy ze strony szpitala. Dzięki Kenowi Wildsmi-
thowi badacze z Manchesteru otrzymali pierwszy endoskop. Wildsmith był pra-
cownikiem brytyjskiej wytwórni sprzętu medycznego, która przekazała Rosalie 
David pierwszy instrument, wykorzystany następnie do badań mumii. Wildsmith 
dołączył wówczas do zespołu badaczy z Manchesteru2. Naukowiec udoskonalił i 
i przystosował przyrząd na potrzeby badań mumii. Wyposażył go w silniejsze 
światło i przymocował do zakończenia endoskopu zestaw kleszczy, dzięki któ-
rym możliwe stało się pobieranie próbek tkanek z wnętrza ciała zmarłego3.  

W przypadku mumii egipskich instrument wprowadzany jest do wnętrza 
ciała przez niewielki otwór, średnicy 2-3 cm, który wycinany jest w klatce pier-
siowej lub w brzuchu zmarłego4. W niektórych przypadkach, urządzenie wpro-
wadza się do wnętrza organizmu przez otwory powstałe w wyniku uszkodzenia 
mumii5. Badanie endoskopowe umożliwia naukowcom pobranie niewielkich 
próbek tkanek miękkich z wnętrza ciała zmarłego Egipcjanina. Tkanki te pod-
dawane są następnie specjalistycznym analizom i badaniom histologicznym. 
Dzięki takim badaniom naukowcy pozyskują cenne informacje m.in. o stanie 
zdrowia zmarłego. Ponadto, badanie endoskopowe pozwala na obejrzenie wnę-
trza zmumifikowanego ciała i wykrycie ewentualnych, występujących tam, pa-
kunków z wnętrznościami, bądź zawiniątek z lnianych bandaży. Umożliwia 
także naukowcom ocenę stanu zachowania wnętrza ciała. 

Dzięki zachowanym tkankom miękkim oraz włosom, możliwe stało się 
przeprowadzanie analiz materiału genetycznego oraz tkanek miękkich. Do roz-
woju badań genetycznych starożytnych szczątków ludzkich przyczyniły się za-
początkowane już w latach 30-tych XX wieku próby identyfikacji grupy krwi u 
starożytnych zmarłych. Substancje pozwalające na identyfikację grupy krwi 
występują nie tylko we krwi, ale także w mięśniach, skórze i mózgu6. W czą-
steczkach DNA mających kilka tysięcy lat zachodzi wiele procesów chemicz-
nych. Mimo to, potrzebne do określenia stopnia pokrewieństwa między zmarły-

                                                      
1 David 2003: 40. 
2 David, Archbold 2003: 133. 
3 David, Archbold 2003: 134. 
4 Notman i in. 1986: 94. 
5 David 2003: 41. 
6 David 2003: 42. 



128 

 

mi oraz ich płci, informacje o sekwencjach DNA są nadal dostępne1. Współcze-
śnie, inżynieria genetyczna jest rozwiniętą nauką dającą duże możliwości, dlate-
go do przeprowadzenia analiz materiału genetycznego wystarczą bardzo małe 
próbki pobierane zazwyczaj z zębów, bądź z kości2. Istotnym problemem, doty-
czącym badań materiału genetycznego, jest utrzymanie sterylności podczas po-
bierania próbek. W celu eliminacji tego problemu, należałoby przeprowadzić 
badania DNA każdej osoby obecnej na stanowisku, co umożliwiłoby wyklucze-
nie ewentualnych zanieczyszczeń pozyskanego materiału. Badania DNA często 
nie są przeprowadzane z powodu braku diagnostycznej grupy badawczej, przede 
wszystkim jej ograniczenia ilościowego, ponieważ poszczególne nekropole czę-
sto badane są przez różne misje archeologiczne w ramach ich koncesji wykopa-
liskowych, co oznacza, że nie ma dostępu do takiego materiału, gdyż każda mi-
sja prowadzi badania w ramach swoich znalezisk. Trudno w takiej sytuacji usta-
lić, kto miałby być autorem sformułowanych wniosków. By miały sens, należa-
łoby je przeprowadzać dla większych społeczności z określonego regionu, a nie 
dla pojedynczych lub nawet kilkuset osobników z wybranego stanowiska. Wów-
czas można by sformułować wnioski dotyczące danej populacji. Na podstawie 
badania wykonanego dla pochówków z wybranego stanowiska sformułowanie 
jakichkolwiek wniosków dotyczących ogółu społeczeństwa jest niemożliwe. 
Wiele misji archeologicznych pracujących w Egipcie rezygnuje z przeprowa-
dzania badań DNA, również ze względu na wysokie koszty, na które większość 
misji archeologicznych nie może sobie pozwolić. Analizy materiału genetyczne-
go pozwalają określić płeć zmarłego, relacje rodzinne i stan zdrowia3.  

Tkanki miękkie, wyselekcjonowane ze starożytnych szczątków, podda-
wane są badaniom histologicznym przeprowadzanym przy użyciu mikroskopu. 
Starożytne tkanki miękkie są bardzo kruche i wysuszone, dlatego pierwszą 
czynnością, jaką należy wykonać przed podjęciem badań mikroskopowych, jest 
zmiękczenie tkanki poprzez jej nawodnienie. W ten sposób, tkanka odzyska 
swoją pierwotną strukturę. Umożliwi to także jej podział na mniejsze fragmenty. 
Podstawową funkcją, jaką muszą spełniać roztwory nawadniające starożytne 
tkanki, jest zabijanie grzybów i bakterii4. Pierwszym badaczem, który opracował 
wał zasady nawadniania tkanek starożytnych, był Marc A. Ruffer. Wykorzystał 
roztwór alkoholu, wody i węglanu sodu, tzw. roztwór Ruffera5. Zaproponowana 
przez niego technika była stopniowo rozwijana i uzupełniana o nowe rozwiąza-

                                                      
1 Renfrew, Bahn 2000: 413; David 2003: 42; 2008: 119. 
2 Renfrew, Bahn 2000: 414. 
3 David 2003: 42. 
4 David 2008: 71-72. 
5 David, Archbold 2003: 55. 
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nia aż w 1981 roku Patricia Rutherford, wykorzystała bezzapachowy środek 
stosowany do zmiękczania tkanin1. Dodatkowym problemem jest zanieczysz-
czenie tkanek drobinkami piasku. Rutherford znalazła jednak skuteczne rozwią-
zanie eliminujące krzemionkę z badanych próbek. Wykorzystała w tym celu 
kwas fluorowodorowy2. Nawilżoną i oczyszczoną tkankę należy pokroić, by 
uzyskać możliwie najcieńsze przekroje3. Następnie tkankę umieszcza się na 
szkiełku, przytwierdza do jego powierzchni i barwi4. Badania tkanek miękkich 
zmarłych Egipcjan dostarczają badaczom przede wszystkim informacji o choro-
bach występujących w starożytności na terenie Egiptu. Szczególne znaczenie 
mają one dla diagnozowania chorób pasożytniczych, gdyż bardzo często w tkan-
kach miękkich zachowują się same pasożyty, bądź ich larwy.  

Coraz częściej, w ramach badań zmarłych Egipcjan, wykonywane są re-
konstrukcje ich twarzy. Działalność ta wzbudza wiele kontrowersji wśród arche-
ologów. Większość z nich uważa przeprowadzanie rekonstrukcji twarzy np. 
mumii egipskich, za mało naukowe, niedokładne i będące raczej efektem inter-
pretacji artystycznej ich autora, niż rzeczywistym odzwierciedleniem wyglądu 
zmarłego, popartym naukowymi badaniami. W przypadku rekonstrukcji arche-
ologicznych, stopień interpretacji artystycznej zmienia się w zależności od stop-
nia zachowania ciała. Rozpoznanie twarzy zmarłego nie jest w tym wypadku 
nadrzędnym celem, dlatego archeolog, w oparciu o wiedzę historyczną, bądź 
dostępne źródła, może zasugerować fryzurę, kolor włosów, oczu czy skóry. W 
przypadku mumii egipskich zachowały się nie tylko ich kości, ale także tkanki 
miękkie5, które bardzo często dają dodatkowe informacje o morfologii twarzy, 
których nie sposób odczytać ze szkieletu. Przeprowadzając rekonstrukcję twarzy 
należy pamiętać, że mogła ona ulec zniekształceniu w wyniku procesów zacho-
dzących w ciele po śmierci, a także na skutek czynności wykonywanych w trak-
cie procesu mumifikacji6. Należy wyróżnić dwie główne metody rekonstrukcji 
twarzy – dwuwymiarową i trójwymiarową. Metoda dwuwymiarowa, może być 
przeprowadzona ręcznie, bądź za pomocą komputera. W pierwszym przypadku, 
wykonywane są kolejne rysunki twarzy, które następnie nakłada się na zdjęcie 
czaszki. Przy rekonstrukcjach dwuwymiarowych, wykonywanych za pomocą 
komputera, projekt twarzy jest tworzony na podstawie fotografii przedstawiają-
cej wygląd czaszki zmarłego en face. Znajdujące się w komputerze zdjęcie cza-

                                                      
1 David, Archbold 2003: 159. 
2 David 2008: 73-74; David, Archbold 2003: 159. 
3 David, Archbold 2003: 158. 
4 David 2008: 75-76. 
5 Wilkinson 2010: 244. 
6 Wilkinson 2010: 245. 
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szki jest pozycjonowane względem osi X i Y. Następnie na czaszkę nanoszone 
są punkty, mające kluczowe znaczenie dla poszczególnych elementów twarzy. 
Po tych czynnościach można dodać twarzy kontury. Kolejnym etapem rekon-
strukcji jest nadanie twarzy zmarłego cech morfologicznych. Elementy twarzy 
są kolejno umieszczane na czaszce, w miejscach oznaczonych wcześniej punk-
tami1. Wszystkie elementy twarzy, znajdują się w komputerze, we wcześniej 
przygotowanej bazie danych, która powstaje w efekcie szczegółowych analiz 
morfologicznej struktury kości oraz tkanek miękkich. Mają one formę tzw. ma-
sek, które odzwierciedlają odpowiednio oczy, brwi, uszy itd.2. Trójwymiarowe 
rekonstrukcje twarzy również wykonywane są przy pomocy tych dwóch technik 
– manualnej i komputerowej. Ręczne rekonstruowanie przeprowadza się w tym 
przypadku w oparciu o modelowanie twarzy na czaszce, bądź jej replice. Metoda 
komputerowa trójwymiarowych rekonstrukcji twarzy przebiega przy wykorzy-
staniu specjalnie zaprojektowanych oprogramowań komputerowych. Niektóre z 
nich wykonują rekonstrukcje twarzy w sposób automatyczny, na podstawie 
wprowadzonych do komputera danych antropologicznych, informacji o tkan-
kach oraz typie twarzy, zależnym od płci, wieku i grupy etnicznej. Program 
komputerowy umożliwia naukowcom ręczne uzupełnianie  szczegółów morfo-
logii twarzy.  

Grupa badaczy z Uniwersytetu w Manchesterze podjęła w ostatnich la-
tach próbę wykorzystania rekonstrukcji twarzy w celu naukowym. Rozpoczęto 
badania dotyczące tzw. portretów fajumskich. Egiptolodzy od dawna zastana-
wiali się, czy portrety te stanowiły realne przedstawienie zmarłego, czy raczej 
wyidealizowane. Do dziś nie jest też oczywiste, czy powstawały one za życia 
człowieka, czy też dopiero po śmierci. Na Uniwersytecie w Manchesterze prze-
prowadzono rekonstrukcje twarzy pięciu mumii, a następnie porównano je z 
portretami zmarłych. W większości przypadków rekonstrukcje okazały się 
zgodne z przedstawieniami. Potwierdziło to teorię, że portrety fajumskie po-
wstawały za życia zmarłego i nie stanowiły wyidealizowanego obrazu. Jednak w 
niektórych przypadkach rekonstrukcje znacznie odbiegały od przedstawienia. 
Sugerowało to, że portret należy do innej osoby niż ta, którą z nim pochowano3.  

Rekonstrukcje twarzy dają wiele informacji o chorobach i urazach, któ-
rych doświadczyli starożytni. Stany patologiczne często wpływają na wygląd 
twarzy. Ze względu na dziedziczenie pewnych cech wyglądu, technika jego od-
twarzania znajduje również zastosowanie w określeniu powiązań genetycznych 
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między jednostkami1. Każdy z elementów twarzy, rekonstruowany jest na pod-
stawie precyzyjnych badań i pomiarów antropologicznych, dlatego możliwe jest 
wiarygodne odzwierciedlenie wyglądu zmarłego. Mimo że obecnie rekonstruk-
cje twarzy budzą wiele kontrowersji, dzięki rozwojowi wiedzy i techniki, mogą 
stać się w przyszłości bardzo cennym narzędziem w rękach naukowców. 

Mumie egipskie stanowią bardzo cenne źródło informacji dla badaczy 
reprezentujących różne dziedziny nauki. W XX wieku nastąpił wyraźny postęp 
w rozwoju techniki. Powstały nowe urządzenia i technologie, które stosowane są 
współcześnie w wielu naukach. Zaczęto wówczas wykorzystywać poszczególne 
metody badawcze oraz instrumenty, w dziedzinach dla których nie były one 
pierwotnie przeznaczone. Jako przykład może posłużyć endoskop lub tomograf 
komputerowy, które zaprojektowane zostały na potrzeby medycyny, ale znalazły 
zastosowanie m.in. w archeologii. XX wiek to również okres, w którym badacze 
zaczęli ł ączyć badania czyniąc je interdyscyplinarnymi. Szczególnie dobrze jest 
to widoczne w przypadku badań nad mumiami. Dzięki wielu nowoczesnym 
technologiom, które przez swój nieinwazyjny charakter, umożliwiały prowadze-
nie badań bez konieczności nieodwracalnego niszczenia obiektu, uczeni zaczęli 
tworzyć duże projekty badawcze. W ramach takich projektów, dotyczących sta-
rożytnego Egiptu, wykonywane są interdyscyplinarne badania mumii. Zespoły 
badawcze skupiają bardzo często specjalistów reprezentujących różne dziedziny 
nauki np. archeologię, anatomię, chemię, medycynę. Większość projektów sto-
suje podobne metody badawcze m.in. tomografię komputerową, rentgen, bada-
nia DNA. Każdy projekt ma jednak inny zakres studiów, zarówno terytorialny, 
jak i naukowy. Niektóre powstają w ramach konkretnego ośrodka naukowego, 
inne zaś mają zakres międzynarodowy. Różne są też cele – jedne zespoły pragną 
kompleksowo przebadać starożytne szczątki ludzkie za pomocą wszelkich do-
stępnych metod badawczych, inne zaś skupiają się na konkretnym zagadnieniu. 
Istnieją też projekty, które mają charakter bazy danych, w której przechowywa-
ne są wyniki badań uzyskanych w skutek zastosowania konkretnej metody, bądź 
technologii.  

W 1994 roku, z inicjatywy pracowników działu Archeologii Śródziem-
nomorskiej Muzeum Archeologicznego w Krakowie, utworzony został interdy-
scyplinarny projekt badawczy, którego celem było kompleksowe przebadanie 
mumii Aset-iri-chetes, kapłanki Izydy, żyjącej w Okresie Ptolemejskim. Mumia 
ta była bardzo źle zachowana. Odkryto ją na  nekropoli w el-Gamhud, gdzie w 
1907 roku prace wykopaliskowe prowadził Tadeusz Smoleński. W pierwszej 
kolejności mumię poddano tomografii komputerowej. Wynikiem przeprowadzo-

                                                      
1 David 2008: 174-176. 
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nego badania była możliwość identyfikacji fragmentów kości, pozostałości tka-
nek miękkich oraz analiza układu bandaży, w które mumia została zawinięta. 
Przeprowadzone przez antropologa badania pozwoliły na ustalenie wieku śmier-
ci, wysokości ciała kapłanki, a także patologicznych zmian występujących na 
powierzchni kości i zębów zmarłej. Antropologiczne badania mumii Aset-iri-
chetes pozwoliły również na przeprowadzenie rekonstrukcji wyglądu jej twarzy. 
W ramach podjętego projektu badawczego wykonano także analizy histologicz-
ne, chemiczne i serologiczne próbek pobranych ze zmumifikowanego ciała. Na 
podstawie przeprowadzonych badań naukowcy ustalili, że do mumifikacji Aset-
iri-chetes wykorzystano żywicę. Nie znaleziono natomiast żadnych śladów 
wskazujących na zastosowanie bitumu, który był powszechnie wykorzystywany 
w Okresie Ptolemejskim. Ponadto, przeprowadzone zostały badania genetyczne 
oraz analizy mikroskopowe i paleobotaniczne pozostałości roślin oraz insektów1.  

Ważnym elementem badań szczątków ludzkich jest aspekt etyczny. 
Szczątki ludzkie nie są bowiem wytworem kultury materialnej, który jest pod-
stawowym elementem badań archeologów. W tym wypadku naukowcy obcują z 
człowiekiem, żyjącym kilka tysięcy lat wcześniej, pochowanym zgodnie z wy-
tycznymi narzucanymi przez wyznawaną przez niego religię. Dlatego ważne 
jest, by traktować ludzkie szczątki, poddawane badaniom, z szacunkiem, który 
należny jest zmarłemu. Przeprowadzane autopsje powinny przebiegać w spokoju 
i nie stanowić formy rozrywki dla opinii publicznej, której towarzyszą media. 

Artykuł ten nie wyczerpuje wszystkich aspektów metodologii badań po-
chówków ludzkich odkrywanych podczas badań wykopaliskowych na terenie 
Egiptu. Różnorodność i ilość stosowanych metod badawczych nie pozwala na 
opisanie ich wszystkich w niniejszej pracy. Moim celem było przedstawienie 
najważniejszych z nich, sposobu ich przeprowadzania oraz danych, które na ich 
podstawie są pozyskiwane, a także sposobu interpretacji ich wyników.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Szymańska, Babraj 2001: 7-9. 
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Synkretyzm religijny w Egipcie w Okresie Rzymskim – próba 
charakterystyki w oparciu o analizę stel grobowych z cmenta-

rzyska w Kom Abu Billo 

 
Religious Syncretism in Roman Egypt: An Attempt to a Characteristic Based on 

the Analysis of the Funerary Stelae from the Cemetery at Kom Abu Billo 
 

The paper discusses religious syncretism in Roman Egypt, basing on the study of the 
gravestones from Kom Abu Billo. The author made those studies for his master thesis. 
Kom Abu Billo, also known as Terenouthis, was a cemetery on the western bank of Nile 
Delta and it was mostly used during the Roman Period, when Egyptian art and religion 
after the several centuries of hellenisation absorbed a lot of Greek elements. Such com-
bination of two (or more) different religions is known as “religious syncretism”. 

The article discusses which conclusions, related to the syncretism, we are able 
to gather relaying on the analysis of selected gravestones from Kom Abu Billo. Reliefs  
from the stelae contain images of portals, animals, deities, funerary banquets, boats  and 
various characters with raised hands. After detailed analysis it seems that images and 
symbols, typical for the traditional Egyptian funerary religion are the most popular,  and, 
as the author suggests, the most important elements on Kom Abu Billo gravestones. 

The paper concludes that funerary stelae from Kom Abu Billo are examples of 
just superficially hellenised Egyptian art. People from Terenouthis in the first centuries 
AD might have worn Greek clothes and used Greek language, but their ideas about the 
afterlife were very similar to the beliefs of their ancestors from the Dynastic Period. 

 

 

Wprowadzenie 
Na początku mojej pracy chciałbym podkreślić, że nie jest moim celem 

dowodzenie, że religijność mieszkańców Kom Abu Billo stanowiła wzorzec 
realizowany w całym Egipcie, a jedynie zaprezentować, do jakich wniosków w 
rozważaniach na temat charakteru synkretyzmu religijnego w tamtym czasie 
może nas doprowadzić analiza przedstawień zawartych na nagrobkach pocho-
dzących z nekropoli z Okresu Rzymskiego.   

Kiedy w 30 roku p.n.e. władzę nad Egiptem przejęli Rzymianie, kraj ten 
miał za sobą trzy stulecia rządów greckiej dynastii Ptolemeuszy. Przez cały ten 
czas miała miejsce postępująca hellenizacja społeczeństwa. Elementy greckie 
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stopniowo pojawiały się we wszystkich aspektach egipskiej kultury. W okresie, 
w którym powstawały stele grobowe z Kom Abu Billo, Rzymianie sprawowali 
rządy nad Egiptem już od kilku stuleci. Podczas tego okresu w sztuce egipskiej 
pojawiły się dodatkowe elementy napływowe (np. przedstawienia postaci w 
typowo rzymskich fryzurach i strojach), które w połączeniu z tradycją kultury 
hellenistycznej stopniowo marginalizowały elementy tradycyjnie egipskie. Skut-
ki tego procesu są widoczne na stelach z Kom Abu Billo – zbiorze kilkuset wa-
piennych reliefów odnalezionych na cmentarzysku w zachodniej Delcie Nilu. 
Celem mojej pracy jest omówienie odnalezionych w Kom Abu Billo stel grobo-
wych jako grupy niezwykle istotnych zabytków, których znajomość uważam za 
kluczową dla zrozumienia charakteru synkretyzmu religijnego w Egipcie w 
Okresie Rzymskim. Znaleziska te były przedmiotem mojej pracy magisterskiej. 
Podczas przeprowadzonych przeze mnie badań analizowałem zbiór 194 stel 
znajdujących się w zbiorach Kelsey Museum of Archaeology w Ann Arbor w 
stanie Michigan oraz gromadziłem informacje na temat nagrobków przechowy-
wanych w innych muzeach, np. w Muzeum Egipskim w Kairze. Na potrzeby 
poniższej publikacji spośród zbioru ponad czterystu stel wybrałem pięć zabyt-
ków, które w najlepszy sposób obrazują różnorodność tematyki przedstawień, 
widniejących na kamieniach nagrobnych upamiętniających mieszkańców Kom 
Abu Billo. Pragnę zaznaczyć jednak, że wnioski, do których doszedłem w mojej 
pracy, są wynikiem analizy znacznie większej grupy tych zabytków. 

 
Stanowisko Kom Abu Billo 

Kom Abu Billo leży w Dolnym Egipcie, w środkowo-zachodniej części 
Delty Nilu, na zachodnim brzegu odnogi tej rzeki zwanej Rosetta, na skraju 
Pustyni Libijskiej. Jest położone ok. 70 km na północny-zachód od Kairu i ok. 2 
km na zachód od współczesnej miejscowości et-Tarranah. Stanowisko ulokowa-
no na wzniesieniu, którego zbocza opadały łagodnie na południe i wschód, a 
jego zachodnie peryferia graniczyły z wyżej położonym płaskowyżem Pustyni 
Libijskiej1. 

Począwszy od okresu Starego Państwa miejscowość była znana pod na-
zwą Mefkat (mfkAt). W Okresach Greckim i Rzymskim miasto funkcjonowało 
pod nazwą Terenouthis (Τερενούθις). Nową nazwę można przetłumaczyć jako 
„ziemię (domenę) Renenutet”. Późniejsze nazwy stanowiska stanowią prze-
kształcenia słowa Terenouthis. W języku koptyjskim miasto nazywano Tereno-
uti (Terenout), a jego współczesna, arabska nazwa brzmi et-Tarranah. Współ-
czesnej nazwy Kom Abu Billo używa się zamiennie z Terenouthis, chociaż we-

                                                      
1 McCleary 1987: 4. 
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dług niektórych badaczy nazwa ta powinna odnosić się wyłącznie do północno-
zachodniej części stanowiska. Znajduje się tam wzniesienie, na którym położone 
było cmentarzysko. Kom Abu Billo stanowi arabskie przeinaczenie oryginalnie 
koptyjskiej nazwy. Pierwszy jej człon – Kom – oznacza „wzgórze”, natomiast 
Abu Billo pochodzi od koptyjskiego apa Billou, które oznacza „ojca Apolla”. 
Odwołanie do tego boga pojawia się ze względu na świątynię ku jego czci 
wzniesioną na wzgórzu w Okresie Greckim1. 

Stanowisko było zamieszkane już w czasach predynastycznych, o czym 
świadczą narzędzia krzemienne odnalezione przez robotników pracujących przy 
budowie kanału en-Nasseri. Miasto zostało formalnie założone już w okresie 
Starego Państwa. Prawdopodobnie stało się to za czasów Pepiego I, faraona z VI 
dynastii, którego kartusz odnaleziono na stanowisku. Osadnictwo było kontynu-
owane w okresach Średniego i Nowego Państwa, poprzez Okres Późny aż do 
Okresów Ptolemejskiego oraz Rzymskiego2.  

Szczególnie istotną rolę Terenouthis odgrywało w Okresie Grecko-
Rzymskim, kiedy było ważnym miastem na szlaku handlowym, którym trans-
portowano m. in. sól i sodę z Wadi Natrun na tereny Delty. Miasto korzystało 
również na wzmożonym w tym okresie ruchu pomiędzy Aleksandrią a doliną 
Nilu – ze źródeł pisanych wiadomo, że szlak handlowy przez Terenouthis był 
używany jeszcze w czasach chrześcijańskich3. 
 

Okres Rzymski w Egipcie – sytuacja społeczno-kulturowa 
Przejęcie władzy w Egipcie przez Rzymian nie zmieniło radykalnie sy-

tuacji mieszkających tam Greków. Większość Hellenów zachowała pełnione 
funkcje, a ich możliwości i przywileje pozostały w większości nienaruszone. 
Inaczej było w przypadku rdzennych mieszkańców Egiptu, szczególnie tych 
wywodzących się z najniższych warstw społecznych. Już w połowie I wieku n.e. 
żydowski filozof Filon z Aleksandrii opisywał barbarzyństwo rzymskich pobor-
ców podatkowych. Władze narzuciły obowiązkowe prace oraz stosowanie zasa-
dy odpowiedzialności zbiorowej, co wywołało niezadowolenie wśród egipskich 
chłopów. Wielu z nich porzucało swoje dotychczasowe zajęcia i dołączało do 
rozbójniczych band działających wśród rozlewisk Delty.  

Upadek wielu miejscowości i ucisk rdzennej ludności nie pozostał bez 
wpływu na kulturę i religijność Egipcjan. Do końca II wieku n. e. nastąpiło po-
rzucenie starożytnego zapisu hieroglificznego, chociaż pojedyncze przypadki 

                                                      
1 Tamże: 1.   
2 Hawass 1979: 76.   
3
 McCleary 1987: 4. 
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jego użycia znajdujemy na zabytkach do IV wieku n.e. włącznie. Również dzieła 
sztuki, które reprezentują tradycyjny styl egipski, cechuje w tym okresie suro-
wość i schematyczność. Jest to zauważalne również na stelach grobowych z 
Kom Abu Billo, które stanowią temat mojej pracy. 

Począwszy od III wieku n.e. rozpoczyna się w Egipcie ekspansja chrze-
ścijaństwa, które powoli, lecz stopniowo, spychało na margines lokalne wierze-
nia. Państwowy kult starożytnych bogów egipskich formalnie utrzymywał się 
przez cały Okres Rzymski, aż do momentu zamknięcia w VI wieku, na mocy 
cesarskiego rozporządzenia, świątyni Izydy na wyspie File1.   

 
Czym jest synkretyzm? 

Synkretyzm, po grecku „połączenie”, to pojęcie oznaczające fuzję róż-
nych, często rozbieżnych i sprzecznych ze sobą poglądów. W odniesieniu do 
religii oznacza ono wyznawanie wierzeń obejmujących odległe od siebie ele-
menty, pozornie lub rzeczywiście wzajemnie sprzeczne. W wyniku synkretyzmu 
dochodzi do mieszania się tradycji religijnych różnych narodów i wyznań, włą-
czania obcych bóstw do panteonu własnych, oraz powstawania nowych bóstw, 
łączących w sobie cechy różnych bogów, zaczerpnięte z istniejących już mitolo-
gii2. Do tworzenia się bóstw synkretycznych dochodziło wszędzie tam, gdzie 
zmiany społeczne powodowały przemieszanie się kultur i tradycji religijnych. 
Jednym z takich obszarów był starożytny Egipt. 

 
Analiza przedstawień na stelach grobowych pod kątem rozważań o 

synkretyzmie 
Na Komie Abu Billo odnaleziono około 450 stel grobowych. Najstarsze 

nagrobki pochodzą z I wieku n.e., ale większość znalezisk została wydatowana 
na II i III wiek n.e., a najmłodsze pochodzą z początku IV wieku n.e.. Ustalenie 
wieku znalezisk było możliwe dzięki monetom odnalezionym przy pochówkach 
sąsiadujących z grobowcami oraz inskrypcjom na niektórych stelach, które po-
dawały datę śmierci danej osoby (rok panowania aktualnego cesarza). Prawie 
wszystkie nagrobki zostały wykonane z wapienia. Niektóre płaskorzeźby zostały 
wykonane przy pomocy techniki reliefu wgłębnego, a inne przy pomocy reliefu 
płasko-wypukłego. Na wielu nagrobkach wyryto inskrypcje. Większość została 
sporządzona w języku greckim, chociaż można odnaleźć w nim pewne uprosz-

                                                      
1 Walter 1996: 51-60. 
2
 Olinkiewicz 1999: 523. 
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czenia. W czterdziestu przypadkach zamiast starożytnej greki zastosowana zo-
stała kursywa demotyczna1. 

Zdecydowałem się omówić najważniejsze motywy symboliczne poja-
wiające się na nagrobkach, takie jak m.in.: fasada budynku, sylwetki zwierząt, 
uczta pogrzebowa, łódź i wzniesione ręce, oraz przeanalizować przedstawienia 
na dwóch wyjątkowych stelach, na których pojawiają się niespotykane na innych 
nagrobkach elementy symboliczne. Następnie zamierzam opisać, do jakich 
wniosków doprowadziła mnie analiza tych przedstawień i jakie jest ich znacze-
nie w kontekście rozważań nad charakterem synkretyzmu religijnego w Egipcie 
w Okresie Rzymskim. 

 
Symbolika fasady budynku 

Na wielu stelach z Kom Abu Billo pojawia się motyw postaci otoczonej 
ramami architektonicznymi (ryc. 1).  

Według Hansa Petersena osoba przedstawiona pomiędzy kolumnami 
stoi u wejścia do wykutego w skale grobowca2. Według Rogera V. McCle-
ary’ego wygląd części portali (tych z zaokrąglonym przyczółkiem) wyraźnie 
nawiązuje do zaokrąglonych gzymsów z egipskich kaplic typu Hwt. W swoim 
opracowaniu dotyczącym stel z Terenouthis Roger V. McCleary przedstawia 
koncepcję fasady budynku jako portalu wiodącego do świata podziemnego, 
swego rodzaju wrót do wieczności. 

Stele grobowe z Kom Abu Billo pełniły funkcję podobną do „ślepych 
wrót” umieszczanych w kaplicach grobowych począwszy od Starego Państwa. 
Były zarówno wyjściem jak i wejściem, przez które dusza zmarłego mogła wę-
drować miedzy naszym światem a tym podziemnym. 

Podest umieszczony przed symbolicznym wejściem do grobowca był 
miejscem składania ofiar. Obecność steli z wizerunkiem zmarłego na progu 
wieczności czyniła frontalną część grobowca miejscem spotkań, strefą przej-
ściową pomiędzy górnym a dolnym światem, gdzie żywi i umarli mogli się spo-
tykać. 

Umieszczany na steli wizerunek zmarłego mógł pełnić rolę „latarni”, 
wskazującej wędrującej duszy (ba) drogę do innego świata3.  
 

 
 

                                                      
1 Hawass 1979: 78. 
2 Petersen 1964: 165. 
3 McCleary 1987: 7. 
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Symbolika przedstawień zwierząt 
Szakale symbolizujące Anubisa i sokoły symbolizujące Horusa to popu-

larne symbole w egipskiej sztuce pogrzebowej. 
Anubis przedstawiany jest na stelach z Kom Abu Billo (ryc. 1) głównie 

jako niewielki psowaty przypominający żyjącego w Egipcie szakala. W kilku 
przypadkach szakal nie był częścią oryginalnego reliefu, lecz został wydrapany 
w wolnym miejscu. Najwyraźniej zwierzęta te zostały dodane później przez 
innego rzemieślnika lub osobę, na zamówienie której wykonano nagrobek. Su-
geruje to silne lokalne przekonanie, że przedstawienie symbolu Anubisa jest 
właściwe, a nawet potrzebne na nagrobku. Wskazuje również na to, że nie był to 
jedynie kopiowany bezmyślnie element dekoracyjny, lecz istotny symbol, które-
go znaczenie wciąż pozostawało żywe w świadomości mieszkańców Tereno-
uthis.  

Sokół jest przedstawiany na stelach znacznie rzadziej niż szakal, ale kie-
dy się pojawia, zawsze występuje w towarzystwie szakala (ryc. 1). Na niektó-
rych stelach sokół został wyrzeźbiony z Podwójną Koroną Górnego i Dolnego 
Egiptu (gr. ψχέντ). Stanowi ona nawiązanie do roli Horusa jako opiekuna mo-
narchii egipskiej. Warto zauważyć, że Horus, w przeciwieństwie do Anubisa, na 
żadnej ze stel z Terenouthis nie pojawia się w swojej antropomorficznej postaci. 
Żadne przedstawienie sokoła nie sprawia wrażenia wyrytego niedbale lub ama-
torsko, podczas gdy niestarannie wykonane wizerunki szakali występują na ste-
lach wielokrotnie1.  

Dysproporcja w liczbie przedstawień, która występuje pomiędzy stelami 
zawierającymi wyłącznie wizerunek szakala lub szakali (73 stele ze zbioru Kel-
sey Museum of Archaeology w Ann Arbor), a tymi, na których szakalowi towa-
rzyszy sokół (9 stel z wyżej wymienionego zbioru), jest bardzo duża. Mniejsza 
popularność sokoła może skłonić do stwierdzenia, że jego wizerunek i powiąza-
na z nim symbolika mogła odgrywać znacznie mniejszą rolę w sztuce pogrze-
bowej Terenouthis niż szakal. Jednak uważam, że pieczołowitość, z jaką została 
wykonana większość jego przedstawień oraz obecność boskich atrybutów po-
zwala przypuszczać, że symbol ten był w Okresie Rzymskim w dalszym ciągu 
ściśle powiązany z  bogiem Horusem i pozostawał istotny dla części ludności. 
 

Symbolika uczty pogrzebowej 
Uczta pogrzebowa to bardzo popularny motyw, pojawiający się w sztuce 

różnych regionów świata antycznego. Przedstawienia zmarłego, siedzącego 
przed zastawionym pożywieniem stołem ofiarnym, na zabytkach z Egiptu wy-

                                                      
1 Czerwiński 2013: 63. 
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stępują już w sztuce Starego Państwa. Począwszy od Okresu Ptolemejskiego 
upodobniły się one do tego typu przedstawień z terenów Grecji (np. pod wzglę-
dem ubioru przedstawianych na nich postaci, a także ich ułożenia na łożu bie-
siadnym), pozostawały jednak formalistyczne, a sposób stylizacji ciała ludzkie-
go był charakterystyczny dla kanonu sztuki egipskiej. W prawej ręce półleżące 
na łożu postacie dzierżyły naczynie z napojem. Czasami naczynie było przechy-
lone, co wskazuje na to, że zostały przedstawione w trakcie składania ofiary z 
napoju. W lewej ręce trzymały kwiaty lub wieniec1. 

Mieszkańcy starożytnego Egiptu mogli traktować tego typu przedsta-
wienia jako sposób na zapewnienie zmarłemu nieskończonego źródła jedzenia i 
radości. Tradycja ofiarowania zmarłemu pożywienia sięga w Egipcie czasów 
predynastycznych. W grobach pochodzących z tamtego okresu odnaleziono 
pozostałości dzbanów i talerzy, na których pozostawiano ofiary dla zmarłego. W 
późniejszych okresach ofiary (w formie faktycznego pożywienia lub jego przed-
stawień) umieszczano w niszach ceglanych grobów, następnie przed tzw. „śle-
pymi wrotami” w kaplicy grobowej, a w Okresie Grecko-Rzymskim przed stelą 
grobową z wizerunkiem zmarłego. Finley A. Hooper uważa, że przedstawienie 
na steli sceny składania ofiary z pożywienia (napoju) wskazuje na konsekwentną 
kontynuację tradycyjnych egipskich zwyczajów2. 

Przedstawienie uczty pogrzebowej na stelach z Kom Abu Billo (ryc. 2) 
mogło być powiązane z nadaniem nowego znaczenia symbolicznego obyczajo-
wi, który wywodził się co najmniej z okresu hellenistycznego, a możliwe, że był 
obecny również we wcześniejszych okresach. Jego występowanie na terenie 
Egiptu potwierdza odkrycie przy grobach hellenistycznych tzw. „domów po-
grzebowych” z charakterystycznymi łożami do ucztowania (ang. kline) odnale-
zionymi między innymi przez polską misję prowadzącą badania w Marina el-
Alamein3. 

 
Symbolika łodzi 

Symbolika łodzi jako elementu pojawiającego się na stelach z Kom Abu 
Billo (ryc. 3) była rozpatrywana przez badaczy na kilku odmiennych płaszczy-
znach: jako motywu odwołującego się do mitologii greckiej, elementu nawiązu-
jącego do symboliki chrześcijańskiej i motywu występującego we wierzeniach 
staroegipskich. 

                                                      
1 Hooper 1961: 21. 
2 Hooper 1961: 21. 
3 Daszewski 1998: 61-62. 
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Żeglujący po morzach Grecy dostrzegali analogie pomiędzy zmiennymi 
kolejami ludzkiego losu a niebezpieczeństwami i trudnościami związanymi z 
morskimi podróżami. Założenie, że sam bóg może prowadzić okręt i ratować 
żeglarzy przed niebezpieczeństwami odnajdujemy u Homera i Ajschylosa1. 
Ostatnia z ludzkich podróży miała się kończyć u „wybrzeża śmierci”. W utwo-
rze Siedmiu Przeciw Tebom Ajschylos opisuje mroczny statek, który przepłynął 
przez grecką rzekę Acheron (utożsamianą ze Styksem) w drodze do krainy, 
gdzie nie dociera słońce, niosąc na pokładzie ludzkie dusze2. Zgodnie z ówcze-
snymi wierzeniami dusze nie podróżowały przez mroczne odmęty samotnie. 
Łodzią sterował Charon, demon śmierci, który żądał zapłaty za dostarczenie 
umarłych na drugą stronę. Dlatego też Grecy i Rzymianie w trakcie rytuałów 
pogrzebowych kładli na usta zmarłego monetę. Podróż w towarzystwie posęp-
nego przewoźnika była popularnym motywem w greckiej literaturze i sztuce. 
Powiązanie omawianych przedstawień z Terenouthis z łodzią Charona wydaje 
się uzasadnione, ale niektórzy badacze, m.in. Hans Petersen, uważają, że nie ma 
ku temu podstaw. Zwracają uwagę na fakt, że monety które były składane do 
grobów, wcale nie musiały być umieszczane w ustach zmarłego, jak nakazywała 
tradycja, lecz były układane na jego klatce piersiowej, co może sugerować trak-
towanie ich jako biżuterii3. 

Doktryna chrześcijańska odrzuciła postać Charona, lecz metafora „po-
dróży przez życie”, czy też „statku duszy”, była nie tylko nieszkodliwa sama w 
sobie, ale mogła być również używana do wywierania pozytywnego wpływu w 
połączeniu z elementami teologii chrześcijańskiej. Arka Noego, również rodzaj 
łodzi, jest interpretowana przez teologów jako rodzaj chrześcijańskiej wspólno-
ty, składającej się z mężczyzn i kobiet wszystkich stanów. Ojcowie Kościoła 
posługując się historią o Jezusie uspokajającym nawałnicę na Jeziorze Galilej-
skim, budowali obraz wspólnoty wiernych jako statku zmagającego się z nie-
przyjaznymi wiatrami szalejącymi na morzach całego świata, z Jezusem jako 
kapitanem statku, jego apostołami jako załogą i całą wspólnotą kościoła jako 
pasażerami4.  

Obecność łodzi można również interpretować w odniesieniu do tradycji 
staroegipskiej. Modele łodzi były umieszczane w grobach począwszy od czasów 
neolitycznych. Jedna z najwcześniejszych egipskich doktryn, dotyczących życia 
pozagrobowego, traktuje o pośmiertnej podróży na słonecznej barce. Według 

                                                      
1 Bonner 1942: 88. 
2 Aeschylus 1926: 854-860. 
3 Petersen 1964: 167. 
4 Hippolytus 1885: 100-109. 
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religii egipskiej na wschodnim horyzoncie znajdował się kosmiczny portal, z 
którego zmarły wyłaniał się codziennie na pokładzie łodzi. Podczas dnia odby-
wał on podróż po nieboskłonie, którą kończył na zachodnim krańcu horyzontu, 
ponownym wkroczeniem w portal do świata podziemnego. Ponieważ według 
religii egipskiej Kraina Zmarłych znajdowała się na zachodzie, wiele położo-
nych na wschodnim brzegu Nilu egipskich miast lokowało swoje cmentarzyska 
po przeciwległej stronie rzeki. Swoją ostatnią podróż ich mieszkańcy odbywali 
zatem na pokładzie łodzi1. 
 

Symbolika wzniesionych rąk 
Wzniesione do góry, zgięte w łokciach ręce z dłońmi skierowanymi do 

przodu, były popularną postawą modlitewną w starożytnym Egipcie. W czasach 
dynastycznych postać przedstawiana w ten sposób była ukazywana z profilu, z 
twarzą zwróconą w kierunku bóstwa, do którego była skierowana modlitwa. 
Postacie przedstawione ze wzniesionymi rękami na stelach z Terenouthis (ryc. 
1) są przedstawione od frontu.   

W starożytnej Grecji i Rzymie postacie orantów na płaskorzeźbach po-
jawiały się często na monumentach wotywnych, które miały na celu pokazanie 
fundatora steli ofiarującego dziękczynienie bogu. Pojawiały się również na 
rzymskich stelach grobowych, gdzie pełniły podobną funkcję – przedstawiały 
zmarłego za życia, dziękującego bogom. 

Finley A. Hooper, analizując postacie stojące z rozłożonymi rękami, 
zwrócił uwagę na ich podobieństwo do egipskiego symbolu hieroglificznego 
oznaczającego ka2. Ka w egipskiej teologii jest nieprzetłumaczalnym dosłownie 
pojęciem, które określa aspekt ludzkiej osobowości. Uchodzi za nośnik twór-
czych i ofiarujących życie sił, za symbol nieprzerwanej energii życiowej, prze-
kazywanej z pokolenia na pokolenie. Powstaje przy narodzinach człowieka i po 
jego śmierci istnieje dalej w zaświatach. Ka jest przedstawiane jako para rąk, 
zgiętych w łokciach i wzniesionych do góry nad głową3. Finley A. Hooper 
zwrócił jednak uwagę na fakt, że we wcześniejszych okresach podniesione ręce 
przedstawianych postaci były wyrazem szacunku dla bóstwa, przed którego ob-
liczem znajdował się zmarły. Nic nie wskazuje na to, że miały odwoływać się do 
aspektu osobowości zmarłego czy jego siły życiowej4.  

                                                      
1 Bonner 1942: 89. 
2 Hooper 1961: 20. 
3 Ullmann 2008: 514. 
4 Hooper 1961: 20. 
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Według Hansa Petersena fakt, że postacie orantów są przedstawione wy-
łącznie od frontu, powoduje, że nie należy ich kojarzyć z przedstawieniami tego 
typu z okresu Egiptu dynastycznego. Chrześcijanie w pierwszych wiekach n.e. 
również modlili się wznosząc ręce do góry. Tak też zostali przedstawieni w nie-
których chrześcijańskich grobowcach, m. in. w rzymskich katakumbach. Hans 
Petersen uznał, że chrześcijanie nadali postaci oranta nowe znaczenie: przedsta-
wienia zmarłego w raju. Świadczą o tym towarzyszące mu czasami (m. in. na 
malowidłach we wspomnianych katakumbach) postacie męczenników i świę-
tych. Wzniesione ręce mogą oznaczać modlitwę lub być wyrażeniem radości 
spowodowanej obecnością w niebie1.  

 
 

Pozostałe elementy ikonograficzne 
Dwie stele z Kom Abu Billo wyróżniają się na tle pozostałych jakością 

wykonania i dużą ilością elementów ikonograficznych nie występujących na 
innych nagrobkach. 

W centralnej części pierwszej z nich (ryc. 4) przedstawiony jest bóg 
Ozyrys w zmumifikowanej postaci. W skrzyżowanych na piersi rękach trzyma 
atrybuty władzy królewskiej. Na głowie nosi koronę atef. Nad jego sylwetką 
unosi się uskrzydlony dysk słoneczny. Znajdująca się w środku tarcza jest flan-
kowana przez ureusze. Głowy węży są zwrócone w przeciwnych kierunkach. Po 
lewej i prawej stronie dysku rozpościerają się szerokie sokole skrzydła. Po pra-
wej stronie Ozyrysa stoi bogini Neftyda, opiekuńczo otaczając sylwetkę boga 
skrzydłami2.  

Na drugiej steli (ryc. 5) została przedstawiona scena zaczerpnięta z za-
adaptowanej przez Rzymian mitologii greckiej. Najbardziej zaskakującym ele-
mentem przedstawienia jest występowanie na nim jednocześnie bogów grecko-
rzymskich i egipskich. Scena przedstawia uprowadzenie Persefony przez Hade-
sa. Przedstawienie to było bardzo popularnym motywem w sztuce greckiej, a 
następnie hellenistycznej i rzymskiej, począwszy od czasów homeryckich. Na tej 
steli grobowej postać Persefony symbolizuje zmarłą, dla której wykonany został 
pomnik, podczas gdy Hades występuje jako symbol śmierci. Stojący po prawej 
stronie Anubis w antropomorficznej postaci zdaje się czekać, by powitać zmarłą 
na progu krainy śmierci. Jego obecność tutaj jest dowodem na istotną rolę trady-

                                                      
1 Petersen 1964: 165-167. 
2 el-Nassery, Wagner 1978: 258. 
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cyjnej religii egipskiej w kształtowaniu wyobrażeń o wyglądzie życia pozagro-
bowego w Okresie Rzymskim1. 

 
Charakter synkretyzmu religijnego w Egipcie w Okresie Rzymskim 

Przeprowadzona przeze mnie analiza stel grobowych doprowadziła mnie 
do wniosku, że symbolika nagrobków z Kom Abu Billo łączy w sobie wiele 
wzajemnie przenikających się elementów charakterystycznych dla sztuki egip-
skiej i hellenistycznej. Zarówno strój, jak i wygląd postaci są utrzymane w styli-
styce hellenistycznej. Rytuały, w trakcie wykonywania których zmarły został 
przedstawiony, również mają genezę grecką. Jednocześnie wiele elementów 
dekoracyjnych niesie za sobą mnogość nawiązań do egipskiej kultury i religii. 
Motywy, charakterystyczne dla sztuki pogrzebowej Egiptu już od okresu Stare-
go Państwa, pojawiają się na stelach z Terenouthis bardzo powszechnie, dobitnie 
świadcząc o trwałości kultury egipskiej w obliczu licznych przemian społecz-
nych i kulturowych. 

Poprzez badanie zachowanych do naszych czasów stel grobowych z Te-
renouthis możemy dojść do interesujących wniosków na temat kultury miesz-
kańców egipskiej prowincji w Okresie Rzymskim, ze szczególnym uwzględnie-
niem ich wiary w życie pozagrobowe. 

Większość omawianych przeze mnie stel grobowych powstawała w 
późnym okresie panowania rzymskiego w Egipcie, tj. w II, III i na początku IV 
wieku n.e.. Na badanych przeze mnie płaskorzeźbach nie odnalazłem żadnych 
elementów jednoznacznie charakterystycznych dla ikonografii wczesnochrześci-
jańskiej. Doprowadziło mnie to do wniosku, że nawet jeśli część mieszkańców 
Terenouthis stanowili chrześcijanie, to nie tworzyli oni dużej grupy i ich zna-
czenie w społeczności mieszkańców miejscowości było marginalne.  

Obecność na stelach Anubisa pod różnymi postaciami i Horusa pod po-
stacią sokoła nie powinna być bagatelizowana. Moim zdaniem to właśnie te 
motywy są niezwykle istotne do zrozumienia religijności lokalnej ludności. Fakt, 
że niektóre z przedstawień tych zwierząt zostały wyryte później, czasami nie-
dbale i niewyraźnie, świadczy o tym, że w świadomości osób, na zamówienie 
których wykonywano stelę, funkcjonowało przekonanie, że symbol bóstwa ko-
niecznie musi się na niej znaleźć. Wapienna płaskorzeźba miała upamiętniać 
zmarłego przez wiele lat po jego śmierci. Prawdopodobnie służyła również jako 
swego rodzaju wrota, które dusza zmarłego miała przekraczać podczas swej 
wędrówki między naszym światem a światem podziemnym. Żaden widniejący 

                                                      
1 Aly 1949: 72-78. 
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na niej element nie pojawiał się tam przypadkowo – każdy miał istotne znacze-
nie symboliczne.  

Uważam, że przedstawienia płaskorzeźbione na stelach z Kom Abu Bil-
lo mogą służyć za przykład jedynie powierzchownie zhellenizowanej sztuki 
pogrzebowej, w której najistotniejszą rolę pełnią odwołania do tradycyjnej egip-
skiej wiary w życie pozagrobowe. Mieszkańcy Terenouthis posługiwali się języ-
kiem greckim, naśladowali Greków w ubiorze i znali grecką mitologię. Przy-
puszczam jednak, że w ich wyobrażeniach dotyczących egzystencji po śmierci 
najważniejsze znaczenie wciąż mieli ci sami bogowie, w których wierzyli ich 
przodkowie, zamieszkujący Egipt w czasach dynastycznych. 
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RYCINY  

 

Ryc. 1. Stela nieznanej kobiety, II-III 
wieku n.e.. Kelsey Museum of Archae-
ology w Ann Arbor, nr kat. 21055 (fot. 

A. Czerwiński). 

 

Ryc.  2. Stela Hermeny, brak 
datowania. Wolf Hans-Werner 

Kunsthandel w Göttingen, brak nr kat. 
(Müller 1972: 22).  

 

 
Ryc. 3. Stela Apiona, II-III wiek n. e.. 

Kelsey Museum of Archaeology, nr kat. 
21188 (fot. A. Czerwiński). 

 

 
Ryc. 4. Stela nieznanej kobiety z 

dzieckiem, II-III wiek n.e.. Muzeum 
Egipskie w Kairze, nr kat. 1065 (el-

Nassery, Wagner 1978: 257). 
 

 
Ryc. 5. Stela grobowa, II-III w n.e.. 
Muzeum Egipskie w Kairze, nr kat. 

87533.  (Aly 1949: 84). 
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MUMIA VERA – panaceum z egipskim rodowodem 

 

MUMIA VERA: The Panacea of the Egyptian Origin 
 

According to Egyptian religious doctrine, maintenance and permanent preservation of 
human body allowed to achieve the life after death and was one of the factors enabling 
the following existence in the Netherworld. Carefully embalmed corpses were to rest 
covered in the darkness of their tombs, forever to be the owner’s guarantee of the joyful, 
serene, and – most of all – everlasting life after death.  

In the course of time it turned out that the maintained bodies are intriguing and 
desired discovery, becoming one of the Egypt’s flagships. Modernity, hand in hand with 
other discoveries of tombs and mummies, was introducing more novel ways to make use 
of embalmed bodies. Mummies or their fragments were acquired in Egypt as souvenirs 
and shows of unwrapping the bandages were organised. Embalmed corpses were dis-
played in the cabinets of curiosities. Not only did they serve Egyptian farmers as archi-
tectonic elements used in house construction, but also they were turned into a paper, 
used as a fuel and fertiliser, and — after being pulverised — also as a pigment of brown 
oil paint. Mummies became the main component of medicine referred to as Mumia Vera 
(in Latin ‘true mummy’, the original, ancient, Egyptian one) or Pulvis mumiae (in Latin 
‘pulverised mummy’). The idea came to Europe in the times of crusades and initiated the 
growing import of embalmed bodies, which were then minced and grinded to obtain a 
powder. The great demand on European market resulted in fabricated mummies – Egyp-
tians produced fake, superficially embalmed mummies of deceased beggars, homeless 
people and convicts.  

This some kind of madness was connected with enormous healing properties, 
which were assigned to the Mumia Vera by countless medics. Panacea made of grinded 
human remains was supposed to heal number of injuries, wounds and diseases, which 
had great influence on the fact how desired this powder was. This kind of medicine was 
in use in Europe since the 12th to the mid 19th century, when the prohibition of mum-
mies’ trade and loss of popular belief in extraordinary powers of this kind of medicine 
held back people from applying it to themselves. Moreover, after centuries everything 
appeared to be a huge misunderstanding, since from the very beginning it was not about 
the mummies, but quite different substance – the bitumen.  
  

 

Aby omówić temat panaceum, jakim miała być sproszkowana mumia, 
należy wrócić myślą do czasów starożytnego Egiptu. Pierwsze, naturalnie wysu-
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szone pustynnym piaskiem i zachowane w ten sposób od rozkładu ciała stały się 
dla Egipcjan impulsem do rozwoju technik polegających na powstrzymywaniu 
procesów gnilnych, które w przypadku gorącego, egipskiego klimatu postępo-
wały bardzo szybko337.  

Zachowanie doczesnych szczątków stało się w myśl egipskiej doktryny 
jednym z warunków uzyskania życia po śmierci i kontynuowania egzystencji w 
zaświatach338. Był to kolejny istotny powód, dla którego rozpoczęto starania o 
zahamowanie procesów gnilnych, choć najwcześniejsze próby dalekie były od 
ideału. W Starym Państwie skupiano się na usuwaniu narządów wewnętrznych i 
balsamowaniu ciała, za pomocą masy układanej na warstwie bandaży z przodu 
głowy modelowano również twarz, by zachować jak największe podobieństwo 
do rysów żywego człowieka339. W Średnim Państwie zmieniono praktykę – 
zwłoki owijano w bandaże tak, by wsiąkały w nie wszystkie substancje stano-
wiące produkt procesu rozkładu oraz wprowadzano do wnętrza roztwór soli, 
który rozpuszczał narządy i konserwował ciało od środka340. Okres Nowego 
Państwa przyniósł opracowanie najdoskonalszej metody mumifikacji polegają-
cej na usunięciu wnętrzności poprzez nacięcie z boku, zabalsamowaniu ciała 
zmarłego i ciasnym owinięciu go bandażami, co wiązało się z etapowością pro-
cesu i długim, około 70-dniowym okresem jego trwania341. Po szczytowych 
osiągnięciach w dziedzinie mumifikacji nastąpiły czasy regresu. Oznaczały one 
stopniowy spadek efektywności, aż po całkowicie prowizoryczne, często zupeł-
nie nieskuteczne zabiegi342. 

Jednym z nich było włączenie do szeregu substancji balsamujących bi-
tuminu – naturalnej smoły skalnej343. Lepka, ropopochodna ciecz stanowiła wy-
nik połączenia ropy z innymi minerałami, a w wyniku dłuższego kontaktu z 
powietrzem twardniała, tworząc naturalny asfalt344. Choć pozornie bitumin da-
wał w procesie mumifikacji dobre efekty, na dłuższą metę nadawał jednak ciału 
i bandażom czarny kolor, a następnie przeżerał tkanki miękkie, pozostawiając 
jedynie kości. Jego rola w historii produkcji leku z zabalsamowanych ciał jest 
jednak kluczowa. 

Arabscy lekarze określali substancję tę mianem mummiya, mając na my-
śli rzeczywiście naturalny asfalt, który gromadzono i wykorzystywano jako 

                                                      
337 Peck 1998: 13. 
338 Kwiatkowski 2005: 27. 
339 Molenda 2006: 55. 
340 Kwiatkowski 2005: 35-36. 
341 Peck 1998: 19. 
342 Kwiatkowski 2005: 37. 
343 Brier 2000: 132. 
344 Molenda 2006: 14. 



151 

 

lek345. Opisywano szeroko uniwersalny charakter tego medykamentu, szybkość 
jego działania i niewiarygodną wręcz skuteczność. Pisarz arabski Abd el-Latif 
lokalizował źródła tej substancji w Górze Mumii (Kieh Mummaiy) znajdującej 
się w pobliżu Derabgerd w Persji, zachwalając jednocześnie jej cudowne wła-
ściwości346. On również był autorem znamiennego zapisu: „Mumia znajdująca 
się w egipskich grobowcach bardzo mało różni się od naturalnego bituminu”347, 
a kolejne, popierające go teksty innych autorów (np. Ibn Betara z XIII wieku, 
który pisał: „Mumia jest to lek, nazywany także bituminem z Judei. Nazwą tą 
określa się też substancje z grobów, którą znajduje się w wielkich ilościach w 
Egipcie i która jest niczym innym, jak miksturą używaną dawniej przez Greków 
bizantyjskich do balsamowania zmarłych”348) rozpędziły potężną machinę prze-
mysłowego wykorzystania mumii egipskich. 

Poczerniała skóra wiązała się w rzeczywistości z użyciem wielu rozma-
itych żywic, ale błąd w jej identyfikacji z bituminem miał dalekosiężne skutki, 
nadając jednocześnie zakonserwowanym zwłokom miano „mumii”, a procesowi 
ich zachowania od rozkładu – miano „mumifikacji”, które stosowane są do 
dziś349. Produkcja leku ze sproszkowanej mumii nie była jedynym pomysłem na 
wykorzystanie ciał starożytnych Egipcjan, używano ich bowiem jako opału, 
budulca stropów chat, nawozu, surowca do produkcji papieru, pigmentu do wy-
twarzania brązowej farby olejnej, wystawiano je w charakterze ciekawostek w 
gabinetach osobliwości, a także urządzano widowiska polegające na rozwijaniu 
bandaży350. Nieprzeliczone ilości zachowanych od rozkładu zwłok sprawiały, że 
zaliczano je w poczet egipskich pamiątek o charakterze masowym. W związku z 
tym traktowane były one bez należnego szacunku i bez zahamowań poddawano 
je rozmaitym destrukcyjnym działaniom, w wyniku których egiptologia utraciła 
bezpowrotnie wiele informacji dotyczących mumii. 

Z lekiem wyprodukowanym na bazie sproszkowanych ciał Europa ze-
tknęła się w okresie krucjat, gdy jej uczestników poddawano leczeniu za jego 
pomocą, przepisując ten specyfik zarówno w przypadku dolegliwości wewnętrz-
nych, jak i urazów zewnętrznych351. Liczne teksty autorów arabskich oraz wtó-
rujących im lekarzy europejskich sprawiły, że medykament ów obrósł niemal 
legendarną skutecznością przy jednoczesnym szerokim spektrum działania352. Ze 
względu na trudności z dostępem do prawdziwego, naturalnego bituminu, ideal-
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nym rozwiązaniem stało się pozyskiwanie tej substancji z egipskich mumii, któ-
re uchodziły wszak za niewiele różniące się składem, a były dalece bardziej 
dostępne353. 

Bardzo pozytywnie na temat specyfiku ze sproszkowanych mumii wy-
powiadało się wielu europejskich lekarzy, co utrwaliło przekonanie o jego cu-
downych właściwościach354. Komentarz Matthiolusa (1563) zawiera pełne prze-
pisy na leki w zależności od przypadłości pacjenta; polski zielarz Stefan Fali-
mirz (1534) opisuje właściwości proszku mumiowego w przypadku rozmaitych 
objawów; w Sekretach Aleksego Pedemontana (1568) znalazł się przepis na lek 
z mumii na wrzody; Marcin z Urzędowa (1595), powołując się na dawnych au-
torów, dowodzi skuteczności medykamentu na różnego rodzaju boleści, nato-
miast Władysław Wiorogórski (1912) dzieli proszek mumiowy na pięć rodzajów 
ze względu na pochodzenie i potraktowanie ciała, z jakiego go wykonano, 
twierdząc jednocześnie, że największą moc ma proszek ze starożytnych mumii 
egipskich. Mnogość źródeł pisanych, wedle których proszek mumiowy był nie-
zawodnym lekiem na każdą chorobę, przypadłość i uraz, sprawiła, że import 
materiału na ten szczególny specyfik osiągnął niewyobrażalną skalę, a z medy-
kamentu tego korzystali nawet Franciszek I, król Francji355, czy Elżbieta I, kró-
lowa Anglii356. 

Choć cywilizacja starożytnego Egiptu pozostawiła po sobie ogromne 
ilości zabalsamowanych ciał, a do Europy wypływały statki w całości załadowa-
ne zmumifikowanymi zwłokami, popyt okazał się znacząco przekraczać po-
daż357. Przedsiębiorczy Egipcjanie poradzili sobie jednak z tym problemem – w 
obliczu niewystarczającej ilości mumii starożytnych, postanowili fabrykować 
własne imitacje358. Za materiał do produkcji nowożytnych mumii posłużyły ciała 
poddanych egzekucji kryminalistów oraz biedoty, która umierała z powodu cho-
rób i niedożywienia359. Podróbki smarowano smołą, owijano w bandaże i grze-
bano w suchym piasku, dzięki czemu uzyskiwano efekt zbliżony do oryginału. 
Falsyfikaty z powodzeniem sprzedawano jako prawdziwe mumie, a choć ce-
chowały się one zapachem smoły i brakiem charakterystycznej kruchości, nie 
wszyscy nabywcy potrafili odróżnić je od siebie, co sprawiło, że wytwórstwo 
nowożytnych mumii okazało się dla Egipcjan bardzo rentowne360. 
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Ten swoisty szał skupowania i zwożenia do Europy zabalsamowanych 
ciał wiązał się z niczym niezachwianą wiarą w skuteczność leku361. Proszek 
uzyskany z mumii nazywano Mumia Vera, czyli „Mumia Prawdziwa” – w zna-
czeniu: oryginalna, starożytna, egipska; oraz Pulveris Mumiae – „Mumia 
Sproszkowana”, co odnosiło się do konsystencji specyfiku. 

Co leczono za jego pomocą? Słowo „wszystko” najlepiej odpowiada na 
to pytanie. Czytając nowożytne traktaty o Mumia Vera dowiedzieć się można, że 
proszek mumiowy stosowano w przypadku bólu uszu, oczu, gardła, głowy, ser-
ca, wątroby i śledziony, kręgosłupa, bólów reumatycznych, kaszlu, nudności, 
wzdęć, paraliżu, padaczki, zawrotów głowy, czkawki, zatruć, owrzodzeń, impo-
tencji, stanu zapalnego dróg moczowych, kolki nerkowej, duszności, przepukli-
ny, migreny, wrzodów żołądka, gorączki, biegunki, ogólnego osłabienia organi-
zmu, skaleczeń, stłuczeń, złamań, krwawień i krwotoków, astmy, hemoroidów, 
użądleń skorpiona, ukąszeń węża, pogryzień przez wściekłego psa, odmrożeń, 
poparzeń czy pasożytów przewodu pokarmowego, a także wykorzystywano go 
przeciwko złym czarom i urokom362. Tak szerokie spektrum działania niemal w 
pełni wyczerpywało zakres znanych wówczas medycynie chorób, dolegliwości i 
obrażeń. 

Mumia Vera nie była przyjmowana przez pacjentów bezpośrednio w 
czystej postaci. Stanowiła zasadniczą część mieszanek lekowych, których skład 
zależał od przypadłości, jaka miała być za jej pomocą leczona. Matthiolus w 
przypadku bólu uszu podaje na przykład recepturę, wedle której należy jeden 
gram proszku mumiowego zmieszać z olejem z jaśminu i nacierać nim uszy, a 
na czkawkę trzeba wypić jeden gram Mumia Vera w wywarze z nasion selera z 
kminkiem363. W zależności od dolegliwości, leki na bazie mumii stosowano jako 
inhalację (proszek mieszano wówczas z winem, wódką, kamforą lub innym pły-
nem, uzupełnianym dodatkowo o inne składniki), przyjmowano doustnie (głów-
nie w formie płynu opartego na alkoholu) lub stosowano zewnętrznie (jako płyn 
do przykładania na rany albo maść sporządzoną na bazie tłuszczu – masła, smal-
cu itd.). 

Proszek z mumii był ogólnodostępny w niemal każdej aptece. Z Egiptu 
sprowadzano ciała w całości lub – dla wygody transportu – porąbane na kawałki. 
Dalsza obróbka następowała najczęściej w aptekach, które nabywały mumie, 
uzupełniając zapasy swoich medykamentów. Zwłoki mielono na drobno, po 
czym dodawano do nich rozmaite zioła, lub gotowano, a wytopione w ten spo-
sób substancje używano jako maści364. Gotowy produkt przechowywano w spe-
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cjalnie przeznaczonych na niego zamkniętych słojach i puszkach aptekarskich, 
których egzemplarze zachowały się do czasów współczesnych. Naczynia takie – 
zdobione i opisane – posiada w swoich zbiorach na przykład Muzeum Farmacji 
w Krakowie. 

Warto zastanowić się, czy Mumia Vera była w ogóle lekiem skutecz-
nym? Żarliwe deklaracje lekarzy zdawałyby się twierdzić, że wynaleziono pana-
ceum na każdą ludzką dolegliwość, chorobę i ranę, trzeba jednak pamiętać o 
tym, że spożywanie leku z Mumia Vera było przejawem kanibalizmu. W prze-
szłości nie zastanawiano się zupełnie nad tą kwestią, ponieważ egipskie mumie 
traktowano w kategoriach ciekawego, egzotycznego obiektu, a nie ludzkich ciał, 
co sprawiało, że nikt nie miał większych oporów przed aplikowaniem sobie 
zmielonych zwłok na ból głowy. Lek ten działał najbardziej na psychikę pacjen-
ta, przeświadczonego, że podaje mu się specyfik, który wyleczy wszystkie bóle i 
zwalczy objawy każdej choroby. W praktyce lecznicze właściwości mikstur 
opartych na bazie Mumia Vera przypisać można raczej substancjom traktowa-
nym jako dodatkowe, a sam proszek w czystej postaci mógł co najwyżej nie 
szkodzić – w części przypadków zaś na pewno powodował skutki odwrotne do 
zamierzonych. 

O wątpliwej jakości medycyny spod znaku sproszkowanych zwłok pisał 
francuski medyk Pierre Pomet jeszcze w XVII wieku, starając się zniechęcić do 
przyjmowania leku przez pacjentów i przepisywania go im przez lekarzy365. 
Krytyczne stanowisko zajął też Lexikon Pharmaceutico-Chymicum Sommerhoffs 
(1701), a Ambroise Paré wymienił wręcz dolegliwości, jakie wystąpiły po zasto-
sowaniu Mumia Vera, wśród których znalazły się ból w piersi, ból brzucha, wy-
mioty i przykry zapach z ust366. Holenderski lekarz Petrus Baerdt pisał wprost o 
tym, czym był proszek mumiowy – zmielonymi zwłokami ludzi o niewiadomym 
pochodzeniu i stanie zdrowia, zaś jego rodak, pisarz Johan van Beverwijck, 
zwracał uwagę na moralne aspekty grabieży na nekropolach i profanowania 
ciał367. O szkodliwości proszku świadczyła też cała odkryta przez francuskiego 
lekarza Guy de la Fontaine’a aleksandryjska manufaktura nastawiona na maso-
wą produkcję nowożytnych mumii368. Wystarczy przypomnieć, skąd sprowadza-
no i jakiego rodzaju materiał był wykorzystywany do preparowania ciał, by 
uzmysłowić sobie, ilu ludzi zmarłych na choroby zakaźne sprzedano, sproszko-
wano i spożyto. Handel mumiami ograniczyło wysokie cło nałożone na tego 
typu towar, a później całkowity zakaz wywozu starożytności i powiązane z nim 
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ogromne grzywny za szmuglowanie zwłok369. Choć jeszcze w XIX i w XX wie-
ku egipscy chłopi wykorzystywali na rany maść z proszku mumiowego zmie-
szanego z masłem370, w Europie do głosu dochodził z wolna zdrowy rozsądek, 
który, wbrew zachwalającym działanie Mumia Vera tekstom, zaczynał dostrze-
gać, że stosowanie tego leku nie przynosiło opisywanych cudownych uzdrowień. 
Same mumie stawały się za to obiektem zainteresowania naukowego, poddawa-
no je licznym badaniom w celu pozyskania informacji o czasach starożytnych, 
trafiały do muzeów i zmienił się ogólny stosunek do nich – z obiektu do prze-
mielenia awansowały do rangi zabytków, które należało konserwować i dbać o 
ich jak najdłuższe utrzymanie, by świadczyć mogły o wielkości czasów, z jakich 
pochodziły. 

W ten sposób, po wielu wiekach błędnego przeświadczenia o cudow-
nych właściwościach proszku ze starożytnych, zabalsamowanych zwłok, Mumia 
Vera z leku „na wszystko” stała się lekiem „na nic”, a same mumie były jednym 
z istotnych przedmiotów badawczych rozwijającej się egiptologii. 
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