
 



 

 

 

 

 

 

TOM V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 2017 

  



2 

Medżat: Studia Egiptologiczne/Medjat: Egyptological Studies  

ISSN 2300-3448 
Tom/Volume V (2017) 
 
Redakcja/Editors: Patryk Chudzik, Wojciech Ejsmond, Filip Taterka.  

 
Recenzenci naukowi tomu/Texts’ Reviewers of the Volume:  

 
dr Patryk Chudzik (Uniwersytet Wrocławski) 

dr Andrzej Ćwiek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu & Muzeum Archeologiczne 
w Poznaniu) 
dr Monika Dolińska (Muzeum Narodowe w Warszawie) 
mgr Wojciech Ejsmond (Uniwersytet Warszawski)  

dr Marcin Grodzki (Uniwersytet Warszawski) 
dr hab. Kamil O. Kuraszkiewicz (Uniwersytet Warszawski) 
prof. dr hab. Andrzej Niwiński (Uniwersytet Warszawski) 
mgr Filip Taterka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicz & Université Paris Sorbonne) 

 
 
Wydawcy/Publishers: 
  

Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski  
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;  
 
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział we Wrocławiu 

ul. Antoniego Cieszyńskiego 9, 50-136 Wrocław; 
 
Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań; 

 
Instytut Archeologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu         
ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań;    
 

Koło Naukowe Starożytnego Egiptu „Kemet”, Uniwersytet Warszawski; 
 
Sekcja Śródziemnomorska Koła Naukowego Studentów Archeologii IA UAM; 
 

© by Authors  
Odpowiedzialność za przestrzeganie praw autorskich ponoszą autorzy tekstów.  
Okładka/Cover: Fragment dekoracji w mastabie Gemni-kai w Saqqarze (fot. W. 
Ejsmond) 

 
Kontakt/Contact: 
medjat@wp.pl  

publikacja dostępna na: www.kemetkn.wordpress.com  
 
Druk publikacji sfinansowany przez: 
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział we Wrocławiu; 

Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Druk: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego 

Nr zlecenia: 645/2017 
Nakład: 86 

mailto:medjat@wp.pl
http://www.kemetkn.wordpress.com/


3 

SPIS TREŚCI 

Adrianna Madej 

Listy ofiar z czasów VI dynastii               5 

 

Wojciech Ejsmond  

Aspekty astronomiczne wczesnej architektury sakralnej starożytnego Egiptu jako element 

konstruowania sfery sacrum                 29 

 

Filip Taterka 

Czy kobieta mogła być królem w starożytnym Egipcie?           48 

 

Malwina Brachmańska 

Myszowate w sztuce i literaturze starożytnego Egiptu                    66 

 

Dagmara Haładaj 

Ikonografia pokrywy trumny qrs.w kapłana Montu Anchef-en-Chensu I (CG 41001bis) 

                        86 

Tomasz Barański  

Najstarsze grecko-arabskie dokumenty papirusowe z Egiptu          104 

CONTENTS 

Adrianna Madej 
The Offering Lists of the 6th Dynasty                  5 

 

Wojciech Ejsmond  

Astronomical Aspects of Early Sacral Architecture in Ancient Egypt as Part of Constructing 

of the Sacred Space                  29 

 

Filip Taterka 
Could Woman Be King in Ancient Egypt?                48 

 

Malwina Brachmańska 

Mice and Rats in the Art and Literature of Ancient Egypt              66 

 

Dagmara Haładaj 

The Iconography of the Lid of the ors.w-Coffin of the Priest of Montu Ankhef-en-Khensu I 

(CG 41001bis)                  86 

 

Tomasz Barański  

The Earliest Greek-Arabic Documentary Papyri from Egypt           104 



4 

 



5 

LISTY OFIAR Z CZASÓW VI DYNASTII 

 

Adrianna Madej 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny 

ada_madej@wp.pl 

 
The offering lists of the 6th dynasty 

 

The aim of the presented article is to verify the correctness of the model of private offering 

lists of the 6th Dynasty, as published by Winfried Barta in his book Die 

altägyptische Opferliste von der Frühzeit bis zur griechisch-römischen Epoche, as “type A”. 

Three main parts were extracted for every list and an ideal internal order of offerings for this 

short period was created. Fifty-one lists from various necropolises of Egypt were analysed. 

As the result, the most characteristic modifications of the 6th Dynasty offering lists – omis-

sions, multiplications, translocations, generalisations, connections and separations of particu-

lar positions were distinguished. A repetition of this modification allows marking a certain 

correction to the Barta’s model. 

 

Słowa kluczowe: VI dynastia, lista ofiar, grobowiec, dekoracja, model. 

Keywords: 6th dynasty, offering list, tomb, decoration, model. 

 

Pośmiertna egzystencja w zaświatach zależała od wielu czynników, między innymi 

podtrzymywania funkcji życiowych ka zmarłego. Aby mogło ono przetrwać, nie-

zbędne było np. przyswajanie pokarmów, na które składały się ofiary, przede 

wszystkim w postaci produktów spożywczych, przyniesione przez żyjących człon-

ków rodziny. Swoiste zabezpieczenie, gwarantujące w sposób magiczny regularność 

dostarczania niezbędnych artykułów, stanowiły przedstawienia darów umieszczane 

w pobliżu scen stołu ofiarnego, a także listy ofiar wymieniające wszystkie elementy 

rytualnego posiłku zmarłego. 

 Wykształcenie się na przełomie IV i V dynastii Wielkiego Rytuału Ofiarne-

go doprowadziło do wytworzenia i utrwalenia się składu oraz wewnętrznego po-

rządku list ofiarnych1. Otrzymały one wówczas również graficzną formę tabeli. Po-

wtarzalna struktura pozwoliła na stworzenie przez Winfrieda Bartę tzw. list mode-

lowych, które oddawały idealny układ następujących po sobie sekwencji ofiar. Dla 

czasów Starego Państwa autor wyróżnił trzy typy list. Pierwszy, powstały najwcze-

                                                           
1 Należy zauważyć, że pod pojęciem listy ofiar kryją się dwa rodzaje list: listy inwentarzowe 

i rytualne listy ofiar. Pierwsze z nich są spisami darów składanych do grobu i mogą zawierać 

zarówno pożywienie, jak również inne przedmioty i rzeczy. Na przełomie II i III dynastii 

wykształciło się kilka typów list inwentarzowych. Są to m.in. listy materiałów, produktów 

spożywczych, mebli, olejów i maści, naczyń czy ubrań. Nie mają one ujednoliconego składu 

ani kolejności ofiar. Tematem niniejszego artykułu będą jedynie rytualne listy ofiar, związa-

ne z rytuałem ofiarnym i symbolicznym posiłkiem zmarłego. 
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śniej, to typ A1 obejmujący ok. 95 pozycji i występujący w grobowcach prywatnych. 

Pod koniec VI dynastii przyłączane do niego zostawały elementy związane z Rytua-

łem Otwarcia Ust, które wcześniej występowały jedynie w listach królewskich. Ta 

część, zawierająca 29 przedmiotów i będąca listą typu B, nie występuje samodziel-

nie, a zespolona z listą typu A tworzy nowy typ A/B2. 

 Najpopularniejsze w omawianym okresie były listy typu A. Za model dla 

wczesnego okresu V dynastii posłużyła Barcie najstarsza znana kanoniczna lista 

pochodząca z grobowca Debeheniego w Gizie, datowanego na schyłek IV dynastii3. 

Kolejne warianty modeli, uwzględniające modyfikacje i ewentualne zmiany w ko-

lejności ofiar, a także rodzaje zapisów poszczególnych pozycji, charakterystyczne 

dla danych odcinków czasu, powstały dla pełnej V4 i VI dynastii5. 

 Każda taka lista składać się powinna z trzech głównych części: „czynności 

wstępnych”, „posiłku właściwego”, dzielącego się na „mały” i „duży posiłek”, a 

także „pozycji zamykających”6. Listę otwiera sekwencja pozycji (odpowiednio 1-

18), które składają się na „czynności wstępne”. Zalicza się do nich libację z wody i 

okadzenie miejsca, w którym miał odbyć się posiłek, a także ofiarowanie siedmiu 

olejów, dwóch rodzajów szminek do oczu i tkaniny, co można interpretować jako 

przygotowanie zmarłego do uczty7. Później następowało ponowne okadzenie i liba-

cja z wody, w której rozpuszczono natron, a także wniesienie stołu, złożenie ofiary 

królewskiej i ofiary pałacowej oraz wezwanie na posiłek. 

 „Posiłek właściwy” podzielony jest na dwie części – „mały” i „duży posi-

łek” – rozdzielone dwiema pozycjami (27 i 28), które odnoszą się do ponownego 

oczyszczenia – podaniem wody i natronu. „Mały posiłek” składał się z ośmiu pozy-

cji8 (19-26). Zawierał chleb i dzban (z napojem) na śniadanie, dwa rodzaje chleba, 

dwa rodzaje napoju, a także, jako główną część tego posiłku, udziec wołowy. 

 „Duży posiłek” (pozycje 27-87), będący rozszerzeniem i dopełnieniem „ma-

łego posiłku”9, rozpoczynał się tą samą pozycją – podaniem chleba i dzbana (z na-

pojem) na śniadanie. Po nim następowała sekwencja ofiar z różnego rodzaju pie-

czywa (pozycje 30-43), cebuli (44), poszczególnych fragmentów tusz zwierzęcych 

(45-54), ptactwa (55-59), wypieków (60-63), napojów, w tym piwa i wina (64-76) i 

ponownie dwóch rodzajów chleba (77 i 78). Szereg ofiar składających się na „duży 

posiłek” zamykają owoce i zboża, a także wyroby z nich powstałe (79-87). 

                                                           
1 Barta 1963: 63. 
2 Tamże: 78-79.  
3 Tamże: 47-50. 
4 Tamże: 73-75. 
5 Tamże: 83-86. 
6 W całym artykule pozycje przytaczane są za pomocą transliteracji egipskich nazw. Identy-

fikacja poszczególnych ofiar składających się na listę modelową znajduje się na końcu ni-

niejszego artykułu. 
7 Hassan 1948: 82-83. 
8 Według listy modelowej; Barta 1963: 47-50, 84-86.  
9 Barta 1963:  70-71. Według autora posiłek ten miał być młodszy od „małego posiłku”. 
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 Całość kończy osiem pozycji będących swoistym podsumowaniem całej 

listy. Wymienia się tu zbiorczo wszystkie ofiary, które powinny być złożone wraz ze 

zmarłym w trakcie pogrzebu lub w przyszłości. 

 Ponadto Winfried Barta wyróżnia zbiór „pozycji opcjonalnych” charaktery-

stycznych dla list powstających w czasach panowania V i VI dynastii. Dla obu okre-

sów wyszczególnione zostały „pozycje opcjonalne” pojawiające sie za „pozycjami 

zamykającymi”. Są to dodatkowe formuły mogące być powieleniem wcześniejszych 

pozycji, czynnościami rytualnymi lub określeniem, dla kogo, albo czego, zostały 

złożone wzmiankowane ofiary. Ten rodzaj „pozycji opcjonalnych” mógł występo-

wać w różnej kolejności i ilości. Autor proponuje 14 przykładów dla list z okresu V 

dynastii i 16 dla list powstałych w czasie panowania VI dynastii1, co nie wyczerpuje 

jednak wszystkich możliwości, a pozycje pochodzące z obu dynastii często mieszały 

się. 

 W listach ofiar z grobowców prywatnych VI dynastii występują również 

dodane wewnątrz listy „pozycje opcjonalne” stanowiące powtórzenie lub dookreśle-

nie czynności związanych z konkretnymi ofiarami (np. otwarcie skrzyni, przyniesie-

nie oleju, danie ofiary, kadzidło na ogień itp.) albo będące uogólnieniem następują-

cych dalej pozycji (np. woreczek, wino). Mogą one pojawić się w sześciu konkret-

nych miejscach – pomiędzy pozycjami: 2 i 3, 9 i 10, 14 i 15, 15 i 16, 25 i 26 oraz 71 

i 722. 

 Celem niniejszego artykułu jest sprawdzenie poprawności zaproponowane-

go przez Winfrieda Bartę modelu listy ofiar typu A dla czasów VI dynastii poprzez 

jego konfrontację z oryginalnymi zabytkami pochodzącymi z grobowców prywat-

nych z tego okresu. Za materiał źródłowy posłużyło 51 list ofiar datowanych na 

przełom V i VI, a także VI dynastię. Nie są one kompletnym zestawem mieszczą-

cym się w wyznaczonych ramach chronologicznych. Najliczniejszy zbiór stanowią 

listy pochodzące z grobowców z Saqqary i Gizy, ponadto uwzględniono również 

obiekty z nekropoli w Hawawisz, Deszaszy, Szeich Said, Abusir oraz Meir. Prowe-

niencja listy znajdującej się na panelu Iniego pozostaje nieznana3. 

 Dla zgromadzonego materiału standardowa liczba kolumn w liście wynosiła 

od 90 do 100. W przypadku sześciu list odstępstwa są niewielkie: lista Penu zawiera 

87 pozycji4, Senit – 895, Degena – 886, Minu – 867, Idu – 1028, Anch-em-a-Heru – 

                                                           
1 Tamże: 75, 86.  
2 Tamże: 84-86. Dla oznaczenia „pozycji opcjonalnych” zawartych we wnętrzu listy przyjęto 

zapis z tyldą (np. dla pozycji znajdującej się pomiędzy 2 i 3: 2~3). 
3 Scott-Moncrieff 1911: pl. 40. Przyjmuje się, że pozycja bibliograficzna podawana będzie 

tylko przy pierwszym wzmiankowaniu danej listy, natomiast zbiorcze zestawienie wszyst-

kich analizowanych list, stanowiących podstawę źródłową niniejszego artykułu wraz z pu-

blikacją, z której zostały zaczerpnięte, umieszczono na końcu.  
4 Jéquier 1983: 44, fig. 48. 
5 Tamże: 50, fig. 54. 
6 Tamże: pl. XVI. 
7 Junker 1943: 236. 
8 Simpson 1976: fig. 41. 
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1041. Listy Czetiego/Kai-hepa, Sebaku i Szematiego, zawierają znacznie mniej ko-

lumn (odpowiednio 72, 52 i 63)2, natomiast lista Henenet posiada ich aż 1143. Frag-

menty list Itetiego/Szedu i Ipi-em-sasa zachowały się w stanie niepozwalającym na 

oszacowanie pierwotnej liczby pozycji4.  

 Zdecydowana większość analizowanych list ofiar zawierała wyłącznie po-

zycje wymienione przez Winfrieda Bartę albo wśród ofiar i formuł obligatoryjnych, 

albo opcjonalnych. Jedynie w 17 listach5, należących do Idut6, Peteh-szepsesa 7, 

Czetiego/Kai-hepa, Iriesa8, Degena, Mehiego9, Penu, Pepi-imy10, Sebaku, Senit, 

Szaia11, Seniego12, Ipi-em-sasa, Nen-chefeteka13, Henenet, Meru14 i Iniego, występu-

ją pozycje nieuwzględnione w modelu. Najczęściej w takich przypadkach elemen-

tem pojawiającym się przeważnie na samym końcu, w ostatnich kolumnach, są tytu-

ły zmarłego15 i dodatkowe czynności rytualne16. Odnotowano również po trzy przy-

padki list, w których znalazły się nadprogramowe ofiary17, a także pozycje przez 

Selima Hassana identyfikowane jako części inwentarzy grobowych18. W dziesięciu 

listach19 właściwe rozpoznanie wymienionych ofiar jest niemożliwe. Wynika to 

przede wszystkim z występujących w kolumnach lacun oraz błędnego lub niejasne-

go zapisu słów. 

 Wszystkie zebrane listy, niezależnie od liczby zawartych w nich pozycji, 

zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych, potwierdzają ogólną poprawność 

modelu w kwestii następujących po sobie ściśle określonych grup produktów skła-

dających się na poszczególne części listy. Jednakże dokładne przestudiowanie mate-

                                                           
1 Kanawati 1997: 57-60. 
2 Listy te zachowane są w całości; lista Czetiego/Kai-hepa znajdowała się na trumnie, stąd 

wymuszone ograniczenie liczby pozycji przy zachowaniu wszystkich części listy, w przy-

padku list Sebaku i Szematiego, którym brakuje formuł końcowych, nie ma podstaw przy-

puszczać, że kontynuacja znajdowała się w innym miejscu. Por. Kanawati 1982: 19-20; 

Jéquier 1983: 78, fig. 87, pl. XI. 
3 Davies 1901: pl. XXVI. 
4 Kanawati 1993: 57-58; Borchardt 1964: 124, nr 1665. 
5 We wszystkich tych listach występują łącznie 52 pozycje spoza modelu. 
6 Sugi 2005: 91-97.  
7 Murray 1905: pl. XIX. 
8 Kanawati 1984: 53-54. 
9 Jéquier 1983: 70, fig. 81. 
10 Tamże: pl. XVII. 
11 Tamże: pl. VI. 
12 Tamże: pl. III. 
13 Petrie 1898: pl. XXIX. 
14 Davies 1901: pl. XX. 
15 Modyfikacja taka miała miejsce w listach Mehiego, Szaia, Henenet i Meru. W liście nale-

żącej do Pepi-imy po tytułach występują jeszcze imiona właściciela grobowca. 
16 W listach Peteh-szepsesa, Iriesa oraz Penu. 
17 W listach Idut, Czetiego/Kai-hepa i Ipi-em-sasa. 
18 W listach Peteh-szepsesa, Henenet i Meru; Hassan 1948: passim. 
19 Listy Peteh-szepsesa, Degena, Penu, Pepi-imy, Sebaku, Senit, Seniego, Nen-chefeteka, 

Henenet i Iniego. 
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riału wskazuje, iż w jego obrębie dochodziło do szeregu modyfikacji, na które skła-

dają się pominięcia pojedynczych ofiar lub całych sekwencji, scalenia, podziały i 

powielenia pozycji, ich przemieszczenia, a także „uogólnienia”, czyli nieprecyzyjny 

zapis nazwy produktu. 

 Jedynie dwie listy1 z 482 zawierają wszystkie pozycje pojawiające się w 

modelu. W pozostałych pominięto przeważnie od jednej do pięciu ofiar, choć w 

skrajnych sytuacjach nawet 223. Nie odnotowano różnic w liczbie tego rodzaju mo-

dyfikacji wśród przykładów pochodzących z nekropoli memfickiej, czyli stolicy, 

oraz tymi z innych rejonów Egiptu. Na kompletność nie ma również wpływu czas 

powstania grobowców ani nośnik, na którym zostały wykonane4. Dowodzi to, że w 

całym Egipcie obowiązywały ścisłe zasady dotyczące składu i kolejności ofiar, a 

ewentualne odstępstwa mają raczej charakter indywidualny, wynikają z konieczno-

ści dostosowania długości do wolnej przestrzeni, na której miała się znaleźć5, i nie 

wywodzą się z tradycji lokalnej. 

 Z 95 ofiar z listy modelowej jedynie 23 znalazły się we wszystkich listach. 

Należą do nich pozycje: 1 (mw n zAT), 2 (snTr xt), 6 (nXnm), 7 (twAwt), 8 (HAtt nt aS), 

12 (wnxw), 13 (snTr xt), 14 (obHw ntrj bd TA.wj), 21 (t-rtH), 27 (mw a), 34 (dptj), 36 

(Sns), 45 (xpS), 49 (spHt n.t stp), 51 (mjzt), 52 (nnSm), 53 (Ha), 54 (jwf), 55 

(sr/rA/sr.w), 56 (Trp), 59 (mnwt), 60 (t-zjf)6 i 73 (abS jrp)7, z których osiem należy do 

„czynności wstępnych”, pozostałe do „posiłku właściwego”, ale tylko jedna z nich 

jest elementem „małego posiłku”. Warto zauważyć wyjątkowość sekwencji obejmu-

jącej pozycje od 51 (mjzt) do 56 (Trp). Ciąg ten zawiera ofiary z końca grupy pro-

duktów pochodzenia zwierzęcego oraz dwa pierwsze gatunki ptactwa. Jest on naj-

dłuższy spośród układów odpowiadających modelowi i pojawiających się w każdej 

liście. 

 Wśród „czynności wstępnych” najczęściej, bo trzy razy, nie uwzględniono 

pozycji 18 (Hmsj jgr), natomiast po dwa razy – 3 (sTj Hb), 5 (sfT) i 15 (xAwt). Pomi-

nięcia pozostałych ofiar są przypadkami jednostkowymi. Należy zwrócić uwagę, że 

                                                           
1 Dotyczy to list Mehiego z Saqqary i Szepsi-pu-Menu/Cheniego z Hawawisz – Kanawati 

1981: 35-36. W tej grupie klasyfikuje się również lista Qereriego z Hawawisz, nie jest jed-

nak włączona ze względu na występowanie trudnych do uzupełnienia lacun. Zob. Kanawati 

1986b: 49-50. 
2 Listy zachowane w sposób fragmentaryczny nie zostały tu uwzględnione. 
3 W listach Czetiego/Kai-hepa z Hawawisz i Seniego z Saqqary. 
4 Analizowane listy umieszczane były przede wszystkim na ścianach kaplic i komór grobo-

wych, a także innych pomieszczeń w obrębie grobowca, jak i na niszach ślepych wrót, trum-

nach, sarkofagach i kamiennych panelach. 
5 Szczególny przypadek stanowią listy Sebaku i Szematiego z Saqqary, które kończą się 

pozycjami 59 (mnt – dla listy Sebaku) i 60 (t-zjf – dla listy Szematiego). Listy te nie miały 

kontynuacji, wydaje się więc, że radykalne skrócenie wynikało raczej z braku wolnej prze-

strzeni, niż z intencjonalnego nieuwzględnienia części ofiar.  
6 Pozycje 59 i 60 są ostatnimi uwzględnionymi w listach Sebaku i Szematiego. Brak dalszej 

części nie został uznany za pominięcie, nie jest więc brany pod uwagę. 
7 Przyjęto, że uogólnienie w sekwencji win nie jest pominięciem, a jedynie niedoprecyzowa-

niem. Por. niżej. 
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opuszczenia w tej części są najrzadsze i, ze względu na brak ewidentnej powtarzal-

ności, nie da się określić ich przyczyny. 

W „małym posiłku” w siedmiu listach pominięto pozycję 23 (Hnot xnms), w 

pięciu 22 (nmst n.t Dsr.t), w czterech – 24 (Sns a n fAjt) i 25 (Sns Dwjw n Sbw), resztę 

opuszczono jednokrotnie. Najczęściej rezygnowano więc z pozycji, która pojawia 

się ponownie, jako element „dużego posiłku”1. W przypadku tej części można już 

zaobserwować wyeliminowanie pewnych sekwencji ofiar. Ma to miejsce w listach 

Czetiego/Kai-hepa (brak 22 i 23), Penu i Sebaku (22-25), Seniego2 (18 i 19) oraz 

Nen-chefeteka (23-25).  

 Wśród ofiar „dużego posiłku” mamy do czynienia z osiemnastokrotnym 

pominięciem dwóch pozycji, mianowicie 58 (s) i 72 (jrp mHwj). Dla pozostałych 

ofiar średnia wynosi trzy razy, przy czym 13 z nich nie pojawiło się w pojedynczych 

listach, a maksymalna liczba opuszczeń to pięć (dla pozycji 39 – Hbnnwt, 50 – ASrt, 
66 – (Hnot) xnms, 76 – jrp HAmw i 78 – xnfw). 

 Szczególnie częste pomijanie pozycji 72 (jrp mHwj) może mieć związek z 

uwzględnieniem „pozycji opcjonalnej” 71~72 (jrp). Jedynie w trzech listach3 nale-

żących do Degena, Seniego oraz Nen-chefeteka występują obie. W pozostałych 

przypadkach pojawienie się pozycji 71~72 oznacza rezygnację z pozycji 72. W li-

stach Iniego i Seniego jrp nie rozpoczyna sekwencji win, a pojawia się pomiędzy 

kolejnymi jego rodzajami. Może to świadczyć, iż wspomniana pozycja nie musiała 

być rozumiana jako ogólne określenie wina i oznaczała konkretny jego gatunek, 

przypuszczalnie jrp mHwj (pozycja 72). 

 Wśród ofiar nieuwzględnionych pięciokrotnie pozycje 39 (Hbnnwt) i 78 

(xnfw) występują dwa razy w „dużym posiłku”4, pozycja 66 ((Hnot) xnms) natomiast 

odpowiada pozycji 23 z „małego posiłku”. Jedynie w liście Seniego, w której zaszły 

wszystkie wymienione pominięcia, zrezygnowano z tych produktów całkowicie. W 

pozostałych przypadkach5 dana ofiara pojawia się tylko raz. 

 Opuszczenia pozostałych ofiar „dużego posiłku” można uznać za przypad-

kowe, ze względu na brak konsekwencji. Ponadto stosunkowo duży zbiór ofiar nale-

żących do tej części listy, pozwalał na jednostkową eliminację poszczególnych po-

zycji w przypadku konieczności ograniczenia całkowitej liczby pozycji z listy. 

 Wśród „pozycji zamykających” najczęściej rezygnowano z pozycji 91 (gs.w 
nb), 92 (pXr) i 93 (pDw) – odpowiednio 11, 15 i 27 razy. Najrzadziej natomiast z 

pozycji 88 (xt nb bnr) i 89 (rnp.wt nb.t), co miało miejsce tylko raz. Pozycje 90 

(Hnkt xt bAo) i 95 (HAt-wdHw nb) pominięto czterokrotnie, natomiast pozycja 94 (stp.t 
nb.t) nie znalazła się w pięciu listach. 

                                                           
1 Pozycja 23 odpowiada pozycji 66.  
2 Pominięcie dotyczy ostatniej ofiary „czynności wstępnych” i pierwszej „małego posiłku”. 
3 W liście z panelu Iniego po kolumnie z pozycją 71~72 występuje lacuna. Ze względu na 

częste translokacje wśród ofiar z win nie uwzględniono tej listy. 
4 Pozycji 39 odpowiada 77, a 78-38. 
5 Z wyłączeniem list Sebaku i Szematiego, o czym wcześniej wspomniano. 
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 Dla list pochodzących z czasów V dynastii najczęściej jako „pozycje zamy-

kające” pojawiały się gs.w, stp.t i HAt-wdHw. Występowanie wszystkich pozycji na-

leżało do rzadkości1. Również w okresie VI dynastii pxr i pDw były pomijane czę-

ściej niż pozostałe ofiary z tej części list2. Uwzględniając zgromadzony materiał 

należałoby dodać do nich jeszcze pozycję 91 (gs.w nb).  

 Duża częstotliwość pominięć przede wszystkim pozycji 93 (pDw), a także 

pozycji 92 (pXr) może być spowodowana brakiem ugruntowania tych ofiar w skła-

dzie kanonu. Pewna opcjonalność dodawania ich w czasie V dynastii zapewne 

wpłynęła na brak tradycji umieszczania tych pozycji w listach w okresie później-

szym. Nie jest natomiast jasne, dlaczego pozycja 91 (gs.w nb) w czasach VI dynastii 

przestaje być w wielu listach uwzględniana, mimo iż pojawiała się regularnie od 

początku istnienia kanonicznej listy ofiar. 

Przeważnie w listach pomijano pojedyncze pozycje, dlatego za pominięcie 

sekwencji uznano opuszczenie przynajmniej dwóch następujących po sobie ofiar. 

Do takiego zjawiska doszło 38 razy. Najczęściej rezygnowano z zapisu dwóch lub 

trzech pozycji, rzadko pojawiają się eliminacje większej ich liczby, a jednostkowy-

mi przypadkami jest poniechanie zapisu ciągów zawierających osiem, dziewięć i 

dwanaście kolejnych ofiar.  

 Wydaje się, że pominięcie sekwencji wynikało z konieczności dopasowania 

długości listy do powierzchni, którą miała ona zajmować. Zabieg ten mógł następo-

wać na dwóch etapach – planowania lub wykonywania. W pierwszym przypadku 

mamy zatem do czynienia głównie z eliminacją dłuższych lub krótszych ciągów 

ofiar wewnątrz listy. Starano się jednak wykluczać pozycje należące do tych samych 

części listy; odnotowano bowiem tylko jedno opuszczenie sekwencji zawierającej 

ostatnią ofiarę z „czynności wstępnych” i pierwszą z „małego posiłku”3. Modyfika-

cje układu w fazie koncepcji pozwalały uwzględnić w liście wszystkie istotne jej 

elementy, a także niekiedy pozycje opcjonalne. Drugi rodzaj pominięcia sekwencji 

to wykluczenie fragmentu określonej długości z końca tabeli. Możemy wówczas 

przypuszczać, że próbowano odtworzyć pewien funkcjonujący wzorzec, który nie 

był adekwatny do przeznaczonego na ten element dekoracji miejsca. Twórcy nie 

zdecydowali się jednak na przemodelowanie całości, zawarli tyle pozycji, ile zdołali 

zmieścić4.  

 W przypadku pominięć ofiar z „małego posiłku” wszystkie sekwencje oscy-

lują w obrębie pozycji od 22 (nmst n.t Dsr.t) do 25 (Sns Dwjw n Sbw)5. Należy zau-

ważyć, że ofiary te były w ogóle najczęściej pomijane w tym fragmencie listy. Może 

                                                           
1 Barta 1963: 76. 
2 Tamże: 87. 
3 W liście Seniego pominięto pozycję 18 (Hmsj jgr) i 19 (Sns Dwjw jaw-r). 
4 Ma to miejsce np. w listach Iniego, Sabu – Mariette 1889: 373-385; Degena i Inu-Menu – 

Kanawati 2006: 47-49. 
5 W liście Czetiego/Kai-hepa brak pozycji 22 (nmst n.t Dsr.t) i 23 (Hnot xnms); w liście Penu 

i Sebaku od 22 (nmst n.t Dsr.t) do 25 (Sns Dwjw n Sbw), natomiast w liście Nen-chefeteka od 

23 (Hnot xnms) do 25 (Sns Dwjw n Sbw). 
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to po części wynikać z powielenia pozycji 23 (Hnot xnms), a także występowania 

podobnych, choć nie identycznych pozycji w „dużym posiłku”. 

 Wśród ofiar „dużego posiłku” również można zaobserwować pewne prawi-

dłowości w eliminowaniu następujących po sobie pozycji. Z 17 przypadków pomi-

nięć da się wyznaczyć pięć sekwencji, z których części zrezygnowano. Dotyczy to 

fragmentu pierwszego ciągu pieczywa z początku „dużego posiłku”1, a także z jego 

końca2, pozycji od 62 (npAt) do 68 (sxpt)3 obejmujących ostatnie pozycje jednej z 

sekwencji pieczywa oraz pierwsze pięć ofiar z napojów, pozycji od 75 (jrp snw) do 

79 (jSd)4 składających się z dwóch końcowych rodzajów wina, dwóch rodzajów 

chleba i pierwszej ofiary z sekwencji owoców i zbóż. Piątą grupę stanowią pozycje 

od 82 (agt nt zwt) do 85 (nbs)5, również z sekwencji owoców i zbóż. Nie jest jasne, 

dlaczego akurat w tych częściach „dużego posiłku” doszło do rezygnacji z dłuższych 

lub krótszych ciągów ofiar. 

 Najczęściej, zważywszy na stosunkowo niewielki skład tej części modelu, 

dochodziło do pominięć sekwencji w obrębie „pozycji zamykających”. Raz, w liście 

Penu, opuszczone zostały pozycje 93 (pDw) oraz 94 (stp.t nb.t), trzykrotnie zrezy-

gnowano z pozycji 91 (gs.w nb) do 93 (pDw)6, ponadto w siedmiu listach nie 

uwzględniono pozycji 92 (pXr) i 93 (pDw)7. 

Lista modelowa zakłada, że w jednej kolumnie znajduje się jedna pozycja. 

W 148 doszło do połączenia dwóch pozycji w jednej kolumnie9. Z 31 przypadków 

12 ma miejsce przy końcach list i wynika zapewne z próby umieszczenia wszystkich 

(a przynajmniej większości) „pozycji zamykających” przy niemożności powiększe-

                                                           
1 W liście Czetiego/Kai-hepa pominięto pozycje od 29 (Sns Dwjw jaw-r) do 31 (t-rtH), nato-

miast w liście Nen-chefeteka – od 29 (Sns Dwjw jaw-r) do 33 (nHrw). 
2 W liście Sebaku zrezygnowano z pozycji 37 (t-jmj-TA) do 40 (omHw omA), w liście Seniego 

od 37 (t-jmj-TA) do 44 (HDw), a w obu listach Meref-nebefa brak pozycji 38 (xnfw) – 39 

(Hbnnwt) – Myśliwiec 2004: 107-110, 168-170. 
3 W liście Szaia brak pozycji 62 (npAt) – 63 (mzwt), w liście Iniego 64 (Dsrt) – 65 (Dsrt jAtt), 
w liście Seniego 66 ((Hnot) xnms) – 67 (Hnot), a w liście Pepi-imy 66 ((Hnot) xnms) – 68 

(sxpt). 
4 Wyjątek stanowy pominięta sekwencja z listy Czetiego/Kai-hepa obejmująca dwanaście 

ofiar – pozycje 76 (jrp HAmw) – 87 (waH), w liście Iniego zrezygnowano z pozycji 75 (jrp 
snw) – 76 (jrp HAmw), w liście Penu – 76 (jrp HAmw) – 79 (jSd), a w liście Seniego – 76 (jrp 
HAmw) – 78 (xnfw). 
5 W liście Nen-chefeteka brak pozycji 82 (agt nt zwt) – 83 (agt nt jt), w liście Penu – 83 (agt nt 
jt) – 84 (bAbAwt), natomiast w liście Seniego 83 (agt nt jt) – 85 (nbs). 
6 Miało to miejsce w listach Peteh-szepsesa, Minu i Ka-hifa – Junker 1943: 113. 
7 Tak w listach Meru, Ihiego – Kanawati 2003: 56-59; Ka-em-senu – Firth 1926b: pl. 62; 

Pepi-ancha – Kanawati 2011: 56-58; Kai-em-ancha – Junker 1940: 25-26; w obu listach Qara 

z Abusir – Barta 2009: 97-98, 103-105; i w drugiej liście Meref-nebefa. 
8 W przypadku list Idut i Ni-anch-Nefertema są to fragmenty rekonstruowane, zob. Myśli-

wiec 2010: 173-175. 
9 Nie uznaje się za scalenie sytuacji, w której dwie pozycje umieszczone są w kolumnie o 

podwojonej powierzchni oraz w kolumnach częściowo połączonych (wspólny element obu 

wpisany w nierozdzielony fragment dwóch kolumn – taka sytuacja zachodzi przy podziałach 

pozycji). 
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nia listy o dodatkowe kolumny. W pozostałych listach scalono pozycje należące 

zarówno do „czynności wstępnych”, jak i „posiłku właściwego”, nie ma tu jednak 

żadnej regularności w łączeniu następujących po sobie ofiar.  

 Czynnością odwrotną do scalania dwóch pozycji w jednej kolumnie było 

rozdzielenie pozycji na dwie lub więcej kolumn. Było to powszechne zjawisko. Do-

tyczy ono bowiem 391 list i podobnie jak w przypadku scaleń, nie wiązało się z kon-

kretnym czasem powstania czy lokalizacją. Do podziału dochodziło jedynie w ofia-

rach, których nazwy zawierały co najmniej dwa słowa. Zazwyczaj modyfikacja ta 

miała miejsce, gdy dwie części danej pozycji łączył wspólny element.  

 Najczęściej rozdzielano pozycję 19 (Sns Dwjw n jaw-r). W 31 listach zapisa-

no ją w dwóch kolumnach (Sns n jaw-r – Dwjw n jaw-r), a w liście Szematiego z 

Saqqary w trzech (Sns – Dwjw – n jaw-r). Rozbicie ofiary składającej się z dwóch 

części – chleba i dzbana – nie może jednak świadczyć o niepostrzeganiu ich jako 

integralnego, dwuskładnikowego zestawu, a jako osobnych darów. W większości 

przypadków Sns i Dwjw zapisane są w osobnych kolumnach, natomiast jaw-r łączy 

niejako obie (niekiedy zapisane na pasku rozdzielającym kolumny, czasami element 

ten jest niedokończony, nie dzieląc całkowicie pozycji). Sytuacja taka, jak zauważa 

Selim Hassan, ma miejsce jedynie w niektórych listach z czasów VI dynastii2. Jeżeli 

więc w dwóch trzecich list pozycja 19 de facto stanowi dwie oddzielne pozycje, 

należałoby każdą jej część traktować jako odrębną jednostkę i dla analizowanego 

okresu wnieść poprawkę do listy modelowej. 

 25 razy (czyli w połowie list) podziałowi uległa pozycja 25 (Sns Dwjw n 
Sbw). Sytuacja jest analogiczna do przypadku rozdzielenia pozycji 19, zarówno w 

formie zapisu jak i w specyficznym dla VI dynastii charakterze3. Rozbicie to, siłą 

rzeczy, nie miało miejsca we wszystkich listach, w których doszło do dekompozycji 

pozycji 19, ale pojawiło się także w dwóch listach, należących do Mehiego i Senie-

go z Saqqary, gdzie podział tamtej pozycji nie występuje. 

 W mniej niż połowie list, choć nadal w znaczącej ich części, rozdzielono 

pozycję 29 (Sns Dwjw n jaw-r – identyczna z pozycją 19). Miało to miejsce 23 razy, 

czyli w ok. 47% list. Oznacza to, że z 32 list, w których zapisano w osobnych ko-

lumnach Sns n jaw-r i Dwjw n jaw-r (w żadnej innej taka sytuacja nie nastąpiła), w 

dziewięciu podział ten nie pojawia się po raz drugi. Nie wiadomo, co jest powodem 

tej niekonsekwencji. 

 W 17 listach nastąpił podział pozycji 24 (Sns a n fAjt). Tak, jak w poprzed-

nich przypadkach rozdzielono dwa główne składniki ofiary (Sns n fAjt – a n fAjt). 
Rozbicia części nazw pozostałych produktów zdarzają się rzadko i nie ma w nich 

żadnej konsekwencji. 

                                                           
1 Z powodu fragmentarycznego stanu zachowania nie wiadomo, jak wyglądały listy Remnie-

go (Kanawati 2009: 48-49) i Ipi-em-sasa, które nie zostały tu uwzględnione. Bazę stanowi w 

tym przypadku 49 list. 
2 Hassan 1948: 288. 
3 Tamże: 307. 
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 W przypadku multiplikacji mamy do czynienia z powieleniem danej pozycji 

w różnych częściach listy, którego to powtórzenia lista modelowa nie zakłada. Nie 

jest to zjawisko częste, pojawia się osiem razy w ośmiu listach.  Najczęściej, bo trzy 

razy, duplikacji uległa pozycja 65 (Dsr.t jAtt). Nastąpiło to w listach Qara z Abusir, 

Seniego i pierwszej liście Meref-nebefa z Saqqary. Należy zauważyć, że we wszyst-

kich trzech przypadkach pozycja ta po raz pierwszy pojawia się w miejscu pozycji 

23 (Hnot xnms), eliminując ją jednocześnie z listy.   

 Szczególny przypadek stanowi ewentualna multiplikacja pozycji 55 (według 

Barty – sr/rA/sr.w). W 15 listach1 pozycja ta pojawia się we właściwym dla siebie 

miejscu w sekwencji, a potem raz jeszcze, zastępując pozycję 58 (s). W 45 listach 

odnotowano występowanie dwóch ofiar (z grupy sr, rA, sr.w, s), które mogły odpo-

wiadać pozycjom 55 lub 58. Najczęściej, bo 32 razy na pozycji 55 występuje rA2, 22 

razy na pozycji 58 towarzyszy mu s, natomiast dziesięć razy sr. Zdecydowanie rza-

dziej, bo jedynie dziewięć razy na pozycji 55 pojawia się sr, siedem razy w połącze-

niu z s na pozycji 58 i po razie z rA i sr. Trzykrotnie występuje połączenie sr.w i sr. 

Jednostkowym przypadkiem, który ma miejsce w liście Seniego jest pojawienie się s 

przed sr. Należy jednak zwrócić uwagę, iż sekwencja ofiar z ptaków jest zaburzona 

– s zostało wpisane w kolumnę 52, natomiast sr w 53. 

 Winfried Barta dla list modelowych z czasów V dynastii na pozycji 55 

umieszcza sr (wczesna V dynastia) i rA lub sr.w (późna V dynastia), natomiast na 

pozycji 58 – s (wczesna V dynastia) i sr (późna V dynastia)3. W przypadku modelu 

dla dynastii VI nie pojawia się w tych miejscach nowa pozycja4, przyjęto więc, że 

mogą na nich występować wszystkie z wymienionych wcześniej opcji.  

 Wydaje się, że w przypadku pozycji 58 podstawową formę stanowi sr, na-

tomiast s jest skróconym zapisem tego słowa, typowym dla wczesnej V i VI dyna-

stii5. Podobna sytuacja zachodzi przy sr i sr.w. Nie ulega wątpliwości, że sr.w jest 

liczbą mnogą od sr6. Problematyczne jest natomiast występowanie obok tych form 

rA. Selim Hassan twierdzi, że rA jest archaiczną grafią, która ewoluowała do sr i sr.w, 

ponownie zyskującą popularność w czasach VI dynastii7. 

 Na podstawie zebranego materiału uzasadnione wydaje się być stwierdzenie, 

że podstawową sekwencją w grupie ptaków (pozycje 55-59) dla VI dynastii jest rA, 
Trp, zt, s(r) i mnwt. Niemożliwe jest natomiast ustalenie, czy rA i sr są tym samym 

gatunkiem, czy są to dwie różne pozycje. 

 Nieprecyzyjny zapis nazwy ofiary ma miejsce w przypadku sekwencji pię-

ciu pozycji zawierających wina. W czasach VI dynastii przyjęło się konkretne zapi-

                                                           
1  Nie wzięto pod uwagę listy Idut, która dla tego fragmentu jest rekonstruowana. 
2 Tak również w Tekstach Piramid. Zob. Barta 1963: 62. 
3 Barta 1963: 49, 74. 
4 Tamże: 85. 
5 Hassan 1948: 372-373. 
6 Tamże: 366-367; Barta 1963: 75-76. 
7 Barta 1963: 75-76. 



15 

sywanie pochodzenia danego wina, co jeszcze dla V dynastii nie było konieczne1. W 

przypadku 11 list wyszczególnienie rodzaju wina nie występuje, a w drugiej liście 

Meref-nebefa jest ono niepełne, jako że trzy pierwsze pozycje z sekwencji są nieo-

kreślone, jrp HAmw i jrp snw ujęte w odwrotnej kolejności. Ponadto, w tej liście, jak i 

w liście Peteh-szepsesa, nie wydzielono pozycji  abS jrp. 

 Większość list, w których nie dokonano identyfikacji rodzajów wina, dato-

wana jest na czasy nie późniejsze niż panowanie Pepiego I i Mer-en-Ra. Wyjątek 

stanowią tu listy Ka-hifa (datowana na rządy Pepiego II) i Minu (brak precyzyjnego 

datowania) z Gizy.  

 Można więc założyć, że zapisanie czterech różnych rodzajów wina tylko 

jako jrp jest wynikiem zastosowania systemu praktykowanego w czasach V dynastii, 

który nadal, choć nieczęsto, pozostawał w użyciu głównie w pierwszej połowie VI 

dynastii. 

 Umieszczenie danej pozycji w innym miejscu w sekwencji niż przewiduje 

model, niewynikające z wyżej wspomnianych modyfikacji, występuje powszechnie i 

ma miejsce w większości prezentowanych list2. Tego rodzaju przemieszanie nastę-

powało głównie pomiędzy sąsiadującymi ofiarami, jednakże w kilku listach zabu-

rzeniom uległy nawet kilkunastoelementowe ciągi. W większości przypadków wzór 

przesunięć jest unikatowy dla danej listy. Jedynie siedem list, należących do Ihiego, 

Ka-em-senu, Inu-Menu, Mehiego, Szepsi-pu-Menu/Cheniego, Biu3 i Deszeriego4 nie 

zawiera translokacji. 

 Najczęściej, bo 26 razy, doszło do odwrócenia kolejności pozycji 66 i 67 

(xnms i Hnot). Zjawisko to nie występuje w listach datowanych na przełom V i VI 

dynastii, a rzadziej w tych, które pochodzą z czasów schyłkowej VI dynastii. Można 

więc założyć, zważywszy na fakt, że translokacja ta występuje w ponad połowie list, 

iż zmiana kolejności tych pozycji w sekwencji jest zjawiskiem powszechnym dla 

tego okresu. Wynika z tego, iż należy traktować zapis Hnot (na pozycji 66) i xnms 

(na pozycji 67) nie jako odstępstwo od modelu, ale jako wariant charakterystyczny 

dla tego wycinka czasu. 

 W 20 listach zmieniono kolejność pozycji w sekwencji win (pozycje 72-76). 

14 razy pozycja 76 (jrp HAmw) występuje przed pozycją 75 (jrp snw). W pozostałych 

przypadkach translokacji uległa większa liczba ofiar (wśród których jeszcze dwa 

razy pojawia się pozycja 76 przed 75). Być może przemieszczenia wewnątrz tego 

zespołu ofiar wynikają ze stosunkowo późnego, bo niewystępującego jeszcze we 

wczesnej V dynastii, wyróżnienia poszczególnych gatunków wina5. Brak ugrunto-

                                                           
1 Możliwy był zapis jrp (wyróżniona powinna być jedynie pozycja abS jrp oznaczająca wino 

w konkretnym naczyniu), zob. Barta 1963: 49-50. 
2 Nie uwzględniono list zachowanych fragmentarycznie oraz listy Nen-chefeteka z Deszaszy, 

ze względu na liczne zaburzenia sekwencji ofiar w niej zawartych. 
3 Jéquier 1983: pl. XII. 
4 Borchardt 1964: 47-48, nr 1572. 
5 Zob. wyżej. 
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wanej tradycji prowadziłby do większej dowolności w formowaniu wewnętrznego 

porządku w zapisie kolejnych ofiar. 

 W ośmiu przypadkach pozycja 78 (xnfw) występuje przed 77 (Hbnnwt). Na-

leży zauważyć, że pozycje te w bezpośrednim następstwie pojawiają się dwa razy, 

wcześniej na pozycjach 38 (xnfw) i 39 (Hbnnwt). Zmiana kolejności w dalszej części 

listy może być powtórzeniem szyku, który już się pojawił.  

 Lista modelowa, zawierająca 95 pozycji obowiązkowych ułożonych w ściśle 

określonej kolejności, nie pokrywa się z żadną z list stanowiących materiał źródło-

wy pracy. Jedynie siedem jest zgodnych z modelem w przynajmniej 50%1.  

 Najbliższa modelowi jest lista Uriego z Gizy, datowana na okres rządów 

Tetiego do User-ka-Ra2. Należy zwrócić uwagę, że lista zachowana jest w całości, a 

brak dwóch pozycji – 91 (gs.w nb; w tym miejscu wpisana pozycja 95 – HAt-wdHw) 

oraz 93 (pDw, zamiast niej pozycja 94 – stp.t) świadczy o ich intencjonalnym pomi-

nięciu. Sekwencja zaburzona zostaje dopiero przy 91 pozycji (w liście nie wyróż-

niono również rodzajów wina3, ale nie ma to wpływu na kolejność ofiar), co zdaje 

się potwierdzać poprawność stworzonego przez Bartę modelu, jednakże, na tle po-

zostałych list, stanowi raczej wyjątek. 

 Nie ulega wątpliwości, że następujące po sobie ofiary tworzące sekwencje 

składające się na poszczególne części listy były układane w określonej kolejności, 

którą oddaje lista modelowa. Zważywszy na częste modyfikacje, prowadzące do 

rozbieżności pomiędzy miejscem danej pozycji w modelu a jej faktyczną lokalizacją 

w omawianych listach, należy przyjąć, iż nadrzędnym celem przy tworzeniu list 

było zachowanie ustalonego wewnętrznego porządku ofiar. Odstępstwa od niego, 

wynikające z przemieszczenia, powielenia, dodania nowych pozycji itp., należy 

traktować jako anomalie. Nie będą do nich należały natomiast scalenia i rozbicia, 

gdyż z punktu widzenia analizy ciągu nie ma znaczenia, w ilu kolumnach dana po-

zycja się znajduje, a jedynie to, czy występuje we właściwym miejscu sekwencji. 

Kwestia pominięć wydaje się być bardziej złożona. Wykluczenie z sekwencji danej 

ofiary skutkuje zaburzeniem tejże, jednakże zważywszy na częstotliwość, z jaką 

pominięcia pojawiają się w listach, postanowiono nie uwzględniać ich w tej części 

pracy. 

 Pięć list zawiera pełną sekwencję pozycji zgodną z następstwem ofiar w 

liście modelowej. Należą do nich listy Ihiego, Ka-em-senu, Mehiego i Biu z Saqqary 

oraz Szepsi-pu-Menu/Cheniego z Hawawisz. Należy zauważyć, że poza listą Biu, w 

której występuje pominięcie pozycji 72 (jrp mHwj), są one kompletne4.  

                                                           
1 W tym przypadku za zgodność z listą modelową przyjęto lokalizację danej ofiary tylko na 

określonej w liście Barty pozycji. Zmiana jej miejsca lub pominięcie uznawane jest za od-

stępstwo od modelu. Wyjątek stanowi występowanie „pozycji opcjonalnych”, które wymu-

szają przesunięcia, nie przerywając sekwencji listy modelowej.  
2 Harpur 1987: 141. 
3 Zabieg charakterystyczny dla V dynastii. Zob. Barta 1963: 49-50. 
4 W listach Ihiego (datowana na koniec V dynastii) i Ka-em-senu (przełom V i VI dynastii) 

brak pozycji 92 i 93. Jest to jednak częsty przypadek w listach V dynastii, można więc 
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 W pozostałych listach zaburzenia sekwencji zdarzają się często. Przeważnie 

ma to miejsce na odcinkach dwóch czy trzech ofiar, po których ciąg wraca do usta-

lonego porządku. Przede wszystkim przerwania sekwencji wynikają z przemiesz-

czenia, jedynie 15 przypadków związanych jest z dodaniem pozycji spoza listy, a 13 

– z powieleniem którejś z ofiar.  

 Jeżeli jednak pominięte w rozważaniach zostaną ewentualne multiplikacje 

pozycji 55 (sr/rA/sr.w), a także translokacje pozycji 66 (xnms) i 67 (Hnot), 75 (jrp 
snw) i 76 (jrp HAmw), a także 77 (Hbnnwt) i 78 (xnfw), które zostały wcześniej uzna-

ne za charakterystyczne dla list ofiar z okresu VI dynastii, zbiór list posiadających 

niezaburzoną sekwencję ofiar powiększy się o listy Ia-Ma‘ata1, Mereru-ka2, Hesie-

go3, Meri-Tetiego4, Inu-Menu, Nefer-seszem-Seszata5, Iriesa i drugą listę Meref-

nebefa z Saqqary, listę Hem-Menu6 z Hawawisz, pierwszą listę Qara z Abusir, obie 

listy Qara z Gizy7, a także listę Meru z Szeich Said. Pozostała grupa 28 list zawiera 

więc faktyczne przerwania modelowego ciągu ofiar. 

 Kanoniczne listy ofiar z VI dynastii cechują się określonym zestawem ofiar, 

które w większości przypadków zostawały uwzględnione, a także sprecyzowaną 

kolejnością następowania po sobie pozycji i sekwencji poszczególnych ich rodza-

jów. Charakterystyczna kompozycja i skład tego typu zabytków zostały zaprezento-

wane w stworzonym przez Winfrieda Bartę modelu. Stanowi on sekwencję idealną, 

opartą na analizie dostępnego dla badacza materiału źródłowego, a od momentu 

powstania monografii odkryto kolejne grobowce datowane na czasy VI dynastii, w 

których pojawiały się listy ofiar. Trzeba zauważyć, że w kilku miejscach jest on 

jednak nieprecyzyjny.  

 Można zaobserwować, iż niektóre odstępstwa od zaproponowanego przez 

badacza układu powtarzają się w znacznej liczbie list, toteż wydaje się, że powinny 

zostać uwzględnione jako wariant lub wręcz korekta do modelu. Dotyczy to przede 

wszystkim podziałów pozycji 19 (Sns Dwjw jaw-r), 25 (Sns Dwjw n Sbw) i 29 (Sns 
Dwjw jaw-r), zmienienia kolejności pozycji 66 (Hnot xnms) i 67 (Hnot) oraz niespre-

cyzowanego układu ofiar w sekwencji win (pozycje 72-76). 

 Prezentowane źródła pokazują, że model Barty jest nieprecyzyjny w dwóch 

miejscach – w sekwencji ptaków (zwłaszcza pozycje 55-58) oraz we wspomnianej 

już sekwencji win (pozycje 72-76), ale tylko wówczas, gdy w listach pojawia się 

„pozycja opcjonalna” 71~72 (jrp). 

 Warto również zauważyć, iż pierwsze, nieścisłe wzorce stworzone na po-

czątku V dynastii nadal wykorzystywane są w czasach VI dynastii. Widoczne jest to 

                                                                                                                                                      
uznać, że pominięcie to jest dopuszczalne, zważywszy na czas powstania obu list. Zob. Barta 

1963: 76. 
1 Gaber 2013: 35-37; el-Batal 2013: 28-30. 
2 Firth 1926b: pl. 3. 
3 Kanawati 1999: 47-50. 
4 Kanawati 2004: pl. 39. 
5 Borchardt 1937: nr. 1491. 
6 Kanawati 1986a: 19-20. 
7 Simpson 1976: fig. 23, 30. 
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na przykładzie sekwencji win, które w części list, pochodzących głównie z początku 

i środkowego okresu rządów VI dynastii, nie posiadają określonych rodzajów, a 

jedynie podany jest typ napoju. 

 Zastosowanie określonego, kanonicznego układu list ofiarnych praktycznie 

wykluczało ingerencje w skład ofiar w nich uwzględnianych. Odstępstwa od mode-

lu, jak wykazano powyżej, albo, jeżeli pojawiały się z większą częstotliwością, 

można uznać za wariant kanonu, albo potraktować jako jednostkowe anomalie. 

Trudno jednak założyć, że wynikały one z indywidualnych preferencji osoby zleca-

jącej wykonanie tego elementu dekoracji grobowca, gdyż zazwyczaj ograniczają się 

jedynie do zmiany kolejności pozycji zawartych w zaprezentowanej przez Winfrieda 

Bartę liście modelowej. Niemniej warto odnotować, że w nielicznych przypadkach 

dodawano nieszablonowe ofiary. Obok tytułów zmarłego, umieszczanych na końcu 

zestawienia1, włączano na przykład nadprogramowe czynności2 lub dobra, które 

Selim Hassan określa jako części inwentarza3. 

  Wybór elementów dekoracji grobowca, dobór scen i ich kompozycja zależ-

ne były przede wszystkim od wielkości grobowca i układu pomieszczeń. Z jednej 

strony nie znaleziono dwóch takich samych aranżacji przedstawień, z drugiej jednak 

projektując wystrój ścian czerpano z przedstawień wpisujących się w konkretne 

zestawy tematyczne4. Mogły być one ograniczane jedynie do schematycznych, nie-

mal symbolicznych wizerunków wedle zasady pars pro toto lub rozbudowywane do 

złożonych, wielowątkowych konfiguracji. Określone treści wiązano z pewnymi 

przestrzeniami w grobowcu5, należy zatem przyjąć, iż osobisty wybór właściciela 

ograniczał się do selekcji motywów ze sprecyzowanego zestawienia, natomiast na 

ich rozlokowanie wpływ miało ich religijne znaczenie6.  

 W przypadku list ofiar właściciel grobowca miał wybór pomiędzy wykorzy-

staniem listy kanonicznej lub powrotem do wcześniejszej, archaicznej już tradycji i 

użyciem listy niekanonicznej. Pierwsza ewentualność determinowała określony 

skład i układ pozycji, druga natomiast, stosowana zdecydowanie rzadziej w czasach 

VI dynastii7, pozostawiała prawdopodobnie większą dowolność w komponowaniu 

zestawu ofiar. Również i ten element nie mógł zostać usytuowany w dowolnym 

miejscu w grobie. Wiązał się on ściśle z miejscem kultu pośmiertnego, a zatem z 

kaplicą, albo z dekoracją komory grobowej, która to lokalizacja zyskuje popularność 

od II połowy VI dynastii8. W zależności od umiejscowienia i dostępnej przestrzeni 

                                                           
1 Tak w listach Mehiego, Pepi-imy, Szaia, Henenet i Meru. 
2 W listach Peteh-szepsesa, Iriesa i Penu. 
3 W listach Idut, Czetiego, Ipi-em-sasa, Peteh-szepsesa, Henenet i Meru, por. Hassan 1948: 

passim. 
4 Staring 2015: 1840-1841. 
5 Tamże: 1846-1847. 
6 Tamże: 1846. 
7 Zob. Barta 1963: 89-90. 
8 Por. Hassan 1948: 73-74. Przyczyny zmiany lokalizacji nie są do końca jasne, S.elim Has-

san podaje dwie możliwości – zabezpieczenie przed zniszczeniem (do komory dostęp był 

trudniejszy) lub próba stworzenia „mikrokosmosu dla zmarłego” – listy i ofiary miały być w 
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zmieniał się wygląd listy – ilość rejestrów i kolumn w nich zawartych, a także kie-

runek zapisu znaków. Zważywszy na spore zróżnicowanie w graficznej formie sa-

mej tabeli, można przypuszczać, że ostateczny wygląd listy w jakimś stopniu odpo-

wiada poczuciu estetyki jej właściciela. Istnieją bowiem zarówno tabele o prostych, 

niedzielonych polach, a także aranżacje uwzględniające przedstawienia ofiarników, 

imiona zmarłego lub wyobrażenia naczyń charakterystycznych dla danego typu pro-

duktu w wyraźnie odizolowanych „sektorach” pola.   

 Przedstawienia list ofiar połączone były najczęściej ze scenami stołu ofiar-

nego, procesji z darami lub wyobrażeniami tychże. Dodatkowo wraz z ciałem do 

grobowca składano niekiedy również naczynia, w których tradycyjnie magazynowa-

no określone rodzaje produktów. Nazwa pokarmu, jego wizerunek i symboliczna lub 

rzeczywista obecność miały zapewnić zmarłemu możliwość korzystania z tych dóbr 

w życiu wiecznym.  

 Produkty ukazywane na stołach ofiarnych nie były całkowicie zbieżne z 

ofiarami zapisywanymi na umieszczanych zazwyczaj ponad nimi listach. Niekiedy 

ograniczano wybór do przedstawienia reprezentacji poszczególnych grup pokarmów 

składających się na „posiłek właściwy”, przede wszystkim chleba, mięsa i drobiu, w 

innych przypadkach decydowano się zobrazować szeroki wachlarz ofiar, czasami 

wzbogacony o artykuły niewystępujące w listach ofiar1. W takich przypadkach mo-

żemy sądzić, że decyzja o selekcji, obok dostępnej powierzchni przeznaczonej na 

scenę, odzwierciedla osobiste preferencje fundatora. O ścisłym związku przedsta-

wień świadczy fakt, że w czasach Nowego Państwa w grobowcach prywatnych sce-

ny stołu ofiarnego mogły stanowić ekwiwalent listy ofiar2. 

 Listy ofiar typu A związane były z kultem codziennym3, kapłan-lektor od-

czytując nazwy ofiar sprawiał, że zmarły w sposób magiczny otrzymywał wymie-

niane produkty. Pokarmy lub ich symboliczne reprezentacje stanowiły również 

część wyposażenia grobowego. W komorach grobowych i szybach do nich prowa-

dzących znajdowane są naczynia o kształtach odpowiadających wizerunkom uka-

zywanym jako determinatywy lub przedstawienia pojemników w listach lub scenach 

magazynowych4. Część z nich w momencie znalezienia była pusta, inne wypełniono 

mułem lub gliną, który w wyniku odprawionych rytuałów stawał się określoną ofia-

rą, jednakże w niektórych naczyniach znajdowały się pozostałości produktów od-

powiadających tym z list. Należały one do trzech głównych grup z „posiłku właści-

wego”, obejmujących chleby, pięć rodzajów mięsa i pięć rodzajów drobiu5. Rozpo-

znanie części bydła domowego, a także ptaków potwierdza identyfikację poszcze-

                                                                                                                                                      
zasięgu wzroku (na wschodniej ścianie), przy przedstawieniach darów, schematycznym 

wyobrażeniom fasady pałacu itp. 
1 Weber 2015: 213-216. 
2 Tamże: 225. 
3 Tamże: 206. 
4 Ikram 2006: 167. 
5 Tamże: 168-171. 
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gólnych części zwierząt i gatunków drobiu1. Nie ma jednak w materiale archeolo-

gicznym poświadczenia, że rytualne listy ofiar stanowić miały spis wszystkich po-

karmów składanych do grobu wraz ze zmarłym lub w trakcie kultu codziennego 

albo świątecznego.2 Stosowano zasadę pars pro toto, określony wybór, niekoniecz-

nie w pełni odpowiadający kanonowi3, symbolizował całość. 

 Połączenie list ofiar, które w kanonicznej formie zawierały konkretny, upo-

rządkowany wybór produktów i czynności, z dekoracją miejsc kultu pośmiertnego 

lub komór grobowych, a także z rytuałami odprawianymi w trakcie pogrzebu i na 

długo po śmierci właściciela grobowca, zapewnić mu miały życie wieczne. 

 

Tłumaczenie nazw ofiar zawartych w liście modelowej Winfrieda Barty 

                                                           
1 Tamże: 168-170; por. identyfikację ofiar w tabeli poniżej. 
2 Ikram 2011: 368-369. 
3 Tamże: 365. 
4 Jeżeli nie podano inaczej tłumaczenie wzięte z listy modelowej Winfrieda Barty. 
5 Zob. Hannig 2003: 1263; Allen 2005: 22. 
6 Hannig 2003: 894. Allen proponuje tłumaczenie „świętowanie”, zob. Allen 2005: 22. 
7 Allen 2005: 22. 
8 Tamże: 22. 
9 Tamże: 22. 
10 Erman, Grapow 1926-1963 (III): 28 (10).  
11 Erman, Grapow 1926-1963 (III), 28 (11). 

Lp. Nazwa ofiary Tłumaczenie4 

1 mw n zAT libacja z wody 

2 snTr xt kadzidło na ogień 

2~3 
obHw TA.wj libacja i dwie kule (natronu) 

wn hn sxp mrHt otwarcie skrzyni, przyniesienie oleju 

3 sTj Hb olej „zapach święta”5 

4 Hknw olej „uwielbienie”6 

5 sfT „olejek sosnowy”7 

6 nXnm olej „ponowne połączenie”8 

7 twAwt olej „wsparcie”9 

8 HAtt (n.t) aS 
najlepszy olej z cedru10 

 

9 HAtt (n.t) THnw 
najlepszy olej z Libii11 

 

9~10 
wrH namaszczenie 

arf woreczek (na szminkę do oczu) 

10 arf n wADw woreczek zielonej szminki do oczu 

11 arf n msdmt woreczek czarnej szminki do oczu 

12 wnxw tkanina 
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 „Czynności wstępne” 

 

„Posiłek właściwy” – „Mały posiłek” 

19 Sns Dwjw jaw-r śniadanie: rodzaj chleba i dzban (napoju) 

20 t-wt rodzaj chleba 

21 t-rtH rodzaj chleba 

22 nmst n.t Dsr.t napój w dzbanie nmst 

23 Hnot xnms rodzaj piwa 

24 Sns a n fAjt wniesienie chleba Sns i misy 

25 Sns Dwjw n Sbw główny posiłek: chleb Sns i dzban (napoju) 

25~26 
jrj.t Sbw pw wniesienie tego posiłku 

rdj Sbw daj posiłek! 

26 swt podudzie wołowe2 

 

„Posiłek właściwy” – „Duży posiłek”3 

27 mw a miska wody 

28 bd a miska natronu 

29 Sns Dwjw jaw-r śniadanie: rodzaj chleba i dzban (napoju) 

30 t-wt rodzaj chleba 

31 t-rtH rodzaj chleba 

32 HTA chleb o kształcie stożka4 

33 nHrw rodzaj chleba 

34 Dptj rodzaj chleba 

35 pzn płaski chleb5 

36 Sns rodzaj chleba 

37 t-jmj-TA rodzaj chleba 

                                                           
1 Erman, Grapow 1926-1963 (I): 366 (5-6). 
2 Ikram 1995: 136. 
3 Włączono do „dużego posiłku” dwie pozycje rozdzielające. 
4 Faltings 1998: 89. 
5 Tamże: 60. 

13 snTr xt kadzidło na ogień 

14 obHw (ntrj) bd TA.wj libacja (z wody) i dwie kule natronu 

14~15 sDt snTr kadzidło na ogień 

15 xAwt stół ofiarny 

15~16 

rdj.t pr-xrw złożenie ofiary inwokacyjnej 

mj Htp nswt przyjdź z ofiarą dla króla! 

mj Xr Htp nswt przyjdź z ofiarą dla króla! 

16 Htp nswt ofiara dla króla 

17 Htp nswt wsx.t królewska ofiara, (która jest) na dziedzińcu1 

18 Hmsj jgr usiądź i milcz! 
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38 xnfw rodzaj chleba 

39 Hbnnwt rodzaj chleba 

40 omHw omA rodzaj chleba 

41 jdAt HA.k rodzaj chleba, (połóż) za sobą! 

42 pAwt rodzaj chleba 

43 t-ASr grzanka1 

44 HDw cebula 

45 xpS przednia noga2 

46 jwa udziec3 

47 zxn nerka4 

48 swt podudzie wołowe 

49 spHt n.t stp sztuka mięsa z żebrem 

50 ASrt upieczona sztuka mięsa 

51 mjzt wątroba 

52 nnSm śledziona 

53 Ha sztuka mięsa 

54 jwf sztuka mięsa z piersi5 

55 sr / rA / sr.w Anser anser rubrirostris - gęgawa6 

56 Trp Anser albifrons – gęś białoczelna 

57 zt Anas acuta – rożeniec zwyczajny 

58 s / sr Anas cressa – cyraneczka zwyczajna 

59 mnwt Streptopelia turtur – turkawka zwyczajna 

60 t-zjf ciepły chleb7 

61 Sawt ciasto o kształcie stożka8 

62 npAt wypiek 

63 mzwt potrawa z pszenicy9 

64 Dsr.t napój 

65 Dsr.t jAtt napój z mleka 

66 (Hnot) xnms rodzaj piwa 

67 Hnot piwo 

68 sxpt napój z daktyli10 

                                                           
1 Hannig 2003: 1381. 
2 Ikram 1995: 129. 
3 Tamże: 133. 
4 Tamże: 138. 
5 Tamże: 135. 
6 Wszystkie gatunki ptaków za: Hannig 2003: passim. 
7 Hannig 2003: 1393. 
8 Faltings 1998: 226. 
9 Tamże: 561. 
10 Hannig 2003: 1199. 
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69 pxA rodzaj napoju 

70 Dwjw rodzaj napoju 

71 dAb napój z fig1 

71~72 jrp wino 

72 jrp mHwj wino z Dolnego Egiptu2 

73 abS jrp dzban abS z winem 

74 jrp jmtj wino z Buto3 

75 jrp snw wino z Peluzjum4 

76 jrp HAmw rodzaj wina 

77 Hbnnwt rodzaj chleba 

78 xnfw rodzaj chleba 

79 jSd rodzaj owocu 

80 sXt n.t HD.t 
Hordeum polystichum Doell. Ssp. Hexastichnum5 

-  jęczmień sześciorzędowy biały 

81 sXt n.t wAD.t 
Hordeum polystichum Doell. Ssp. Hexastichnum6 

- jęczmień sześciorzędowy zielony 

82 agt n.t zwt prażona pszenica 

83 agt n.t jt prażony jęczmień 

84 bAbAwt rodzaj owocu 

85 nbs owoc głożyny 

86 t-nbs chleb z owocu głożyny 

87 waH chleb świętojański7 

 

„Pozycje zamykające” 

88 xt nb bnr wszystkie słodkie owoce 

89 rnp.wt nb.t ofiary na wszystkie święta roku 

90 Hnkt xt bAo stół ofiarny z drewna bAo 

91 gs.w nb wszystkie połówki chleba 

92 pXr ofiara pXr8 

93 pDw ofiara pDw9 

94 stp.t nb.t wszystkie wybrane 

95 HAt-wdHw nb wszystkie pierwsze ze stołów ofiarnych 

                                                           
1 Za Allen, 2005: 26. Za tym tłumaczeniem może przemawiać postać prezentująca ofiarę w 

liście Idu z Gizy (kolumna 72). Trzyma ona dwa dzbany. 
2 Erman, Grapow 1926-1963 (II): 124 (3); Hannig 2003: 196. 
3 Erman, Grapow 1926-1963 (I): 78 (15); Hannig 2003: 194. 
4 Erman, Grapow 1926-1963 (III): 155 (8); Hannig 2003: 196. 
5 Hannig 2003: 1212. 
6 Tamże: 1215. 
7 Hassan 1948: 426; Allen 2005: 27. 
8 Możliwe jest przetłumaczenie tej pozycji jako Umlaufopfer, Lapp 1986: 145-146. 
9 Zob. Lapp 1986: 149; Hannig 2003: 483. 
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Zestawienie list ofiar stanowiących materiał źródłowy 

(w porządku alfabetycznym) 

 

Grobowiec Nekropola Datowanie1 Ilość 

list 

Publikacja 

Anch-em-a-Heru Saqqara Teti - User-ka-Ra 1 Kanawati 1997: 

57-60, pl. 63. 

Biu Saqqara Schyłek VI dynastii 1 Jéquier 1983: pl. 

XII. 

Czeti/Kai-hep Hawawisz Mer-en-Ra I - 

Pepi II 

1 Kanawati 1982: 

19-20, fig. 17. 

Degen Saqqara Pepi II (?) 1 Jéquier 1983: pl. 

XVI. 

Deszeri Saqqara VI dynastia 1 Borchardt 1964: 

47-48, nr 1572. 

Gemni-kai Saqqara Teti 1 Firth, 1926a: 124. 

Hem-Menu Hawawisz Teti 1 Kanawati 1986a: 

19-20, figs. 8-9. 

Henenet Szeich Said VI dynynastia 1 Davies 1901: pl. 

XXVI. 

Hesi Saqqara Teti - Pepi I 2 Kanawati 1999: 

47-50, pl. 64. 

Ia-Ma‘at Saqqara Początek VI dyna-

stii 

1 el-Batal 2012: 

28-32, pl. 38; 

Gaber 2013: 35-

37. 

Idu Giza Pepi I - Mer-en-

Ra I 

1 Simpson 1976: 

fig. 41. 

Idut Saqqara Teti - User-ka-Ra 2 Sugi 2005: 91-97. 

Ihi Saqqara Unis 1 Kanawati 2003: 

56-59, pl. 69. 

Inu-Menu Saqqara Pepi I 3 Kanawati 2006: 

47-49, pls. 51, 

53. 

Ini b.d. VI dynastia 1 Scott-Moncrieff 

1911: pl. 40. 

Ipi-em-sas Saqqara Schyłek VI dynastii 1 Borchardt 1964: 

123, nr 1665. 

Iries Saqqara II poł. VI dynastii 3 Kanawati 1984: 

pp. 53-54, pl. 34, 

                                                           
1 Datowanie grobowców opublikowanych przed 1987 rokiem pochodzi z pracy Yvonne 

Harpur (1987: 265-284), w pozostałych przypadkach wykorzystano informacje zawarte w 

publikacjach poszczególnych obiektów. 
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36-37. 

Iteti/Szedu Deszasza Teti 1 Kanawati 1993: 

57-58, pl. 54. 

Ka-em-senu Saqqara Przełom V i VI 

dynastii 

1 Firth 1926b: pl. 

62. 

Ka-hep/Czeti-iqer Hawawisz Pepi II 1 Kanawati 1980: 

30-31, fig. 17. 

Ka-hif Giza Pepi II1 1 Junker 1943: 113. 

Kai-em-anch Giza VI dynastia 1 Junker 1940: 25-

26. 

Mehi Saqqara Pepi II (?) 1 Jéquier 1983: 72, 

fig. 81. 

Meref-nebef Saqqara Teti - User-ka-Ra 2 Myśliwiec 2004: 

107-110, 168-

170, pl. XIX, 

XXIII. 

Mereru-ka Saqqara Teti 1 Firth 1926b: pl. 

3. 

Meru Szeich Said VI dyn. 1 Davies 1901: pl. 

XX. 

Meri-Teti Saqqara Teti - Pepi I 1 Kanawati 2004: 

30-32, pl. 39. 

Minu Giza VI dynastia 1 Junker 1943: 236. 

Nefer-seszem-Seszat Saqqara Pepi I - Mer-en-

Ra I (?) 

1 Borchardt 1937, 

193-194, nr 1491. 

Nen-chefetek Deszasza VI dynastia 1 Petrie 1898: pl. 

XXIX. 

Ni-anch-Nefertem Saqqara Teti - Pepi I 1 Myśliwiec 2010: 

173-175, figs. 57-

58. 

Penu Saqqara Pepi II (?) 1 Jéquier 1983: 44, 

fig. 48. 

Pepi Saqqara Schyłek VI dyn. 1 Jéquier 1983: pl. 

XIV. 

Pepi-anch Meir Pepi II 2 Kanawati 2011: 

56-58, pls. 85, 

88. 

Pepi-ima Saqqara Pepi II (?) 1 Jéquier 1983: pl. 

XVII. 

Peteh-szepses II Saqqara Pepi I - Mer-en-

Ra I 

2 Murray 1905: pls. 

XIX-XX. 

                                                           
1 Z propozycją przedatowania grobowca Ka-hifa na V dynastię (panowanie Ni-user-Ra) 

wystąpił Peter Jánosi (2013). W artykule przyjęto jednak datowanie Yvonne Harpur (1987: 

271). 
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Qar Abusir Teti 2 Barta 2009: 97-

98, 103-105, figs. 

5.3.6, 5.3.8. 

Qar Giza Mer-en-Ra I 2 Simpson 1976: 

figs. 23, 30. 

Qereri Hawawisz Pepi I 1 Kanawati 1986b: 

49-50, fig. 22. 

Remni Saqqara Teti 1 Kanawati 2009: 

48-49, pl. 39. 

Sabu Saqqara Teti 1 Borchardt 1937: 

nr. 1418. 

Sebaku Saqqara Pepi II (?) 1 Jéquier 1983: 78, 

fig. 87. 

Seni Saqqara Schyłek VI dynastii 1 Jéquier 1983: pl. 

III. 

Senit Saqqara Pepi II (?) 1 Jéquier 1983: 50, 

fig. 54. 

Szai Saqqara Pepi II (?) 1 Jéquier 1983: pl. 

VI. 

Szemati Saqqara Pepi II (?) 1 Jéquier 1983: pl. 

XI. 

Szepsi-pu-

Menu/Cheni 

Hawawisz Pepi II 2 Kanawati 1981: 

35-36, figs. 24-

25. 

Uri Giza Teti - User-ka-Ra 1 Junker 1943: 197. 
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Astronomical Aspects of Early Sacral Architecture in Ancient Egypt as Part of Con-

structing of the Sacred Space 

 

The paper presents the earliest sacral structures in Egypt. The analysis of the cult places is 

focused on their orientation to specific astronomical events or celestial bodies. The aim of 

the paper is to look for common astronomical orientations in attempt to explain the reasons 

why certain astronomical events or celestial bodies were chosen as the orientation points. 

One can observe that the predominant way of orientation of the earliest temples was on an 

angle from the four cardinal directions of the world, aiming at south-east. These orientations 

are analysed in context of hierotopy (constructing of the sacred space).   

 

Słowa kluczowe: świątynie, Okres Predynastyczny, archeoastronomia, hierotopia. 

Keywords: temples, Predynastic Period, archaeoastronomy, hierotopy. 

 

Dawniej gwiazdy miały dla człowieka większe znaczenie niż dzisiaj. Dla rolników, 

pasterzy czy podróżników ciała niebieskie i zjawiska astralne miały znaczenie prak-

tyczne, będąc jednocześnie kalendarzem i drogowskazem. Cyklicznie powtarzające 

się zjawiska, jak fazy księżyca czy pojawianie się i znikanie gwiazd, służyło do mie-

rzenia czasu, wskazując na zbliżające się okresy deszczy1, a w przypadku doliny 

Nilu także wylewów rzeki2. Koincydencja cyklicznych zjawisk przyrodniczych i 

cyklicznych zjawisk astronomicznych prowadziła do błędu w rozumieniu ich powią-

zania. Współwystępowanie dwóch niezależnych zjawisk mylono z ciągiem przyczy-

nowo-skutkowym. Prawdopodobnie doprowadziło to do przekonania, że gwiazdy 

rządzą zjawiskami naturalnymi, takimi jak wylewy Nilu3. Nie dziwi więc fakt, że 

obserwacja nieba była ważnym elementem życia, od którego zależała egzystencja 

starożytnych ludów. Tak samo jak próba wpływu na „wolę Nieba” przez rytuały i 

ofiary.  

W religii starożytnego Egiptu wątki astronomiczne, a zwłaszcza orientacje 

ważnych budowli na ciała niebieskie, odgrywały znaczącą rolę4. W kontekście no-

                                                           
1 Ruggles, Hoskins 1999: 1.  
2 Wilkinson 2003: 90-91.  
3 Gwizda Syriusz okreslana jest jako „przynosząca Nowy Rok i wylew Nilu” (Wilkinson 

2003: 167). 
4 Zob. Žába 1953 i recenzję jego pracy w Lauer 1960. 



30 

wych prac wykopaliskowych oraz rozwoju metod badawczych jest to jednak temat, 

któremu dopiero niedawno poświęcono należytą uwagę w literaturze naukowej1, co 

jednak nie wyczerpuje tematu. Dalej stosunkowo słabo przebadane są początki zain-

teresowań starożytnych Egipcjan zjawiskami astralnymi. Wynika to, między innymi, 

z niewielkiej liczby źródeł, jakimi dysponujemy oraz stosunkowo niedawnym cza-

sem ich pozyskania. Ze względu na brak dostatecznych przekazów z pradziejów i 

Okresu Wczesnodynastycznego wnioski muszą się opierać o badania miejsc kultu, 

nieliczne przedstawienia i późniejsze tradycje. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i poddanie analizie najstar-

szych przykładów zainteresowań astronomicznych na terenie Egiptu, tj. od VI do 

początków III tysiąclecia p.n.e. Zwrócono tu uwagę przede wszystkim na znaczenie 

orientacji astralnych jako elementu konstruowania przestrzeni sakralnej. Pozwala to 

na próbę wyjaśnienia genezy wielu zwyczajów związanych z konstruowaniem strefy 

sakralnej czasów dynastycznych. W artykule jako „architekturę sakralną” rozumie 

się zarówno świątynie, jak i inne struktury wiązane z kultem lub rytuałami, nie brane 

są jednak pod uwagę obiekty związane z kultem zmarłych2.  

 

Orientacja miejsc kultu 

Poszukiwanie uzasadnienia dla sposobów ukierunkowania osi opisywanych tu struk-

tur na wybrane zjawiska wymaga znajomości dokładnej orientacji świątyń wzglę-

dem kierunków świata oraz wiedzy na temat symbolicznego znaczenia ciał niebie-

skich w różnych okresach. Istnieją dwa poważne problemy przy tego typu bada-

niach. Nieznany jest stopień precyzji ustalania osi danych założeń w omawianych tu 

okresach ani dokładność instrumentu lub instrumentów astronomicznych używanych 

w tym celu. Z tego powodu należy podchodzić z rezerwą do precyzji starożytnych 

orientacji. Ponadto, wiele z analizowanych tu świątyń było badanych na przestrzeni 

ponad 100 lat. Dokładność określenia północy na planach nie jest więc bardzo pre-

cyzyjna, a często nie podano, czy plan został zorientowany według północy magne-

tycznej, czy geograficznej. Co więcej, na skutek precesji współczesne położenie 

gwiazd na niebie różni się od starożytnego. Możliwe jest ustalenie dokładnego miej-

sca ich lokalizacji w przeszłości dzięki specjalistycznym obliczeniom uwzględniają-

cym zachodzące zmiany3. Informują nas one jednak o wyidealizowanej sytuacji, to 

znaczy, miejsce wschodu wybranej gwiazdy danego dnia jest do ustalenia, jednak 

zakładana jest pewna „sytuacja idealna”, w której horyzont jest całkowicie płaski, co 

możliwe jest tylko na morzu lub równinie4. Wiele z opisywanych poniżej struktur 

położonych jest w miejscach, gdzie przynajmniej część linii horyzontu zasłonięta 

jest przez różnego rodzaju wyniesienia terenu, więc precyzyjne obliczenie miejsca i 

czasu wzejścia danego ciała niebieskiego napotyka sporą trudność. Dokładne ustale-

nie orientacji świątyń utrudnione jest kumulującymi się problemami. Z tych powo-

dów w przeprowadzonej tu analizie brano pod uwagę ogólne zorientowanie według 

                                                           
1 Belmonte, Shaltout 2009; Garcia, Belmonte, Shaltoute 2009. 
2 Orientacja grobowców jest bardzo szerokim i złożonym zagadnieniem, któremu należy się 

oddzielne omówienie. O trudności tego zagadnienia mogą świadczyć publikacje: Garcia, 

Belmonte, Shaltoute 2009 i Kuraszkiewicz 2013. 
3 Gadre 2011.  
4 Belmonte, Shaltout 2009. 
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kierunków świata, gdyż próba precyzyjnego ustalenia orientacji byłaby bardzo trud-

na, a w wielu przypadkach niewykonalna. Za podstawowe przykłady posłużyły tu 

świątynie niedawno badane, których dokładne plany i orientacja według kierunków 

świata nie budzi wątpliwości, a w niektórych przypadkach prowadzono badania 

mające na celu precyzyjne ustalenie ich orientacji na ciała lub zjawiska astrono-

miczne. 

Kolejną trudnością jest to, że na opisywane tu struktury czasów prehisto-

rycznych i wczesnodynastycznych (tj. do około roku 2686 p.n.e.1) patrzymy czasami 

z perspektyw źródeł znacznie późniejszych, na przykład okresu rządów Ptolemeuszy 

(323–30 p.n.e.), z którego pochodzi relatywnie dużo źródeł pisanych. Dla starożyt-

nych Egipcjan tradycja budziła respekt i poważanie. Nie powinien więc dziwić fakt, 

że dokonywali oni kompilacji różnych tradycji i symboli, o często bardzo starej me-

tryce, które następnie wykorzystywano dla nadania nowym zjawiskom dostojeństwa 

wynikającego z tradycji2. Niebranie tego pod uwagę, może wywołać mylne wraże-

nie, iż kultura egipska w zasadzie się nie zmieniała od czasów jej powstania, a wie-

rzenia czasów predynastycznych trwały nienaruszenie w kolejnych epokach. 

Mimo tych trudności i zastrzeżeń zaobserwować można sporą spójność w 

kierunkach zorientowania najstarszych konstrukcji sakralnych, którą należy wyja-

śnić. Konsekwencja ta zdaje się znajdować uzasadnienie w powiązaniu zjawisk 

astronomicznych z cyklem corocznych wylewów Nilu.     

 Pamiętać należy, że świątynia w starożytnym Egipcie posiadała duże zna-

czenie symboliczne i ekonomiczne. Było to centrum świata dla lokalnej społeczno-

ści. Zgromadzone w niej przedmioty miały reprezentować kosmos, a odprawiane 

tam rytuały odtwarzały kreację świata, dzięki czemu zachowany był porządek i 

trwałość kosmosu. Sama koncepcja świątyni miałaby dowodzić, zdaniem Johna 

Bainesa, że u zarania dziejów Egiptu istniał podział na sacrum i profanum, to, co 

wewnątrz świątyni, i to, co poza nią3. Sanktuarium miało też być rodzajem informa-

cji od elity, wyrażało bowiem oficjalny ustrój państwa, spójność i porządek kosmo-

su, które należało pielęgnować4. Świątynie były również (przynajmniej od czasów 

Starego Państwa) silnie powiązane z państwową administracją oraz systemem ma-

jątków ziemskich5. Skupiały więc symboliczną (poprzez rytuały) i faktyczną (funk-

cje administracyjne) pieczę nad przyrodą, z której korzystał człowiek. Gromadziły 

też elitę intelektualną i ekonomiczną, która była odpowiedzialna za gospodarowanie 

majątkami świątynnymi, królewskimi oraz prywatnymi. Naturalnie więc świątynia i 

rytuały powinny być zestrojone z cyklami obserwowalnymi w przyrodzie, tak żeby 

ich celebracje pokrywały się ze zjawiskami naturalnymi oraz stanowiły w ten sposób 

przekaz pokazujący zależność obrzędów i świata.  

Kluczowym terminem w dyskusji na temat świątyń jest sacrum. Słowo to 

pochodzące od umbryjsko-oksyjskiego sacer, oznaczało między innymi poświęcanie 

czegoś bogu6, a po łacinie było rozumiane jako nadanie czemuś znaczenia, sprawia-

                                                           
1 Wszystkie datowania w niemniejszym artykule za: strona internetowa 1.  
2 Kemp 1989: 30-31. 
3 Baines 1995: 303. 
4 Tamże. 
5 Baines 1995: 303. Zob. też Baines 1997 i Moreno Garcia 2008. 
6 Wissowa, Reihe 1920, kol. 1626 – 1629. 
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nie, że dana rzecz nabiera znaczenia. Odnosi się ono do kultu i wszystkich rzeczy z 

kultem związanych1. Rudolf Otto tłumaczy świętość jako domenę ujawniania się 

boskiej mocy, która budzi sprzeczne uczucia lęku i fascynacji2. Sacrum jest sferą 

wymykającą się logicznemu rozumowaniui może być poznane w przeżyciach emo-

cjonalnych. Mircea Eliade dodaje do tego istnienie symetrii opozycji w umysłowości 

archaicznych społeczności, podział na byt – sacrum i niebyt – profanum. Tylko sa-

crum może nadać realność i ważność rzeczom dzięki rytuałom. Przestrzeń sacrum 

jest środkiem świata, miejscem stworzenia, w którym przecinają się poziomy ko-

smiczne: niebo, ziemia i krainy dolne. Możliwa jest tam komunikacja między świa-

tem boskim a ludzkim. Jest to punkt, na który orientuje się wszystko, co jest istotne. 

Przestrzeń święta może zawierać symbole związane z kosmogonią albo nawiązuje 

do nich. Jest to miejsce, w którym można „odnawiać” kosmos i „utrwalać” jego 

porządek3.   

Alexei Lidov zaproponował, w kontekście badań nad przestrzenią sakralną 

w kulturze biznatyjskiej, termin „hierotopia”4. Jego zdaniem, określenie „święta 

przestrzeń” jest zbyt ogólne, ponieważ odnosi się do całego obszaru religii, co 

utrudnia badania. Hierotopia definiowana jest jako tworzenie świętej przestrzeni, 

rozpatrywanej jako szczególna forma twórczości. Jest to pole dla badań, które od-

krywają i analizują poszczególne przykłady tej twórczości. Hierotopia różni się od 

hierofanii tym, że ta ostatnia zaistniała z woli boga, natomiast hierotopia jest dzia-

łalnością człowieka, służy aktualizacji i wskrzeszaniu wspomnienia hierofanii. Hie-

rotopia skupia się na procesie twórczym, w wyniku którego powstaje sacrum. Prze-

strzeń sakralna może być stworzona bez boskiej interwencji poprzez naśladowanie 

wyglądu świętego miejsca, tj. odtworzenie topografii przestrzeni uznanej za świętą 

lub odtworzenie wyglądu świętego przedmiotu5. Warto zauważyć, że idea nadania 

czemuś mocy poprzez upodobnienie tego do rzeczy posiadającej tę moc jest w zasa-

dzie procedurą magiczną, w sensie, w jaki rozumie ją James George Frazer w Złotej 

Gałęzi6. Hierotopia łączy więc w sobie religię i magię, a dokładniej jest tworzeniem 

przestrzeni sakralnej dzięki praktykom magicznym. W kontekście niniejszego arty-

kułu zaobserwować można jeszcze nakierowanie na wybraną rzecz. Na tej samej 

zasadzie, jak dawniej orientowano kościoły na Jerozolimę, co było elementem kon-

struowania przestrzeni sakralnej, tak samo miejsca kultu w starożytnym Egipcie 

miały nieprzypadkowe nakierowanie na daną rzecz. Najczęściej był to inny obiekt 

sakralny, cykliczne zjawisko astronomiczne, ciało niebieskie lub Nil7.        

 Orientacja konstrukcji na wybraną rzecz lub zjawisko służy stworzeniu „ze-

strojenia” dwóch obiektów w celu nawiązania swego rodzaju połączenia umożliwia-

jącego komunikację. Tak jak rytuał odprawiany jest w kierunku przedmiotu kultu po 

to, żeby przekaz, modlitwa, prośba czy ofiara trafiła do wybranego boga. Dzięki 

temu przestrzeń sakralna jest zestrojona ze wszechświatem. To natomiast sprawiało, 

                                                           
1 Gadacz, Milerski (red.), 2003: 22. 
2 Otto 1999: 5-8. 
3 Eliade 1993: 53-88. 
4 Lidov 2006. 
5 Lidov 2006: 32-33. 
6 Frazer 2003. 
7 Wilkonson 2000: 37. 
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że rzeczywistość oraz świat nadprzyrodzony mogą nawiązać między sobą komuni-

kację. Orientacja astralna była zatem sposobem konstruowania sacrum, z którego 

można było się „komunikować” z danym ciałem niebieskim, będącym również w 

sferze sacrum.  

 

Rytuał „naprężenia sznura” 

Budowę świątyni rozpoczynano od wyznaczenia jej osi. Dopiero potem następowały 

kolejne rytualne etapy jej konstrukcji, jak ceremonia sypania piachu pod fundamenty 

czy kładzenie kamienia węgielnego1. Rytuał „naprężenia sznura” był etapem inicju-

jącym proces konstruowania i służył zorientowaniu budynku według kierunków 

świata lub na dany punkt na niebie2. Pokazuje on jak ważne było dla starożytnych 

Egipcjan prawidłowe zorientowanie świątyni.  

Z Okresu Wczesnodynastycznego zachowały się dwa przedstawienia tego 

rytuału – na blokach ze świątyń w Hierakonpolis (Muzeum Egipskie w Kairze, JE 

33896) i Gebelein (Muzeum Egipskie w Turynie, 20/1/21/7). Dopiero znacznie póź-

niejsze przedstawienia i teksty dostarczają więcej informacji na ten temat. W in-

skrypcjach na ścianach świątyni w Edfu (Okres Grecko-Rzymski) przedstawieniu 

tego rytuału towarzyszą następujące inskrypcje, w których faraon mówi: „Biorę 

miarkę. Chwytam uchwyt drewnianego młotka, rozciągam sznur z [boginią] Seszat, 

obracam twarz na szlaki gwiazd po znalezieniu Wielkiej Niedźwiedzicy” (Edfou II, 

31) czy: „Przyglądam się ruchowi gwiazd po znalezieniu Wielkiej Niedźwiedzicy, 

zatrzymuję czas, moje „astrolabium”3 jest dobre, wyznaczam cztery narożniki świą-

tyni” (Edfou VII, 44)4.  

 Na podstawie zachowanych przedstawień rytuału naprężenia sznura przy-

puszcza się, że do wytyczania osi służył specjalny instrument, przypominający sta-

rożytny rzymski przyrząd – groma. Służył on do wytyczania głównych arterii zakła-

danego miasta i ustalania orientacji, między innymi, według punktów na niebie czy 

elementów krajobrazu. Symbol bogini Seszat interpretowany jest jako aspektywicz-

ne przestawienie tego instrumentu (ryc. 1)5. 

 

Nabta Playa 

Pierwszymi znanymi śladami kierowania uwagi ku gwiazdom na terenie Egiptu są 

megalityczne konstrukcje w Nabta Playa (ryc. 2), które powstawały od VI do poło-

wy IV tysiąclecia p.n.e.6. Populacje, które je wzniosły z czasem zasiedliły dolinę 

Nilu7. O ile formy miejsc kultu mieszkańców Sahary różnią się znacznie od świątyń 

pre- i wczesnodynastycznego Egiptu, to widać zainteresowanie tymi samymi zjawi-

skami astronomicznymi i konstelacjami.   

                                                           
1 Niwiński 1993: 216 nn. 
2 Belmonte, Molinero Polo, Miranda 2009. 
3 Sylvie Cauville (2012: 264) tak tłumaczy słowo, które w świetle badań Belmonte, Molinero 

Polo, Miranda (2009) można by nazwać groma (patrz niżej).  
4 Cauville 2012: 264. 
5 Belmonte, Molinero Polo, Miranda 2009. 
6 Schild, Wendorf 2004. 
7 Barta, Frouz 2014; Reimer, Lange, Kindermann 2013. 
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Najstarszymi strukturami w Nabta Playa, związanymi z obserwacjami nieba, 

są linie steli (tzw. alignementy). Początki powstawania tych struktur datuje się od 

około 5250 roku p.n.e1. Linie te, jeśli za punkt obserwacyjny przyjąć strukturę A w 

Zespole Ceremonialnym (patrz niżej; ryc. 2), wskazywały w latach 4800-3700, 

mniej więcej, na miejsca wschodu następujących gwiazd: Syriusza2, Dubhe3 oraz 

gwiazd na pasie Oriona4.  

Wycelowanie linii stel z grupy C na Syriusza jest istotne z kilku względów. 

Jest to nie tylko najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie, ale ponadto pojawianie się 

Syriusza o świcie w czasie letniego przesilenia mogło być odbierane jako zwiastun 

deszczy zapewniających Nabta Playa życiodajną wodę5. Zdaniem badaczy tego ze-

społu, gdy Nabta Playa była zalana wodą, światło Syriusza miało odbijać się w tafli 

jeziora tworząc linie, które oglądane z zespołu ceremonialnego pokrywały się z li-

niami steli i prowadziły do owalnej konstrukcji A w Zespole Ceremonialnym. Przy-

puszcza się, że zjawisko heliakalnego wschodu Syriusza mogło być pierwszym 

dniem nowego roku i wyznaczało obchody związanych z tym ceremonii6, podobnie 

jak w czasach faraońskich zjawisko to służyło do kalibrowania dokładnej daty no-

wego roku7. W wielu świątyniach starożytnego Egiptu zjawisko to wiązało się ze 

szczególnymi obrzędami8. Na kościanej tabliczce faraona Dżera Sothis (Syriusz) 

wyobrażona jest jako siedząca krowa, między rogami której wyrasta roślina, być 

może symbol nowego roku i cyklu wegetacyjnego9. 

Alignementy z grup A1, A2 i A3 wycelowane były na Dubhę. Każda z tych 

grup wskazywała na tę gwiazdę kolejno w latach około 4742, 4423 i 4199. Czyli 

przez około 600 lat Dubhe odgrywała w wierzeniach mieszkańców Nabta Playa na 

tyle ważną rolę, że w miarę zmiany miejsca pojawiania się jej na niebie na skutek 

precesji, ustawiano nowe rzędy menhirów10. Sugerowana jest zależność między 

kultem bydła w Nabta Plaaya i konstelacją Wielkiej Niedźwiedzicy, która była iden-

tyfikowana w czasach dynastycznych z Byczym Udźcem – Mechetiu. Można tę 

konstelację łączyć z „toporem ciesielskim” używanym w czasie Ceremonii Otwarcia 

Ust. Z profilu topór ten przypomina kształtem gwiazdozbiór Wielkiego Wozu. W 

Tekstach Piramid gwiazdozbiory Mały i Duży Wóz nazywane są Toporami11. Me-

                                                           
1 Wendorf, McKim Malville 2001: 489-502. 
2 Gwiazda w konstelacji Wielkiego Psa, jest to najjaśniejsza gwiazda na nocnym niebie (Kle-

czek 1982: 274) 
3 Dubhe (α Ursae Maioris) – druga, pod względem jasności, gwiazda konstelacji Wielkiej 

Niedźwiedzicy; jest najbardziej wysuniętą na północ z dwóch gwiazd wskazujących na poło-

żenie Gwiazdy Polarnej (Kleczek 1982: 76). 
4 Pas Oriona tworzą gwiazdy: Alnitak, Alnilam i Mintaka (Kleczek 1982: 270). 
5 Wendorf, McKim Malville 2001: 500-501. Jest to też moment, od którego dzień staje się 

coraz krótszy, więc w wielu kulturach był kojarzony z umieraniem/zużywaniem się słońca, 

które odradzało się w czasie przesilenia zimowego, co łączono z odradzaniem się przyrody 

(Frazer 2003: 375).  
6 Wendorf, McKim Malville 2001: 499-502. 
7 Tamże, Kákosy 1984: kol. 1111-1114; Wilkinson 2003: 90. 
8 Wendorf, McKim Malville 2001: 500-501. 
9 Petrie 1901: 22, Pl. 5.1;  Wilkinson 2003: 167-168. 
10 MacKim, Wendorf, Mazar, Schild 1998. 
11 Garcia, Belmonte, Shaltoute 2009. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Nied%C5%BAwiedzica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Nied%C5%BAwiedzica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwiazda_Polarna
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chetiu oznacza również konstelację „Noga Setha”, która była trofeum zdobytym 

przez Horusa w czasie walki tych dwóch antagonistów1. Bydło było też ważnym 

elementem związanym z praktymami pogrzebowymi przez znaczną część egipskiej 

historii2, ale trudno jest interpretować neolityczne zwyczaje z perspektywy czasów 

faraońskiego Egiptu.   

Stele B1 i B2 wycelowane były na gwiazdy na pasie Oriona. Ponieważ 

gwiazdy te są blisko siebie, były traktowane jako jeden punkt na niebie. Obydwa 

rzędy nakierowano na ten punkt około lat 4176 i 3786. Nie ma wątpliwości co do 

ważnej roli jaką odgrywał w późniejszych czasach gwiazdozbiór Oriona, zwany 

Sahu, który był utożsamiany z Ozyrysem. Często Sahu-Ozyrys był przedstawiany w 

czasie żeglugi w niebiańskiej barce w towarzystwie Izydy-Sothis przedstawionej 

pod postacią siedzącej krowy, między rogami której znajduje się gwiazda3.  

Tak zwany „Zespół Ceremonialny” obejmuje około 30 skupisk najczęściej 

nieociosanych lub lekko obrobionych kamieni. Powstał on po około 5150 roku p.n.e. 

i dzieli się na kilka mniejszych konstrukcji megalitycznych. Kamienie ustawione są 

na obwodach owali z kilkoma lub jednym centralnym megalitem wewnątrz struktu-

ry. Owe owale, z wyjątkiem jednego dużego, składającego się z ośmiu małych pod-

grup kamieni, mają wymiary od 5 do 7 m długości i od 4 do 6 szerokości. Dłuższe 

osie owali biegną mniej więcej po linii północ-południe, z niewielkim odchyleniem 

na zachód od kamieni znajdujących się w centrum4.          

Tak zwany „Kalendarz Słoneczny” (ryć. 3), którego powstanie datowane 

jest na ok. rok 4000 p.n.e., składa się z około 55 piaskowcowych kamieni tworzą-

cych okrąg o powierzchni około 49 m². Wyróżnić można dwa rodzaje kamieni, 

przeciętne o wymiarach około 20 x 20 x 5 cm oraz kilka dużych 70 x 20 x 10 cm. 

Na obwodzie okręgu znajdowały się cztery „wejścia” tj. pary dużych pionowo osa-

dzonych kamieni. Wyznaczają one dwie osie, północ-południe oraz oś wskazującą 

na miejsce wschodu słońca w czasie letniego przesilenia. Mogło to więc być jedno z 

miejsc związanych z corocznymi ceremoniami, odbywającymi się w czasie przesile-

nia, które poprzedza nadejście letnich opadów5. 

Kolejną strukturą związaną ze zjawiskami astronomicznymi są tumulusy. 

Zbudowano je na planie zbliżonym do okręgu, do ich konstrukcji użyto gliny, piasku 

i piaskowca. Usytuowano je w różnych miejscach, np. na wydmach i w wadi. Kur-

hany te mierzą około 3-4 m średnicy i zawierają pochówki byków, kóz/owiec, a w 

jednym przypadku człowieka. Dominują jednak pochówki rozczłonkowanych 

szczątków bydła6. Znaleziono w nich również inne ekofakty, jak np. muszle ostryg, 

kości zajęcy, małych gryzoni, szakali, ptaków itd. Ich powstanie datowane jest na V 

tysiąclecie p.n.e. Cechami wspólnymi tumulusów jest lokowanie ich w północnej 

części niziny Nabta Playa, w tzw. „Dolinie Ofiar”. Dane etnograficzne wskazują, że 

tego typu tumulusy służą jako miejsca kultu. W dzisiejszym Sudanie lud Dinka na-

                                                           
1 Wendorf, McKim Malville 2001: 500-501. 
2 Przedstawienie tematu bydła w kontekście funeralnym można znaleźć w: de Meyer i.in. 

2005-2006. 
3 Wendorf, McKim Malville 2001: 499nn. 
4 Wendorf, Królik 2001: 503-520. 
5 Applegate, Zedeño 2001: 463-467. 
6 Applegate, Zedeño 2001: 463-467. 
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dal wykorzystuje średniowieczne tumulusy jako miejsc kultu, gdzie składa się pe-

riodyczne ofiary związane z cyklem wegetacyjnym i zjawiskami atmosferycznymi. 

Taki kurhan stawiano na miejscu pochówku poświęconego byka1. Według Romual-

da Schilda i Freda Wendorfa umieszczenie tumulusów z pochówkami ofiarnego 

bydła w wadi, którym płynęła woda w czasie opadów, miało być idealnym miejscem 

związanym z ofiarami mającymi spowodować życiodajne deszcze2.   

Zespół kultowy w Nabta Playa nie był świątynią w dosłownym znaczeniu 

tego słowa, lecz dużą przestrzenią sakralną, gdzie odprawiane były różne rytuały. 

Zorientowanie linii stel wskazuje na obchodzenie świąt, które w późniejszych cza-

sach w faraońskim Egipcie łączono z obchodami Nowego Roku i związanym z tym 

początkiem cyklu wegetacyjnego. Składanie w ofierze bydła i być może ludzi w 

kurhanach mogło wiązać się z rytuałami mającymi na celu podtrzymanie i/lub 

wzmocnienie rozrodczości zwierząt oraz wegetacji, poprzez oddziaływanie na zja-

wiska astralne mogące rządzić tym, co istnieje lub dzieje się na ziemi. Wycelowanie 

linii stel w grupie A w kierunku kurhanów, w których grzebano szczątki bydła i w 

kierunku gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, zwanego przez starożytnych 

Egipcjan Byczym Udźcem, wskazuje na wierzenia związane z rytualnym znacze-

niem bydła3. Prawdopodobnie chodziło o oddziaływanie na zjawiska astronomiczne, 

atmosferyczne i/lub płodność zwierząt za pomocą magii i ofiar związanych z kultem 

religijnym, a linie stel wskazywały, kiedy i w kierunku których gwiazd skierowane 

były te zabiegi. Analogiczne rytuały, związane ze składaniem ofiar ze zwierząt mo-

gły mieć miejsce w predynastycznej świątyni w Hierakonpolis w czasie obchodów 

Nowego Roku (patrz niżej).  

Cały zespół struktur kultowych w Nabta Playa można interpretować jako 

próbę nawiązania kontaktu ze zjawiskami czy ciałami niebieskimi, które w oczach 

neolitycznych budowniczych miały charakter sakralny. W późniejszych okresach 

częstym przydomkiem bóstw będzie tytuł „pan/pani nieba” (neb/nebet pet), co 

wskazuje na religijne znaczenie sklepienia niebieskiego i jego moc nad zjawiskami 

ziemskimi. Różne aspekty wpływu sklepienia niebieskiego przedstawiano pod po-

stacią poszczególnych bóstw.  

 

Pre- i wczesnodynastyczne świątynie w Dolinie Nilu 

Większość zachowanych świątyń z Okresu Pre- i Wczesnodynastycznego znajduje 

się na zachodnim brzegu Nilu. Poniżej zostaną opisane te najlepiej przebadane w 

kolejności geograficznej z południa na północ, których interpretacja nie budzi wąt-

pliwości4 i dostarczają najwięcej informacji. Słabiej przebadane obiekty albo te, 

których interpretacja nie jest jednoznaczna, zostaną wzięte pod uwagę jedynie pod 

względem ich zorientowania.    

Najstarsze znane sanktuarium na Elefantynie z Okresu Predynastycznego 

znajduje się pod późniejszymi świątyniami, poświęconymi bogini Satet. Mimo tak 

długiego funkcjonowania świątyń w tym miejscu, zachowano pamięć o najstarszym 

                                                           
1 Applegate, Zedeño 2001: 487-488. 
2 Schild, Wendorf 2004: 12. 
3 Znaczenie bydła, zob. Brass 2003. 
4 Przykładowo, datowanie najstarszych faz świątyni na Górze Thota (Vörös 1998) czy cha-

rakteru zespołu w Buto (von der Way 1996) jest bardzo problematyczne.  
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miejscu kultu. W nowopaństwowej świątyni znajdował się niewielki szyb łączący 

symbolicznie ówczesną świątynię z archaicznym sanktuarium1.  

 Najstarsze miejsce kultu znajdowało się w skalnej niszy położonej między 

trzema skałami. Otwarte jest ono w kierunku wschodnim na pagórek o wysokości 

3,5 m ponad poziomem skały macierzystej. Od „głównej niszy” odchodzi „boczna 

nisza” w kierunku południowo-zachodnim. Najstarsze ślady użytkowania tego miej-

sca to ceramika kultury Naqada I-III (IV-początek III tysiąclecia p.n.e.), a następnie 

warstwy, w których zachowały się mury wczesnodynastycznego sanktuarium (fazy 

VIIId i VIIIc). W tym czasie zamknięto niszę od strony południowej przez wznie-

sienie cienkiego muru u jej wylotu (ryc. 4). Najstarsze znane murowane sanktuarium 

znajdowało się w północno-zachodnim narożniku. Archaiczna konstrukcja z war-

stwy VIII składała się z dwóch pomieszczeń w amfiladzie2.  

 Należy zwrócić uwagę na zmianę orientacji osi świątyni. Początkowo była 

ona zorientowana po linii północny-zachód-południowy-wschód. Według Mosalama 

Shaltouta i Juana Antonia Belmonte oś świątyni w momencie jej budowy około 

3200 roku p.n.e. zorientowana była w kierunku Syriusza3. Od czasów panowania 

władców V dynastii świątynia w niszy posiadała oś zbliżoną do kierunku wschód-

zachód4. Mogło to być spowodowane budową fortu za panowania I dynastii, który 

zasłonił widok z niszy w kierunku wspomnianych wyżej zjawisk astronomicznych. 

Z powodu zasłonięcia widoku na wschód orientacja astralna straciła rację bytu i oś 

świątyni z czasem dopasowano do układu ścian w niszy skalnej. Można jednak za-

proponować inne wyjaśnienie: wzrastające znaczenie kultu solarnego w czasach IV 

dynastii oraz jego apogeum za czasów V dynastii5 oraz chęć dopasowania orientacji 

świątyni do coraz silniej akcentowanej koncepcji religijnej.     

Kolejnym przykładem konstrukcji sakralnej jest budowla odkryta na stano-

wisku Hierakonpolis. Renée Friedman interpretuje odkryte tam w rejonie 29A zało-

żenie jako Centrum Ceremonialne (ryc. 5)6. Składa się ono z owalnego dziedzińca o 

długości 40 m i szerokości 14 m, otoczonego budynkami i orgodzeniem, głównie z 

nietrwałych materiałów, jak na przykład drewno i maty pokryte glinianą polepą7. W 

zachodniej części Centrum Ceremonialnego znajdowała się ceglana konstrukcja na 

planie kwadratu, po której zostały jedynie odciśnięte na klepisku ślady ośmiu rzę-

dów cegieł, tworzących jego podstawę. Cegły zachowały się jedynie w południowej 

części tej konstrukcji. W jej wnętrzu odkryto warstwę czystego piasku grubości 1,3 

m, zmieszaną z soczewkami gliny pochodzącej z rozpuszczonych w wyniku opadów 

cegieł. Renée Feidman zaproponowała dwie interpretacje: mógł to być piaskowy 

pagórek pokryty ceglanym poszyciem albo pozostałości po platformie dla króla lub 

kapłana8. Należy zwrócić tu uwagę na orientację dłuższej osi dziedzińca w kierunku 

południowo-wschodnim. Jej znaczenie mogło być podobne do przypadku świątyni 

                                                           
1 Dreyer 1986: 12. 
2 Tamże: 11. 
3 Shaltout, Belmonte 2005: 288-289. 
4 Dreyer 1986: 32-36, Abb. 9-18. 
5 Arnold 1998: 45. 
6 Friedman 1996: 16. 
7 Friedman 2003: 5. 
8 Tamże: 5. 
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na Elefantynie. Można zasugerować, że osoba czy przedmiot związany z kultem był 

zorientowany w kierunku południowego wschodu.     

Około 30-40 m na północ od Centrum Ceremonialnego, w tzw. rejonie 29B, 

odkryto 10 jam posłupowych o głębokości 1,3-1,4 m i średnicy około 1,1 m1. Na ich 

dnie zachowały się pozostałości drewnianych słupów o średnicy około pół metra. 

Osiem z tych jam tworzyło owal o wymiarach 5 x 6 m z dwoma palami wewnątrz. 

Od tego owalu odchodził rów z kolejnymi jamami wykopanymi w rzędzie, ciągną-

cym się przynajmniej na odcinku 30 m w kierunku południowo-wschodnim. Zda-

niem odkrywców mogła to być część konstrukcji ogradzającej Centrum Ceremo-

nialne2. Badania linii jam posłupowych doprowadziły do stwierdzenia, że konstruk-

cję tę użytkowano w kilku fazach, zmieniając nieznacznie orientację linii pali3. 

Można zatem wysnuć przypuszczenie, że jedna z linii słupów była wycelowana na 

Gwiazdę Polarną, natomiast odchodzące od owalnej konstrukcji linie nakierowane 

były na gwiazdy na południowym wschodzie, podobnie jak linie stel w Nabta Playa. 

Konstrukcje te nie zostały jednak jeszcze opublikowane na dostatecznym poziomie, 

umożliwiającym dyskusję i interpretację popartą mocniejszymi argumentami.         

 W rejonie 29A znaleziono dużą ilość kości zwierzęcych, większą niż w in-

nych miejscach w okoliocy 294. Procentowy udział kości nieudomowionych zwie-

rząt (16%), w tym duża ilość kości gazel, był tam większy niż w innych rejonach 

tego stanowiska (np. 1,2% w rejonie 11)5. Znaleziono tam również ości ryb i muszle 

mięczaków żyjących w Nilu. Prawdopodobnie było to miejsce składania ofiar z 

dzikich zwierząt, symbolizujących siły chaosu, który był w ten sposób symbolicznie 

poskramiany. W przeciwieństwie do innych części obszaru 29 w 29A liczba kości 

kozy/owcy przewyższała ilość kości bydła. W większości były to osobniki dorosłe. 

Sugeruje to ubój kóz/owiec w celach konsumpcyjnych. Natomiast szczątki bydła 

wskazują na to, iż trzymano je długo po uzyskaniu maksymalnej wielkości ciała, co 

sugeruje ich hodowlę w celach innych niż konsumpcja ich mięsa6. Jeżeli byłoby to 

trzymanie bydła w związku z jego sakralnym znaczeniem, można zastanawiać się, 

czy orientacja budynku umieszczonego w południowo-zachodniej części dziedzińca 

(który uznawany jest za sanktuarium7) miała związek z jego zorientowaniem w kie-

runku gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, zwanego przez starożytnych Egip-

cjan Byczym Udźcem.  

 Większa częstotliwość występowania niektórych gatunków zwierząt w doli-

nie Nilu w danych porach roku, a co za tym idzie łatwiejszy do nich dostęp, może 

wskazywać na sezon, w którym odbywały się ceremonie związane ze składaniem 

ofiar. Mogło to mieć miejsce, gdy poziom Nilu był najniższy, a temperatura powie-

trza najwyższa w ciągu roku (czerwiec), co sprowadzało zwierzęta bliżej Nilu, a 

                                                           
1 Hikade 2006: 4-5. 
2 Tamże: 4-5. 
3 Hikade 2008: 4. 
4 Adams 1995: 39-41. 
5 Linseele, Van Neer 2003: 7. 
6 Można wysunąć przypuszczenie, że mogły to być osobniki związane z kultem, trzymane na 

terenie świątyni jako tzw. „święte zwierzęta”, w które wcielała się dusza bóstwa, jak np. 

Apis (zob. Marković 2015: 35-36).  
7 Adams 1995: 38-42; Friedman 2003.  
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zatem bliżej ludzkich osiedli. Umożliwiało to również łatwiejsze polowania i poło-

wy ryb oraz mięczaków. Obchody uroczystości w Centrum Ceremonialnym mogły 

się więc wiązać z nadejściem wylewu pod koniec czerwca i obchodami Nowego 

Roku1. Czerwiec jest także miesiącem przesilenia letniego2, co mogło łączyć się z 

ceremoniami związanymi z celebracją tego zjawiska.  

 Z terenów Delty znane są dwie budowle, które należy tu wymienić. Na sta-

nowisku Tell Ibrahim Awad (ryc. 6F) odkryto świątynię z okresu Średniego Pań-

stwa, zorientowaną na osi wschód-zachód, a w niższych warstwach świątynię z cza-

sów późnego I Okresu Przejściowego/późnego Starego Państwa a poniżej kolejną z 

czasów późnego Okresu Wczesnodynastycznego/wczesnego Starego Państwa. Naj-

starsze warstwy datowane są na późny Okres Predynastyczny. Stanowisko to daje 

więc możliwość zaobserwowania długofalowych zmian jakie zachodziły w planach 

tego miejsca kultu. W najstarszych fazach istnienia świątyni było zapewne jedno, 

podłużne, główne pomieszczenie związane z kultem, które zorientowane było po 

linii północny-zachód – południowy-wschód3. 

Kolejnym stanowiskiem jest Tell el-Farcha, którego najwcześniejsze fazy 

użytkowania związane są z Kulturą Dolnoegipską, tj. autochtonicznymi mieszkań-

cami Delty. W późniejszych czasach pojawili się pierwsi osadnicy z południa, zwią-

zani z kulturą Naqada. Apogeum rozwoju Tell el-Farcha przeżywało w Okresie Pro-

todynastycznym oraz za panowania dynastii 0 i I. Znajdował się tam zespół admini-

stracyjno-kultowy, o którego religijnej funkcji świadczy odkryty w nim zestaw figu-

rek i innych artefaktów, które na ogół znajdowane są na terenach świątyń4. Cały 

kompleks ma podobną orientację, zbliżoną do tej z Tell Ibrahim Awad.  

 

Podsumowanie 

Zestawienie planów predynastycznych i wczesnodynastycznych świątyń (ryc. 6)5 

pokazuje, że preferowano orientowanie tych budynków w odchyleniu od kierunków 

świata. W dwóch (tj. Medamud6 i Buto7) na osiem przypadków można by podejrze-

wać, że struktury zorientowano według kardynalnych kierunków świata. Jednak 

kwestia Medamud sprawia trudności, gdyż ustalenie głównej osi tego obiektu jest 

trudne z powodu jego nieregularnego planu8. Natomiast we wspomnianym zespole 

                                                           
1 Linseele, Van Neer 2003: 7. 
2 Brass 1994: 35.  
3 Eigner 2002: 22-23, pl. III. 10, pl. III. 10c. 
4 Ciałowicz 2008; 2009. 
5 Zestawienie planów na podstawie publikacji (kolejność planów odpowiada następującym 

publikacjom): A: Dreyer 1986, Abb. 1 i 2; B: Friedman 2003: 4; C: Kemp 1968, pl. 3; D: 

Brunton 1928: p. XXIII; E: Robichon, Varille 1940, pl. 1; F: Eigner 2002; 22, pl. III. 10; G: 

Ciałowicz 2008: 203; H: Ziermann 2002: 466, Abb. 3. 
6 Robichon, Varille 1940. 
7 W Buto (Tell el-Farain) zachował się zespół administracyjny, który mógł też pełnić funkcję 

królewskiej rezydencji mającej, być może, pomieszczenia związane z kultem. Jego funkcja 

sakralna wydaje się mieć marginalne znaczenie i nie miała ona wpływu na jego orientację 

według. kierunków świata. W przeciwieństwie jednak do Tell el-Farcha i Tell Ibrahim Awad 

układ murów poprowadzony został według kardynalnych kierunków świata (von der Way 

1996: 249, fig. 2). 
8 Robichon, Varille 1940. 
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administracyjno-rezydencjonalnym w Buto mogły się znajdować jakieś pomieszcze-

nia lub miejsce związane z kultem, ale nie można tego zespołu nazwać „świątynią” 

czy centrum administracyjno-kultowym, gdyż aspekt religijny wydaje się tu odgry-

wać marginalne znaczenie. W przypadkach konstrukcji, których interpretacja jako 

świątyń nie budzi wątpliwości, widać ich zorientowanie z odchyleniem od głównych 

kierunków świata. Co więcej, odchylenie to jest podobne we wszystkich przypad-

kach. 

Możliwe, że te same zjawiska astronomiczne służyły do wyznaczenia osi 

dziedzińca wspomnianego Centrum Ceremonialnego w Hierakonpolis 29A, sanktua-

rium Satet na Elefantynie, świątyni na Górze Thota1 oraz w Tell Ibrahim Awad. 

Świątynia w Abydos w momencie badań była zachowana na tyle słabo, że nie moż-

na jednoznacznie określić, gdzie znajdowało się do niej wejście2. Niemniej, wszyst-

kie wymienione przykłady charakteryzują się podobnym odchyleniem planów od 

kardynalnych kierunków świata. Specyficzna orientacja świątyni w Badari, której 

wejście znajduje się od południowo-zachodniej strony3 może wynikać z tego, że jej 

drzwi wygodniej było umieścić od strony doliny niż gebla, co wpłynęło na orienta-

cję budynku. Jest to też jedyna zachowana świątynia na wschodnim brzegu Nilu, co, 

ze względu na odmienną symbolikę wschodniego brzegu4, mogło przełożyć się na 

orientację.  

 Podobne do opisanej powyżej orientacje w kierunku północno- i południo-

wo-wschodnim wyznaczają dwa rzędy stel w Nabta Playa. Pojawianie się Syriusza o 

świcie, w czasie letniego przesilenia na południowym-wschodzie, wiązało się z na-

dejściem deszczy, które nawadniały Nabta Playa. Wzejście tej gwiazdy zwiastowało 

też wylew Nilu, co miało duże znaczenie od momentu zasiedlenia doliny tej rzeki i 

rozwoju rolnictwa. Podejrzewać można więc kontynuację tradycji związanych z 

życiodajnym znaczeniem heliakalnego wschodu Syriusza od czasów powstawania 

opisanych wcześniej struktur w Nabta Playa do czasów wczesnodynastycznych5.  

Wczesne świątynie na terenie dzisiejszego Egiptu orientowano więc w nie-

których przypadkach w kierunku miejsca heliakalnego wschodu Syriusza lub zjawi-

sko to służyło do wyznaczania ich osi. Możliwa jest też orientacja (np. Badari i nie-

których struktur w Nabta Playa) w kierunku północno-wschodnim. Przysparza ona 

                                                           
1 Gyozo Vörös (1998) datuje najstarszą fazę świątyni na Górze Thota na Okres Wczesnody-

nastyczny na podstawie jej orientacji astronomicznej. Według Juana Antonia Belmonte i 

Mosalama Shaltouta oś tej świątyni nakierowana była na Nil, a nie na wschód Syriusza 

(Shaltout, Belmonte 2005: 282). Autor niniejszego artykułu uważa, że argumentacja G. 

Vörösa jest nieprzekonująca, a sama kwestia jej zorientowania może być bardziej skompli-

kowana. Nie można na podstawie obecnych publikacji ustalić czasu jej powstania. Można też 

zasugerować, że budynek ten był zorientowany na świątynię w Medamud jako inne święte 

miejsce, co nie byłoby niczym dziwnym, jeżeli chodzi o nakierowanie osi (zob. Wilkinson 

2000: 37).    
2 Kemp 1968.  
3 Brunton 1927 i 1928.  
4 Lurker 1995: 241.  
5 Warto zwrócić tu uwagę na to, że po 70 dniach jego przebywania poniżej linii horyzontu 

Syriusz pojawiał się na niebie zwiastując wylew Nilu. Ta koincydencja miała też wpłynąć na 

proces mumifikacji, który również trwał 70 dni (Ikram, Dodson 1999: 103-135). Widać więc 

powiązanie w późniejszych czasach tego zjawiska ze zmartwychwstaniem lub odrodzeniem.  
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jednak znacznych trudności przy próbie interpretacji. Jest to kierunek lokalizacji na 

niebie gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, który był identyfikowany w czasach 

dynastycznych z Byczym Udźcem – Mechetiu. Można więc doszukiwać się różnych 

znaczeń, np. związanych z religijnym znaczeniem bydła, jego rolą w ekonomii czy 

ofiarami ze zwierząt.  

W czasach IV dynastii doszło do znacznej zmiany i świątynie zaczęto orien-

tować na osi wschód-zachód. Interpretowane jest to jako skutek wzrostu znaczenia 

wierzeń związanych ze słońcem1. Jak pokazują pozostałości świątyń na Elefantynie i 

w Badari zmiany osi miały charakter stopniowego przechodzenia na orientację 

wschód-zachód.   

Z jednej strony kalendarze używane w starożytnym Egipcie były niedokład-

ne, tj. rok kalendarzowy nie pokrywał się w pełni z astronomicznym i z czasem zja-

wiska astronomiczne oraz zbiegający się z nimi cykl pór roku, a także odpowiadają-

ce im czynności gospodarcze, jak i sakralne, wypadały w niewłaściwym czasie2. 

Obserwacje astronomiczne umożliwiały dokładne wskazanie czasu wylewu, rytual-

nych i gospodarczych zajęć. Było to ważne ze względu na ekonomiczne, jak i sym-

boliczne znaczenie świątyń. Z drugiej strony w orientacjach względem ciał niebie-

skich można widzieć próbę nawiązania kontaktu z niebiosami czy bóstwami wiąza-

nymi ze sklepieniem niebieskim, gdyż osie tych założeń architektonicznych mogły 

wskazywać kierunek odprawiania rytuałów przeznaczonych dla czczonych gwiazd. 

Dzięki nawiązaniu takiego połączenia mogło zaistnieć axis mundi, umożliwiające 

kontakt z niebem rządzącym zjawiskami na ziemi, a więc można było próbować 

wpływać na zjawiska naturalne. Jest to niezbędny elementem konstruowania sa-

crum, w którym przecinają się i nawiązują ze sobą łączność różne sfery wszechświa-

ta. Orientacja miejsc kultu względem ciał niebieskich miała więc znaczenie zarówno 

praktyczne, jak i symboliczne, będąc zarazem elementem konstruowania przestrzeni 

sakralnej.  
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RYCINY 

 

 

Ryc. 1. A - Fragment sceny przedstawiającej rytuał naprężenia sznura (Czerwona Kaplica w 

Karnaku, fot. W. Ejsmond) i B – propozycja wyglądu instrumentu służącego do wyznaczania 

orientacji świątyni (za Belmonte, Molinero Polo, Miranda 2009: fig. 7.15). 

 

 

 
Ryc. 2. Rozmieszczenie megalitycznych struktur w Nabta Playa (za McKim Malville, Wen-

dorf, Mazar, Schild 1998: fig.1). 
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Ryc. 3. Plan zrekonstruowanej struktury interpretowanej jako tzw. „kalendarz słoneczny” 

(stanowisko E 92-9 w Nabta Playa; za Applegate, Zedeño 2001: 466, fig. 14.3). 

 

        

Ryc. 4. Plan świątyni na Elefantynie, fazy VIIIa-d i VII (za Dreyer 1986: 13, Abb. 1.). 
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Ryc. 5. Plan Centrum Ceremonialnego w 29A w Hierakonpolis (za Friedman 2003: 4). 

 

 

Ryc. 6. Zestawienie planów świątyń (w różnej skali): A – na Elefantynie (powyżej najwcze-

śniejsza i niżej kolejna faza), w B – Hierakonpolis, C – Abydos, D – Badari (wcześniejsza 

faza świątyni powyżej), E – Medamoud, F – Tell Ibrahim Awad, G – Tell el-Farcha i H – 

Buto (przypuszczalny obiekt sakralny we wcześniejszej fazie zespołu administracyjno-

rezydencjonalnego). Źródła ilustracji w artykule. 
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Could Woman Be King in Ancient Egypt? 

 

It is widely believed that women could not have exercised kingship in ancient Egypt. Alt-

hough royal mothers and wives could occasionally be proclaimed a queen regent from the 

earliest times of ancient Egyptian history, if a woman assumed royal power, according to 

many scholars, she was considered to be a usurper. This interpretation seems totally inaccu-

rate. The aim of the paper is therefore to demonstrate that women were not precluded from 

royal power in any way. The analysis of known cases of women exercising royal power 

proves that women could have successfully reigned as kings, although such situation was 

extremely rare in ancient Egyptian history, exactly as in other monarchies were women are 

allowed to rule as is proven by the analogies of the European examples.  

 

Słowa kluczowe: ideologia władzy królewskiej, faraon, królowa, Hatszepsut, władczynie 

starożytnego Egiptu, dziedziczenie władzy. 

Keywords: ideology of kingship, pharaoh, queen, Hatshepsut, female rulers of ancient 

Egypt, royal succession. 

 

Gdy mowa o faraonach, władcach starożytnego Egiptu, przed oczami niemal na-

tychmiast staje nam obraz orientalnego władcy, otoczonego młodymi i pięknymi 

kobietami, zażywającego uciech i rozkoszy w swym pałacu. Same Egipcjanki zaś 

kojarzą nam się zazwyczaj właśnie jako pełne wdzięku i urody kobiety i to zarówno 

wtedy, gdy chodzi o królowe i księżniczki, jak i o kapłanki czy muzykantki. W po-

wszechnej opinii władza królewska zarezerwowana była jednak wyłącznie dla męż-

czyzn. W przypadku małoletniości króla kobieta mogła jednak zostać ogłoszona 

regentką i to już od najdawniejszych czasów, jak sugerują francuskie odkrycia w 

Wadi Ameyra, dotyczące królowej Net-hetep z czasów I dynastii, które zdają się 

wskazywać, że była ona regentką sprawującą władzę w początkach panowania Dże-

ra1. W powszechnym mniemaniu na więcej kobiety liczyć jednak nie mogły, a nawet 

jeśli któraś z nich zapragnęła stać się królem, to była ona traktowana raczej jak 

uzurpatorka niż prawowita władczyni.  

 Wydaje się jednak, że tego rodzaju interpretacja wynika w dużej mierze z, 

często nieuświadomionych, uprzedzeń, których korzenie sięgają przynajmniej XIX 

                                                           
1 Tallet 2015: 28-29 oraz pl. 37. O samej Net-hetep por. także Callender 2011b: 7-15. 
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wieku1. Najlepszym przykładem tego, jak tego rodzaju prze(d)sądy2 wpływają na 

interpretację roli kobiet w sprawowaniu władzy królewskiej, może być przypadek 

Hatszepsut z XVIII dynastii. Gdy bowiem przedstawia się stosunki łączące wład-

czynię z jej pasierbem, a zarazem bratankiem, Thotmesem III, Hatszepsut ukazywa-

na jest jako żądna krwi, bezwzględna i okrutna intrygantka, która nie cofnęłaby się 

przed niczym, by tylko zdobyć dla siebie najwyższą władzę3. Gdy jednak mowa o 

militarnej aktywności Hatszepsut, to przedstawiana jest ona jako pokojowo czy 

wręcz pacyfistycznie usposobiona władczyni, brzydząca się wszelką formą przemo-

cy4, czego najlepszym potwierdzeniem ma być rezygnacja z aktywności militarnej 

na rzecz pokojowej wyprawy do krainy Punt5.  

 Przed przystąpieniem do analizy szczegółowych przypadków kobiet, które 

odważyły się sięgnąć po najwyższą władzę w kraju nad Nilem, należy zaznaczyć, że 

kobiecość była, w pewnym sensie, niejako wpisana w istotę sprawowania władzy 

królewskiej w starożytnym Egipcie. Nie chodzi tu tylko o, skądinąd oczywiste, 

stwierdzenie, że każdy król potrzebował dopełnienia w postaci Wielkiej Małżonki 

Królewskiej, aby móc spłodzić potomka i tym samym zachować ciągłość następstwa 

tronu6. Egipskie teksty sugerują bowiem, że faraon, jako bóg, obdarzony jest zarów-

no męskimi, jak i żeńskimi cechami. Z tej przyczyny władca bywa identyfikowany 

nie tylko z męskimi, ale również z żeńskimi bóstwami, co podkreśla różne aspekty 

jego wyjątkowej natury. Dla przykładu, w jednym z hymnów na cześć Senusereta III 

z XII dynastii mówi się, że: „Zaiste, jest on Sachmet przeciw wrogom, którzy prze-

kraczają (jego) granicę”7. Z kolei w Naukach wiernego sługi o królu Amenemhacie 

III z XII dynastii powiada się: „Jest on Bastet, obrończynią Obu Krajów, <a ten, 

który oddaje mu cześć>, zostanie objęty ramieniem jego. Jest on Sachmet <prze-

                                                           
1 Najlepiej widać to na przykładzie Hatszepsut, która zarówno w polskiej jak i w obcoję-

zycznej literaturze przedmiotu (i nie tylko) określana jest dość konsekwentnie jako „królowa 

Hatszepsut”. Stąd słyszymy o „panowaniu królowej Hatszepsut” czy „świątyni królowej 

Hatszepsut w Deir el-Bahari”, choć zwykle nie mówimy na przykład o „panowaniu króla 

Ramzesa II” czy „piramidzie króla Cheopsa w Gizie”, ale po prostu o „panowaniu Ramzesa 

II” czy „piramidzie Cheopsa w Gizie”. Potrzeba każdorazowego podkreślania faktu, że cho-

dzi o „królową” Hatszepsut pokazuje, że dla wielu badaczy nie była ona pełnoprawnym 

królem, nawet jeśli nie wszyscy zdają sobie sprawę z implikacji takiego sformułowania, 

które ugruntowało się w tradycji egiptologicznej na tyle silnie, że jest już dziś uznawane za 

oczywiste.  
2 Używam tego pojęcia w znaczeniu, jakie opisuje szczegółowo Andrzej Przyłębski (2005: 

161-164).  
3 Hayes 1990: 82; Mathieu 2000: 3-12. Por. jednak krytyczne uwagi w Taterka 2015: 77-93; 

2016a: 28-33; 2016c: 169-180. 
4 Winlock 1928: 51; Wilson 1951: 174-176.  
5 O bezzasadności tego poglądu por. Taterka 2014a: 13-41; 2017b: 90-106. O znaczeniu 

samej ekspedycji do Puntu w czasach Hatszepsut por. Taterka 2016a: 78-91; 2016b: 114-

123. 
6 Więcej o roli królowej w starożytnym Egipcie w Troy 1986.  
7 pUCL 32157 = Kahun LV.1, rt., 2,20. Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Col-

lier, Quirke 2004: pl. [2]. 
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ciw> temu, który przekracza to, co rozkazał, <a> ten, który go obrazi, popadnie w 

nieszczęście”1. W ten sposób władca identyfikowany jest tu z różnymi manifesta-

cjami bogini Hathor: z jednej strony z Sachmet, jako uosobieniem gniewu boga 

stwórcy2, a z drugiej zaś – z Bastet3, jako wcieleniem łagodnego oblicza bogini, 

która sama stanowi ucieleśnienie żeńskiej zasady w przyrodzie4. Kolejnym przykła-

dem tego rodzaju praktyki może być również imię Dwóch Pań Thotmesa I z XVIII 

dynastii, które brzmi xa-m-nsr.t-aA-pH.tj, co oznacza: „Ten-który-pojawia-się-jako-

Ognista-Bogini-wielki-mocą”5. Najbardziej wymowny jest chyba jednak następują-

cy ustęp z inskrypcji z grobowca wezyra Rech-mi-Ra z czasów Thotmesa III z 

XVIII dynastii, w którym o władcy Egiptu mówi się: „Każdy [król Górnego i Dol-

nego Egiptu] jest bogiem, dzięki którego wskazaniom możliwe jest życie; ojcem (i) 

matką [wszystkich ludzi], sam jeden (i) nie (ma) sobie równego”6. W ten sposób 

faraon do pewnego stopnia łączy w sobie cechy obu płci jako istota całkowicie wy-

jątkowa i wyróżniająca się spośród zwykłych śmiertelników7. Należy jednak zauwa-

żyć, że tego rodzaju koncepcja władzy królewskiej pozwalała na jej sprawowanie 

zarówno mężczyznom, jak i kobietom. 

 Nic więc dziwnego, że w historii Egiptu niejednokrotnie zdarzała się sytua-

cja, gdy, w wyniku splotu różnego rodzaju okoliczności, na tronie Egiptu zasiadła 

kobieta, choć rzeczywiście nie miało to miejsca zbyt często. Pierwszy tego rodzaju 

przypadek nastąpić mógł jednak już w czasach I dynastii, a pierwszą kobietą, która 

sprawowała najwyższą władzę w Egipcie, była Mer-Net, matka króla Dena8. O jej 

wyjątkowej pozycji świadczy, z jednej strony, fakt, że jej imię wymienione jest na 

jednej z list królów z czasów I dynastii9, z drugiej zaś fakt, że jako jedyna kobieta 

posiadała ona zarówno grobowiec typu królewskiego, jak również tak zwany „okręg 

dolny” w Abydos10, co, jak się wydaje, było przywilejem zastrzeżonym dla królów. 

                                                           
1 Nauki wiernego sługi, § 5,11-14. Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Posener 

1976: 90-91. 
2 Sternberg 1984: kol. 323-333; R. Wilkinson 2003: 181-182. 
3 Otto 1975: kol. 628-630; R. Wilkinson 2003: 177-178. 
4 Desroches-Noblecourt 1995; Daumas 1977: kol. 1024-1033; R. Wilkinson 2003: 139-145. 
5 Von Beckerath 1999: 133, nr N 1. Co ciekawe, tego wariantu imienia Dwóch Pań Thotmes 

I używał wyłącznie w początkowych latach swego panowania (por. Sethe, Helck 1906-1958: 

80,12 oraz 82,10). Być może ma to związek z ogromną rolą pełnioną przez kobiety z rodziny 

królewskiej na przełomie XVII i XVIII dynastii zarówno w dziele zjednoczenia Egiptu po II 

Okresie Przejściowym (Barbotin 2008: 70-73), jak i w odbudowie kraju i kulcie już po zjed-

noczeniu (Gitton 1981; 1989). Warto również podkreślić, że w świątyni Hatszepsut w Deir 

el-Bahari Thotmes I bywa niekiedy określany jako nTr.t nfr.t, a więc „Doskonała Bogini” 

(Naville 1894: pl. XIV), choć, wbrew Roth 2005: 10, nie można powiedzieć, iż jest to typo-

we i standardowe zjawisko dla czasów Hatszepsut.  
6 Sethe, Helck 1906-1958: 1077,5-8. 
7 Wydaje się, że w ten sposób król podąża za przykładem boga słońca; Kitchen 2012: 641-

643. 
8 Na temat Mer-Net zob. Callender 2011b: 30-37. 
9 Dreyer 1987: 36, Abb. 2-3; Kaiser 1987: 116, Abb. 1; 118, Abb. 2.  
10 Kemp 1966: 13-22; O’Connor 1989: 51-86; T. Wilkinson 1999: 199-206.  
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Możliwe jest jednak, że wyjątkowa pozycja Mer-Net wynikała raczej z faktu, że 

sprawowała ona regencję w czasach małoletniości króla Dena – kwestii tej nie da 

się, niestety, rozstrzygnąć z całą pewnością.  

 Podobnie rzecz się ma w przypadku innej kobiety, w odniesieniu do której 

sugeruje się niekiedy, że mogła ona sprawować władzę królewską, a mianowicie 

Chenti-kaus I z czasów przełomu IV i V dynastii. Dawniejsze sugestie widzące w 

Chenti-kaus I żeńskiego króla1 wydają się jednak nietrafne2, a wyjątkowa pozycja 

owej kobiety wynika raczej z faktu, że była ona matką aż dwóch królów3, którymi, 

jak wskazują najnowsze ustalenia, byli najprawdopodobniej Szepsef-kaf z IV i User-

kaf z V dynastii4.  

 Jeszcze bardziej tajemniczo przedstawia się problem nieznanej z imienia 

królowej współczesnej Dżed-ka-Ra Izeziemu z V dynastii. Ze względu na wyjątko-

we rozmiary jej grobowca, wysuwa się niekiedy przypuszczenie, że przynajmniej 

przez krótki czas sprawowała ona władzę królewską5. Możliwe jednak, że po raz 

kolejny mamy tu do czynienia z regentką sprawującą władzę w czasach małoletnio-

ści jednego z ostatnich władców V dynastii.  

 Poważne wątpliwości wzbudza również kwestia historyczności królowej 

Nitokris, którą tak opisuje Manethon z Sebennytos: „Nitokris, najszlachetniejsza i 

najpiękniejsza z kobiet, które żyły w jej czasach, o złocistej cerze, która wzniosła 

trzecią piramidę6, sprawowała władzę królewską przez 12 lat”7. Kapłan z Sebenny-

tos wymienia Nitokris jako ostatnią władczynię VI dynastii. Niekiedy próbuje się ją 

identyfikować8 z Net-iqerti z Kanonu Turyńskiego9, jednakże, jak wykazała analiza 

Kima Ryholta10, Net-iqerti był najpewniej mężczyzną (i to panującym w czasach II 

Okresu Przejściowego), a wspomniana przez Manethona Nitokris najprawdopodob-

niej nigdy nie istniała11.  

 Z późniejszych czasów znamy jednak przypadki żeńskich królów, które nie 

budzą żadnej wątpliwości. Są to: Neferu-Sebek12 z XII dynastii, Hatszepsut1 i An-

                                                           
1 Verner 1995: 173-175. 
2 Sabbahy 1999: 107-111; por. jednak Verner 1999: 215-218.  
3 O niezwykłym tytule Chenti-kaus I mwt nswt bjt.j nswt bjt.j zob. Verner 1995: 165-168.  
4 El Awady 2006: 191-218; 2009: 240-252; Verner 2011: 778-784; Callender 2011b: 136-

154. 
5 Baer 1960: 298-299; Roth 2005: 12. 
6 Na temat historii wzniesienia trzeciej piramidy w Gizie przez Nitokris/Rodopis zob. Coche-

Zivie 1972: 115-138.  
7 Manethon, fragm. 20. Wszystkie tłumaczenia z Dziejów Egiptu Manethona za Taterka 

2017a.  
8 Coche-Zivie 1982: kol. 513-514. 
9 Kanon Turyński, fragm. 43. Wszystkie odwołania do Kanonu Turyńskiego na podstawie 

wydania Gardinera 1959. 
10 Ryholt 2000: 87-100.  
11 Por. jednak Callender 2011a: 246-260; 2011b: 306-317. 
12 Na temat Neferu-Sebek zob. Callender 1998a: 227-236; 1998b: 45-54, 56; Tallet 2005: 

253-258; 2013: 73-87; Tyldesley 2012: 11-12; Lelong 2013: 47-54.  
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chet-cheperu-Ra Nefer-neferu-Iten2 z XVIII dynastii oraz Ta-Useret3 z XIX dynastii. 

Każda z nich posługiwała się nie tylko pełną tytulaturą królewską4, ale również 

przedstawiana była jako król w ikonografii, dlatego też nie da się podważyć ich 

królewskiego statusu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że ostatnią władczynią 

egipską również była kobieta, Kleopatra VII, choć sprawowała ona swą władzę ra-

czej jako królowa, a nie król Egiptu5.  

 Wydawać by się mogło, że cztery pewne przypadki żeńskich królów (nawet 

w połączeniu z czterema wątpliwymi, opisanymi powyżej) na trzy tysiące lat istnie-

nia cywilizacji egipskiej to niewiele, ale nie inaczej jest i w innych krajach, w któ-

rych kobiety dopuszczone są do sprawowania władzy królewskiej. Dla przykładu w 

królestwie angielskim (licząc od królów anglosaskich z IX wieku n.e. do chwili 

obecnej) wśród władców wymienić można jedynie osiem kobiet6 (przy czym niektó-

re, jak Elżbieta I, Wiktoria czy Elżbieta II poszczycić się mogą imponująco długim 

panowaniem), a w królestwie polskim przez cały okres jego istnienia jedynie dwie 

kobiety (Jadwiga7 oraz Anna Jagiellonka8) zostały koronowane na królów. Warto 

podkreślić, że obie kobiety używały w oficjalnych dokumentach zarówno tytułu 

królowa (regina), jak i król (rex)9, co więcej obie rządziły samodzielnie jedynie 

przez krótki czas (Jadwigę wydano bowiem za mąż za Władysława Jagiełłę, a Annę 

Jagiellonkę za Stefana Batorego). Gdyby jednak kobietom w ogóle nie wolno było 

sprawować władzy królewskiej w Egipcie, to należałoby się spodziewać, że w całej 

historii kraju nad Nilem nie uda się wskazać nawet jednej kobiety, która panowałaby 

jako król, jak to miało miejsce w królestwie Francji, gdzie od czasów Filipa V Wy-

sokiego, na mocy dostosowanej do bieżących potrzeb politycznych interpretacji 

prawa salickiego, kobietom zabroniono dziedziczenia władzy królewskiej10. Co wię-

cej, nawet w czasach, gdy kobietom teoretycznie wolno było dziedziczyć najwyższą 

władzę we Francji, ani razu nie doszło do sytuacji, w której kobieta rzeczywiście 

objęłaby tron. Pokazuje to, że rzadkość występowania żeńskich królów nie może 

                                                                                                                                                      
1 O Hatszepsut zob. Ratié 1979; Desroches Noblecourt 2007; Maruéjol 2007; Nadig 2016; 

Cooney 2016. 
2 Badacze nie są zgodni co do tożsamości tej władczyni. Przypuszcza się, że była to Nefertiti 

(Harris 1973: 15-17; Reeves 2001: 162-177) lub, co bardziej prawdopodobne, Merit-Iten, 

najstarsza córka Achenatona i Nefertiti (M. Gabolde 1998: 147-185; Laboury 2010: 329-

357). Por. także Allen 2009: 9-20, choć nie wszystkie konkluzje badacza wydają się przeko-

nujące.  
3 O Ta-Useret zob. Callender 2004: 81-104; Dodson 2010: 111-118; Callender 2012: 25-47.  
4 Valloggia 1964: 45-53; Robins 1999: 103-112; Callender 2012: 36-37.  
5 Na temat Kleopatry zob. Łukaszewicz 2005; Schuller 2006; Ashton 2008.  
6 Były to Matylda (1141; uznawana za uzurpatorkę), Joanna Grey (1553; uznawana za uzur-

patorkę), Maria I Tudor (1553-1559), Elżbieta I Tudor (1558-1603), Maria II Stuart (1689-

1694), Anna Stuart (1702-1707), Wiktoria (1837-1901) oraz Elżbieta II (od 1952 do chwili 

obecnej); Fryde i in. 1986: 1-48. 
7 O panowaniu Jadwigi (1384-1399) zob. Nikodem 2009. 
8 O panowaniu Anny Jagiellonki (1575-1596) zob. Bogucka 2009. 
9 Nikodem 2009: 120.  
10 Więcej na ten temat w Gobry 2010.  
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stanowić argumentu na rzecz tezy, że kobietom nie wolno sprawować władzy kró-

lewskiej w danym państwie, w tym przypadku, w starożytnym Egipcie. 

 Elementem, który często wzbudza liczne nieporozumienia, jest domniemana 

konieczność ukrywania własnej płci przez żeńskich królów. Zgodnie z rozpo-

wszechnionym poglądem kobiety nie mogły sprawować władzy królewskiej w 

Egipcie, więc jeśli którejś mimo wszystko udało się sięgnąć po najwyższą władzę, to 

musiała ukrywać swą płeć. Z tej przyczyny kazała przedstawiać się jako mężczyzna 

w oficjalnych wizerunkach, albowiem w przeciwnym razie z pewnością spotkałaby 

się ze sprzeciwem nie tylko ze strony najwyższych dostojników i kapłanów, lecz 

także prostego ludu.  

 Absurdalność tego rodzaju interpretacji najlepiej widać na przykładzie Hat-

szepsut1. Władczyni ta była wszak córką króla Thotmesa I z XVIII dynastii, Wielką 

Małżonką Królewską jego syna i następcy Thotmesa II, a także regentką sprawującą 

władzę w pierwszych latach panowania Thotmesa III, jak również Bożą Małżonką 

Amona-Ra z Karnaku2, a więc najwyższą kapłanką tego bóstwa. Oznacza to, że już 

od najwcześniejszych lat Hatszepsut była jedną z najważniejszych osób na egipskim 

dworze królewskim, a tym samym musiała być doskonale znana nie tylko najwyż-

szym dostojnikom, ale również kapłanom, którzy musieliby być chyba niespełna 

rozumu, gdyby dali się nabrać na domniemaną „zmianę płci” przez Hatszepsut. 

Równie absurdalna jest sugestia, jakoby przejęcie tronu przez kobietę mogło się 

spotkać ze sprzeciwem ze strony ludu, ponieważ nie ma absolutnie żadnego dowodu 

na to, by egipski lud kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób wpłynął na kwestie suk-

cesji dynastycznej.  

 Co więcej, pogląd o tym, że kobiety ukrywały swą płeć jest sprzeczny z 

materiałem źródłowym – żeńscy królowie przedstawiani byli bowiem zarówno z 

kobiecymi cechami fizjonomicznymi, jak i w strojach typowych dla kobiet, choć z 

dodatkiem atrybutów królewskich3. Prawdą jest, że istnieją przedstawienia, w któ-

rych żeńscy królowie przedstawiani są w postaci męskiej, ale, ściśle rzecz biorąc, 

tego rodzaju sformułowanie przysłania nam istotę zjawiska. W rzeczywistości bo-

wiem chodzi tu nie tyle o chęć zmiany płci, ale raczej o wolę dostosowania się do 

tradycyjnego kanonu przedstawień króla. W toku dziejów starożytnego Egiptu wy-

kształcił się bowiem określony sposób, w jaki należało przedstawiać postać władcy. 

W większości przedstawień władca ukazywany był jako mężczyzna, ponieważ w 

zdecydowanej większości przypadków egipscy królowie rzeczywiście byli mężczy-

znami. W ten sposób kobieta, chcąc panować jako prawowity król, musiała pokazy-

wać się w oficjalnych przedstawieniach jako władca, z czego wynika, że musiała 

                                                           
1 Zagadnienie to omawia szczegółowo Matić 2016: 810-831.  
2 Na temat znaczenia tego tytułu zob. Gitton 1984. 
3 Por. fragment posągu Neferu-Sebek Louvre E 27135 (Delange 1987: 30-31), jak również 

przedstawienia Hatszepsut (Ćwiek 2007: 23-50) oraz Ta-Useret (Roehrig 2012: 48-66; Al-

tenmüller 2012: 67-91). 
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przedstawiać się jako mężczyzna1. Nie chodzi tu jednak o chęć ukrywania własnej 

płci; w takim przypadku należałoby się spodziewać, że „męskie” wizerunki wystę-

pować będą przede wszystkim w początkowym okresie panowania, a później, gdy 

już poddani oswoją się z myślą, że rządzi nimi kobieta, władczynie będą mogły po-

zwolić sobie na nieco bardziej „sfeminizowane” przedstawienia. W rzeczywistości 

jest jednak dokładnie odwrotnie – w początkach panowania przedstawienia wład-

czyń nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z osobami płci 

żeńskiej, natomiast wraz z upływem czasu coraz częściej pojawiają się wizerunki 

„męskie”2. Nawet wtedy jednak inskrypcje towarzyszące przedstawieniom wyraźnie 

stwierdzają, że przedstawienia ukazują osoby płci żeńskiej. 

 Ten ostatni element jest często niedoceniany, ma on jednak kluczowe zna-

czenie. Ze względu na fakt, iż język egipski nie jest w żaden sposób spokrewniony z 

żadnym z języków europejskich, w pierwszej chwili umyka nam fakt, że wszyscy 

żeńscy królowie przez cały czas swego panowania noszą żeńskie imiona. Imię Hat-

szepsut oznacza wszak „Pierwsza ze szlachetnych kobiet”, natomiast imię Ta-Useret 

oznacza: „Wielka”. Nawet imię Neferu-Sebek („Piękno Sobka”) jest imieniem żeń-

skim, gdyż źródła egipskie pokazują, że imiona skonstruowane według schematu 

„Neferu-X” (gdzie X oznacza imię bóstwa) noszone były wyłącznie przez kobiety. 

Co więcej, żeńscy królowie posługiwali się również żeńskimi odpowiednikami tytu-

latury królewskiej. Dlatego też Neferu-Sebek czy Hatszepsut nosiły tytuły takie jak 

„Doskonała Bogini” (nTr.t nfr.t), „córka Ra” (zA.t ra) czy Pani Obydwu Krajów (nb.t 
tA.wj). Obie posługiwały się również tytułem żeńskiego Horusa3 (Hr.w.t, które to 

słowo należałoby zapewne przetłumaczyć jako „Horusa”). Ponadto, rodzaj żeński 

dawał władczyniom pewne szczególne możliwości wyrazu ich boskiej natury, z 

których skwapliwie korzystały. Najlepiej widać to na przykładzie królewskiej tytula-

tury Hatszepsut, która, jak wykazała analiza Gay Robins4, zawiera odwołania do 

rozmaitych bogiń, z którymi władczyni się identyfikuje. I tak imię Horusowe Hat-

szepsut – wsr.t-kA.w („Potężna-(mocą)-kau”) – zawiera aluzję do bogini Useret 

(wsr.t), jednej z manifestacji bogini Hathor5, natomiast jej imię Dwóch Pań – wAD.t-
rnp.wt („Kwitnąca-latami”) – zawiera odwołanie do bogini Uadżet6 (wAD.t). Ponie-

waż Hathor związana jest szczególnie z Górnym Egiptem oraz południem jako ta-

kim, Uadżet zaś – z Dolnym Egiptem, oba imiona traktować można ponadto jako 

symboliczną aluzję do tytułu nswt bjt.j, a więc „król Górnego i Dolnego Egiptu”. 

Trzecie imię Hatszepsut, imię Złotego Sokoła – nTr.t-xa.w („Boska-pojawieniami”) – 

                                                           
1 Warto dodać, że podobna sytuacja ma miejsce i dziś, czego przykładem może być ceremo-

nialny „męski” mundur noszony przez królową Elżbietę II przy szczególnych okazjach. 
2 Tefnin 1979: 135-170.  
3 Valloggia 1964: 50, fig. 9 (Neferu-Sebek); Lacau 1952: 186, fig. 1. 
4 Robins 1999: 103-112. 
5 Leitz 2002: 579-580. 
6 Fischer-Elfert 1986: kol. 906-911; R. Wilkinson 2003: 226-228. Warto dodać, że imię to 

mogło również zawierać aluzję do jednego z wariantów imienia Złotego Sokoła Thotmesa I: 

aA-pH.tj-wsr-xpS-wAD-rnp.wt-m-Hwt-mAa.t („Wielki-mocą-o-potężnym-ramieniu-kwitnący-

latami-w-okręgu-Ma‘at); von Beckerath 1999: 135, nr G 3. 
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zawiera w sobie z kolei słowo nTr.t, a więc „bogini”, dzięki czemu władczyni może 

identyfikować się z istotą żeńskości w ogóle. Imię tronowe Hatszepsut – mAa.t-kA-ra 
(„Sprawiedliwa-(która-należy-do)-ka-Ra”1 – również zawiera w sobie aluzję do 

bogini. Tym razem chodzi o Ma‘at (mAa.t), uosobienie kosmicznej harmonii i ładu, 

ustanowionego przez boga Ra w momencie stworzenia świata2. Ostatnie z imion 

Hatszepsut, jako imię nadane królewskiej córce w czasach, gdy zapewne nikt nie 

spodziewał się jeszcze, że pewnego dnia obejmie ona władzę nad Egiptem, nie za-

wierało w sobie żadnego odwołania do bóstwa, dlatego też, już po wstąpieniu na 

tron, Hatszepsut zmuszona była dodać do niego epitet Xnm.t-jmn, a więc „złączona-

(z)-Amonem”. Skoro jednak to właśnie imię było tym elementem, który w najpeł-

niejszy sposób wyrażał istotę danego bytu3, to należy stwierdzić, że żeńscy królo-

wie, zachowując swe kobiece imiona, nie mieli najmniejszego zamiaru ukrywać 

swej płci.  

Jedynym tytułem, który nie uległ feminizacji był tytuł nswt bjt.j, tradycyjnie 

tłumaczony jako „król Górnego i Dolnego Egiptu”4. Tytuł ten odnosi się bowiem do 

pewnego bytu metafizycznego, króla par excellence, który konkretyzuje się w oso-

bie aktualnie panującego władcy, który może być zarówno mężczyzną (Hm n nswt 
bjt.j), jak i kobietą (Hm.t n.t nswt bjt.j)5. Podobnie rzecz się ma w przypadku Cesar-

stwa Bizantyjskiego, gdzie kobietom również wolno było sprawować najwyższą 

władzę. Kobiety, którym się to udało, jak Irena6 (797-802) czy Teodora7 (1042-

1056) posługiwały się bowiem tytułem βασιλεύς w wersji męskiej8, nie zaś jego 

żeńskim odpowiednikiem βασίλισσα. Ten ostatni odnosił się bowiem wyłącznie do 

żony cesarza9.  

W odniesieniu do Hatszepsut często uważa się, że wymyśliła ona mit o 

swym boskim narodzeniu, który nakazała przedstawić na ścianach swej świątyni 

milionów lat w Deir el-Bahari, by wzmocnić swą pozycję w stosunku do Thotmesa 

                                                           
1 Jest to tylko jedna z propozycji tłumaczenia imienia tronowego Hatszepsut (Leprohon 

2013: 98). Por. także Graefe 1995: 119-127. 
2 Assmann 1989; 1995. 
3 Vernus 1982: kol. 320-326.  
4 Warto jednak zaznaczyć, że istnieją źródła z innych czasów świadczące o tym, że niekiedy 

sam tytuł nswt występował w wersji żeńskiej jako nsjjt. Dla przykładu hymn ku czci Ureusza 

z czasów XIII dynastii stwierdza: „Budzisz się w pokoju: budzi się wielka królowa (nsjjt)  
pokoju, (a) przebudzenie twe jest spokojne” (pMoskwa 314,1-2; tłumaczenie na podstawie 

tekstu egipskiego w Erman 1911: 34). Z kolei Onomastykon Imen-em-Ipeta męskiemu słowu 

nswt („król”) przyporządkowuje żeńskie słowo nsjjt („królowa”); Gardiner 1947: 13*, nr 67-

68. Słowo nsjjt oznacza jednak z reguły „władzę królewską” lub „królowanie”; Erman, 

Grapow 1928: 332,8-333,21. Nie istnieje natomiast forma *nsjjt bjt.j. 
5 Allen 2010: 33-34 i 67. Podobną ideę zaobserwować można również w ideologii władzy 

królewskiej władców europejskich, zwłaszcza Francji i Anglii; Kantorowicz 2007.  
6 Na temat Ireny zob. Barbe 1990; Garland 1999: 73-94 
7 Na temat Teodory zob. Garland 1999: 161-167.  
8 Rösch 1978: 110-111, 115 i 154; Kantorowicz 2007: 66-67.  
9 Chciałbym w tym miejscu podziękować pani dr hab. Annie Kotłowskiej za dyskusję nad 

tym zagadnieniem.  
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III, ukazując się jako bardziej godna do sprawowania władzy królewskiej jako córka 

boga słońca, Amona-Ra1. Zwykle zapomina się jednak o tym, że przecież Thotmes 

III również uważany był za syna boga słonecznego2, czego wyrazem był noszony 

przez faraonów od czasów Dżedef-Ra z IV dynastii tytuł zA ra („syn Ra”)3. Co 

więcej, mit boskich narodzin znany jest również z czasów Amenhotepa III z XVIII 

(w świątyni w Luksorze4) oraz Ramzesa II z XIX dynastii (w Ramesseum5), których 

przecież nie można posądzać o chęć wzmocnienia swej władzy ze względu na 

„nieodpowiednią” płeć. Nowe odkrycia dokonane przez misję amerykańską na 

terenie zespołu grobowego Senusereta III w Dahszur, gdzie odkryto najstarsze znane 

do tej pory przedstawienia mitu boskich nardzin6, pokazują, że motyw ten 

występował w dekoracji królewskich zespołów grobowych przynajmniej od czasów 

Średniego Państwa. Umieszczając sceny z cyklu boskich narodzin na ścianach swej 

świątyni milionów lat w Deir el-Bahari, Hatszepsut stara się raczej wpisać w 

istniejącą od wieków tradycję mówiącą o pochodzeniu władcy od boga 

słonecznego7, niż uzasadnić swe prawa do tronu pomimo bycia kobietą8. 

Często można się również spotkać z poglądem głoszącym, że nawet jeśli 

kobieta mogła panować jako król, to nie mogła rządzić sama. Tego rodzaju 

interpretacja wydaje się jednak zupełnie nieprzekonująca. Jedyną władczynią, która 

panowała wraz z drugim, męskim królem, była Hatszepsut. W tym przypadku 

wynika to jednak z faktu, że to Thotmes III w momencie swej koronacji nie był 

zdolny do samodzielnego panowania. Hatszepsut początkowo próbowała wzmacniać 

jego władzę jako regentka9, jednak wydaje się, że w pewnym momencie okazało się 

to niewystarczające, dlatego też Hatszepsut postanowiła sama ogłosić się królem, co 

jednak w żaden sposób nie wiązało się z odsunięciem od władzy czy nawet 

marginalizacją Thotmesa III10. W przypadku Neferu-Sebek nie ma absolutnie 

żadnego dowodu na to, by choćby przez krótki czas rządziła ona razem z 

Amenemhatem IV11, natomiast Ta-Useret z całą pewnością ogłosiła się królem już 

po śmierci Sa-Ptaha, mimo iż wcześniej, podobnie jak Hatszepsut, sprawowała 

                                                           
1 Callender 2002: 29-30. 
2 Taterka 2016a: 148-152.  
3 Dobrev 1993: 196. 
4 Brunner 1986. 
5 Gaballa 1967: 299-304; Habachi 1969: 32-39. 
6 Oppenheim 2011: 171-188. 
7 Ćwiek 2014: 78-81. 
8 Więcej na temat mitu boskich narodzin w ideologii władzy Hatszepsut zob. Taterka 2010: 

61-92; 2016: 143-148. 
9 Taterka 2015: 77-93; 2016c: 169-180.  
10 Wbrew Laboury’emu 1998: 557-562. 
11 Jak zauważa Murnane 1977: 20-23, nie istnieją także dowody na proponowaną przez nie-

których badaczy koregencję między Amenemhatem III a Neferu-Sebek.  
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rządy jako regentka1. Anchet-cheperu-Ra Nefer-neferu-Iten najprawdopodobniej 

również sprawowała rządy samodzielnie2.  

Argumentem najczęściej przytaczanym na rzecz tezy o tym, że kobiety nie 

mogły sprawować władzy królewskiej w starożytnym Egipcie, jest ten, który 

stwierdza, że imiona i wizerunki wszystkich wspomnianych władczyń były 

niszczone przez ich następców, co pokazuje, że Egipcjanie nie patrzyli przychylnie 

na sprawowanie rządów przez kobiety3. Argument ten jest jednak nietrafny. Imiona i 

wizerunki Hatszepsut rzeczywiście niszczono z rozkazu Thotmesa III, ale nie chodzi 

tu ani o osobistną niechęć króla, ani o chęć kontestacji prawa kobiet do sprawowania 

władzy królewskiej w Egipcie, ale raczej o chęć zakwestionowania królewskiego 

statusu Hatszepsut (i tylko Hatszepsut). Dokładne przyczyny tego rodzaju działania 

nie są znane, choć, jak się wydaje, ma to związek z chęcią zapewnienia 

bezproblemowej sukcesji Amenhotepowi II4. Warto dodać, że wizerunki Hatszepsut 

sprzed jej wstąpienia na tron pozostają nietknięte, choć możliwe, że przynajmniej w 

części wynika to z faktu, że wiele z nich widnieje na monumentach, które rozebrano 

na długo przed rozpoczęciem akcji wymierzonej przeciwko królewskiemu statusowi 

Hatszepsut5. Wizerunki i imiona Ta-Useret również były niszczone z rozkazu Seth-

nachta, choć jak się wydaje wynika to raczej z faktu, że Seth-nacht uważał zarówno 

samą Ta-Useret, jak i Sa-Ptaha, w imieniu którego Ta-Useret sprawowała władzę 

regencyjną, za uzurpatorów6. Chodzi tu więc raczej o swego rodzaju porachunki 

dynastyczne7, a nie o ogólną kontestację prawa kobiet do sprawowania władzy 

królewskiej.  

Nie ma natomiast absolutnie żadnego dowodu na to, by kiedykolwiek 

niszczono imiona i wizerunki Neferu-Sebek8. Wręcz przeciwnie, źródła, które 

dotrwały do naszych czasów, wyraźnie wskazują, że królewski status Neferu-Sebek 

nigdy nie był w żaden sposób kwestionowany przez Egipcjan z późniejszych 

czasów. Ten sam Thotmes III, który z takim oddaniem starał się wymazać imiona i 

                                                           
1 Dodson 2010: 83-118; Callender 2012: 29-47. Warto jednak zaznaczyć, że swe panowanie 

Ta-Useret liczyła od momentu śmierci Sethiego II.  
2 M. Gabolde 1998: 147-185; Laboury 2010: 329-357. 
3 Roth 2005: 12.  
4 Taterka 2016a: 190-203. Por. także Taterka 2014b: 111-117.  
5 Możliwe jednak, że przynajmniej w części wynika to z faktu, że niektóre z monumentów 

zostały rozebrane przez samą Hatszepsut krótko po jej koronacji, na co wskazywać może 

fakt, że wizerunki z niektórych budowli nie zostały zmienione na wizerunki królewskie (L. 

Gabolde 2009: 5-94 oraz pl. I-XXXIV; 129-144 oraz pl. XLI-XLII), jak to miało miejsce w 

przypadku innych monumentów z okresu regencji (L. Gabolde 2009: 95-128 oraz pl. 

XXXV-XL). 
6 Dodson 2010: 119-128. Wspomina o tym również Wielki Papirus Harrisa I (pHarris I, 

75,2-76,2; Grandet 2005a: 335-336; 2005b: 215-236). 
7 Być może ilustrację owych porachunków znajdujemy na ostrakonie CG 25125, przedsta-

wiającym walkę króla i królowej na rydwanach (Daressy 1901: 204 oraz pl. XXIV). Chociaż 

przedstawieniom obu postaci nie towarzyszy żaden tekst, przypuszcza się, że może tu cho-

dzić właśnie o Ta-Useret i Seth-nachta; Callender 2004: 103-104; 2012: 42-46. 
8 Wbrew Roth 2005: 12. 
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wizerunki Hatszepsut ze wszystkich egipskich świątyń, umieścił wszak Neferu-

Sebek wśród 62 królewskich przodków przedstawionych na ścianach tak zwanej 

Komnaty Przodków w świątyni Ach-menu w Karnaku1. Sytuacja nie uległa zmianie 

również w późniejszych czasach; chociaż bowiem imię Neferu-Sebek nie występuje 

na listach królów ze świątyń Sethiego I2 i Ramzesa II3 z XIX dynastii w Abydos, to 

jednak nie świadczy to ani o negatywnym stosunku do samej Neferu-Sebek, ani tym 

bardziej do prawa kobiet do sprawowania władzy królewskiej. Te same listy nie 

wymieniają bowiem również królów XIII i XVII dynastii, których praw do tronu 

nikt nie miał podstaw kwestionować. Ponadto, imię Neferu-Sebek pojawia się 

zarówno na tak zwanej Tablicy z Saqqary4, jak i w Kanonie Turyńskim, które to 

źródła datowane są na czasy Ramzesa II. Kanon Turyński podaje również długość 

panowania Neferu-Sebek, która rządzić miała: „3 lata, 10 miesięcy (i) 24 dni”5. Nie 

bez znaczenia jest również fakt, że w okresie Nowego Państwa grobowiec TT 60 (w 

rzeczywistości należący do Senet, matki Intef-iqera, wezyra z czasów Senusereta I z 

XII dynastii6) w Tebach Zachodnich (TT 60)7, z niejasnych powodów uznany został 

za miejsce ostatecznego spoczynku Neferu-Sebek8. Pisarze przybywający do tego 

grobowca w owych czasach pozostawili w nim graffiti tego rodzaju: „<Przybył 

zatem> pisarz Bak, aby zobaczyć <ten> grobowiec (i) komorę grobową (Neferu-

Sebek)|, (i) znalazł go niczym niebo w jego wnętrzu”9.  

Nie bez znaczenia jest również fakt, że Kanon Turyński wymienia boginię 

Ma‘at jako jedno z bóstw, które rządzić miały Egiptem w początkach jego 

istnienia10. Pokazuje to, że Egipcjanie z czasów Ramzesa II nie tylko uznawali 

prawo kobiet do sprawowania władzy królewskiej w Egipcie, ale także nadali mu 

boską legitymację w postaci bogini Ma‘at11.  

Na uwagę zasługuje również świadectwo ze stel granicznych z Amarny12, 

wcześniejsze o kilka wieków od Kanonu Turyńskiego, w którym król Achenaton z 

XVIII dynastii, opisując wybór miejsca pod swą nową stolicę, stwierdza: „Spójrzcie, 

Faraon – oby żył, oby mu się wiodło, oby był zdrów! – znalazł (je), a nie była to 

własność (żadnego boga), ani (żadnej) bogini (i) nie była to własność (żadnego) 

                                                           
1 Sethe, Helck 1906-1958: 609, nr III,6.  
2 Kitchen 1975: 178-179. 
3 Kitchen 1977: 540-541. 
4 Kitchen 1980: 481, nr 82 
5 Kanon Turyński, fragm. 72. 
6 Na temat tego urzędnika zob. Obsomer 1995: 165-172.  
7 Davies 1920.  
8 Tallet 2013: 82. 
9 Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Davies 1920: pl. XXXV, nr 3. Por. także 

Gardiner 1920: 27-29; Ragazzoli 2013: 209-292 oraz 299-300.  
10 Kanon Turyński, fragm. 11.  
11 Nie bez znaczenia jest również fakt, że Diodor Sycylijski (D.S. I, 21,1-22,1; Oldfather 

1933: 64-68) przypisuje Izydzie panowanie nad Egiptem po śmierci Ozyrysa. 
12 O stelach z Amarny zob. Murnane, Van Siclen III 1993; por. także Taterka 2014b: 116-

117.  
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władcy, ani (żadnej) władczyni”1. Ustęp ten pokazuje, że w czasach Achenatona 

dopuszczano myśl, że Egiptem może rządzić nie tylko mężczyzna (władca), ale 

także kobieta (władczyni).  

Warto przytoczyć również świadectwo Manethona z Sebennytos, który, 

opisując panowanie trzeciego władcy II dynastii podaje: „Binothris – 47 lat; za jego 

panowania rozsądzono, że kobiety mogą sprawować urząd królewski”2. I chociaż 

wydaje się, że informacja ta jest swego rodzaju próbą legitymizacji kazirodczego 

związku między Ptolemeuszem II Filadelfosem i jego siostrą Arsinoe II3, to jednak 

kapłan z Sebennytos wymienia aż cztery kobiety, sprawujące władzę królewską w 

Egipcie4. Są to: Nitokris5 z VI dynastii (która, jak wspomniano wyżej, 

najprawdopodobniej nigdy nie istniała), Skemiofris6 z XII dynastii (Neferu-Sebek), 

Amessis7 (Hatszepsut) i Akencheres8 (Anchet-cheperu-Ra Nefer-neferu-Iten) z 

XVIII dynastii. Do tego należałoby dodać również króla Thuorisa9 z XIX dynastii, 

pod którym to imieniem, pomimo faktu, że Manethon przedstawia go jako władcę 

męskiego, kryje się bez wątpienia Ta-Useret10.  

Wszystko to pokazuje, że pogląd głoszący, że kobietom nie wolno było 

sprawować władzy królewskiej w starożytnym Egipcie, nie znajduje pokrycia w 

faktach. Kobiety od zarania dziejów cywilizacji starożytnego Egiptu pełniły istotną 

rolę w sprawowaniu władzy, a w razie potrzeby mogły nawet pełnić funkcję regentki 

panującej w imieniu małoletniego króla. W wyjątkowych przypadkach mogły 

jednak sięgnąć również po najwyższą władzę. Niewielka liczba kobiet, które tego 

dokonały, nie świadczy wcale o awersji Egipcjan do tego rodzaju rządów. Analogie 

z monarchii europejskich pokazują, że sprawowanie władzy królewskiej przez 

kobiety jest zjawiskiem rzadkim nawet tam, gdzie jest to prawnie dopuszczalne. Nie 

ulega również najmniejszej wątpliwości fakt, że kobiety, które ogłosiły się królami, 

nigdy nie próbowały ukrywać swojej płci, a ich „męskie wizerunki” wynikają raczej 

z chęci dostosowania się do tradycyjnego sposobu przedstawiania postaci króla w 

egipskiej sztuce. Władza żadnego z żeńskich królów nie była również nigdy 

kontestowana na tej tylko podstawie, że osoba, która ją sprawowała, była kobietą. 

Przykład Neferu-Sebek pokazuje, że władza żeńskiego króla mogła być uznawana 

nawet wiele wieków po jego śmierci. Należy zatem stanowczo stwierdzić, że 

kobiety nie tylko mogły, ale wręcz z powodzeniem sprawowały władzę królewską w 

Egipcie, a ich osiągnięcia mogą śmiało rywalizować z dokonaniami męskich 

                                                           
1 Tłumaczenie na podstawie tekstu egipskiego w Sethe, Helck 1906-1958: 1968,14-16. 
2 Manethon, fragm. 8-10.  
3 Poethke 1975: kol. 450-451. 
4 Warto dodać, że także Diodor Sycylijski wspomina, że przed Macedończykami rządziło 

Egiptem rządziło 470 mężczyzn i 5 kobiet (D.S. I, 44, 4; Oldfather 1933: 158). 
5 Manethon, fragm. 2021b.  
6 Manethon, fragm. 34. 
7 Manethon, fragm. 50-51. 
8 Manethon, fragm. 50.  
9 Manethon, fragm. 55-56b. 
10 Callender 2012: 25-26.  
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królów, czego najlepszym przykładem może być Hatszepsut z XVIII dynastii. 

Ponadto, świadectwo Manethona z Sebennytos pokazuje dobitnie, że, mimo wielu 

wysiłków podejmowanych przez różnych władców, którzy, z różnych powodów, 

starali się zakwestionować królewski status niektórych władczyń, starożytni 

Egipcjanie doskonale pamiętali, że bywały dni, kiedy krajem nad Nilem rządziły 

kobiety.  

Skoro więc sami Egipcjanie nie widzieli nic zdrożnego w tym, by ich krajem 

rządziły kobiety, to nie ma żadnego powodu, by współczesna egiptologia, czy to w 

sposób celowy, czy nieuświadomiony, podważała legalność sprawowania władzy 

żeńskich królów. Z tej przyczyny należałoby zaprzestać używania terminu 

„królowa” w odniesieniu do kobiet sprawujących władzę królewską w Egipcie. W 

realiach egipskich termin ten oznacza bowiem królewską małżonkę, dlatego, gdy 

mowa na przykład o Hatszepsut, powinno się go używać wyłącznie w odniesieniu 

do okresu sprzed królewskiej koronacji władczyni. Po koronacji natomiast 

Hatszepsut (podobnie jak wszystkie inne kobiety sprawujące najwyższą władzę w 

starożytnym Egipcie) powinna być określana, w zależoności od kontekstu, jako 

„żeński król” lub po prostu „król”. Oprócz tego uzasadnione wydaje się również 

stosowanie określenia „władczyni”, tym bardziej, że posiada ono swój odpowiednik 

w języku egipskim, którym jest słowo heqat (hoA.t), a które używane jest także przez 

samych żeńskich królów w odniesieniu do siebie.  
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Mice and Rats in the Art and Literature of Ancient Egypt  

 

The animals from Muridae family were part of natural environment of ancient Egypt and 

played an important role in the Egyptians’ life. Known as the pnw, mice and rats are visible 

in art, but their role is even more evident in the textual sources. Searching through those, the 

article examines the occurrence and the meaning of those animals. It discusses the represen-

tations, their appearance as the pest, their use as the part of medical treatment and how these 

rodents were understood as the animals and used as the symbol. Here, the main focus is 

placed on the dynastic sources. 

 

Słowa kluczowe: myszowate, mysz, szczur, metafora, symbolika zwierzęca, zwierzę w iko-

nografii i źródłach tekstowych. 

Keywords: muridae family, mouse, rat, metaphor, animal symbolism, animal in iconography 

and textual sources. 

 

Myszowate (łac. Muridae) to gatunki, którym nie poświęca się większej uwagi, 

mówiąc o występowaniu czy znaczeniu zwierząt w starożytnym Egipcie. Nie zostały 

świętymi zwierzętami żadnego bóstwa, nie były wielkimi, ani tym bardziej, niebez-

piecznymi stworzeniami1. Ich wizerunki nie występują powszechnie. Nie znaczy to 

jednak, że w starożytnym Egipcie ich obecność nie była dostrzegana2. 

Dla Egipcjan myszowate, tak jak i inne zwierzęta, również stanowiły źródło 

inspiracji, widocznej zarówno w ikonografii jak i w tekstach. Inspiracja ta nie była 

tak widoczna, jak w przypadku zwierząt hodowlanych, niebezpiecznych stworzeń 

Nilu i pustyni czy kotów – naturalnych wrogów tych gryzoni, niemniej jednak my-

                                                           
1 Zwierzętami poświęconymi Horusowi mxntj-(n)-irtj były natomiast ryjówkowate (łac. 

Soricidae.). Ich figurki oraz trumny z wizerunkami tych stworzeń były składane jako dary 

wotywne (Peterson 1986: 11-13). Przedstawienia te trochę przypominają myszy i dlatego 

bywają z nimi mylone (np. Marshall 2015: 42). 
2 Myszom w starożytnym Egipcie, za wyjątkiem ich obecności w medycynie (patrz niżej) nie 

poświęcano dokładniejszych studiów. Tendencja ta została przełamana przez krótki, prze-

znaczony dla młodszych czytelników, artykuł Hilary Wilson (2007).  
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szy i szczury znalazły swoje stałe miejsce w myśli egipskiej i występują w licznych 

sferach kultury1.  

 

Mysz w przyrodzie 

W Egipcie dynastycznym żyły trzy gatunki z rodziny myszowatych należące do 

podrodziny Myszy (łac. Murinae) – mysz domowa (łac. Mus musculus), kolcomysz 

skalna (łac. Acomys cahirinus) i kusu nilowy (łac. Arvicanthis nilothicus)2. Na da-

nym terenie występowało również kilku przedstawicieli z podrodziny myszoskocz-

ków (łac. Gerbillinae)3. Dodatkowo dwa gatunki szczurów (łac. Rattus) pojawiły się 

w Egipcie prawdopodobnie w Okresie Ptolemejskim4. Wszystkie te zwierzęta znane 

były pod wspólną nazwą pnw5. Nic nie wskazuje na to, by starożytni odróżniali po-

szczególne gatunki, które stanowiły dla nich to samo zwierzę – mysz albo szczura, 

jak przyjęło się tłumaczyć słowo pnw. Dlatego w dalszej części artykułu słowo „my-

szowate”, z kilkoma wyjątkami, zastąpiono słowem „mysz”.  

 

Przedstawienia myszy 

Obecność myszy zaznacza się w sztuce już w Starym Państwie. W jednej ze scen z 

rampy kompleksu grobowego Unisa, gryzoń ten pojawia się jako część krajobrazu 

naturalnego, wśród scen „pór roku”, a dokładniej w przedstawieniach związanych z 

porą zbiorów6. Jeden z motywów przedstawia dwie kopulujące pary myszowatych, a 

w rejestrze powyżej dwa kolejne osobniki ukazano podczas porodu7. Być może wi-

zerunek myszy widnieje także w scenie przedstawiającej zwierzęta pustynne 

w naturalnym środowisku, w grobowcu Qen-Imena (TT 93, Teby, XVIII dynastia)8. 

Nieliczne przedstawienia myszy znajdują się również na różnego typu 

przedmiotach przechowywanych w muzeach. Na wystawach i w katalogach muze-

alnych można natrafić na naczynie kosmetyczne (MMA 44.4.55; ryc. 1) 9, amulet 

(BM EA 16954)10 i skarabeusza w kształcie myszy (BM EA 3876, MMA 

                                                           
1 Artykuł skupiony jest na myszowatych w czasach dynastycznych. W niektórych wypad-

kach, dla porównania czy ukazania schematu autorka odwoływać się będzie do tekstów z 

Okresu Grecko-Rzymskiego. 
2 Osborn, Osbornová 1998: 46-50. Systematyka oraz polskie i łacińskie nazewnictwo gryzoni 

z rodziny myszowatych w całej pracy (jeśli nie podano inaczej) na podstawie: Cichocki i in. 

2015: 257-284. 
3 Dawniej zaliczane do rodziny chomikowatych (łac. Cricetidae), np. Osborn, Osbornová 

1998: 50-51. 
4 Chodzi tu o gatunki Rattus Rattus i Rattus Norvegicus (Osborn, Osbornová 1998: 47). 
5 Erman, Grapow 1926: 508; Faulkner 1962: 89. 
6 Osborn, Osbornová 1998: fig. 6-3. Przedstawienia myszy wraz z próbą ich taksonomiczne-

go dopasowania patrz: Osborn, Osbornová 1998: 46-51. 
7 Ikram 1991: 55.  
8 Davies 1930: 37, pl. XLVIII, A. Jedno ze zwierząt zostało zidentyfikowane jako szczur, 

jednak obecnie nie sposób stwierdzić, czy przedstawiony gryzoń należy do rodziny myszo-

watych. 
9Strona internetowa 1. 
10 Strona internetowa 2. 
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10.130.798)1, mysz-zabawkę (BM EA 65512, BM EA 38540, BM EA 6103)2, szkic 

na ostrakonie (MMA 31.4.2)3, figurkę czy ozdobę (np. BM EA 24159, w tym trzy 

figurki myszoskoczków – MMA 26.7.889-901)4, a być może także pieczęć (np. 

UCL 34070) itd.5. Interesującym przedmiotem jest znajdujący się w Metropolitam 

Museum of Art złoty pierścień udekorowany figurką myszy, z pieczęcią w formie 

imienia tronowego Thotmesa III (MMA 30.8.418; ryc. 2)6.  

Warto wspomnieć również nie tyle o samych myszach, ile o wizerunkach 

bóstw-demonów z głową gryzonia występujących sporadycznie w ikonografii gro-

bowej. Pojawiają się one np. w księgach zaświatowych w niektórych grobowcach 

królewskich z czasów Nowego Państwa. W Księdze Amduat postać z głową gryzo-

nia widoczna jest w piątej godzinie podróży słońca po nocnym niebie, pośród ósem-

ki bóstw, których rolą jest karanie potępionych dusz7. Natomiast w Księdze Ziemi 

zapisanej w grobowcu Ramzesa IX siedem figur z głowami przypominającymi my-

sie łby adoruje boga słońca8. Bóstwa z głową gryzonia widoczne są także na nielicz-

nych winietach Księgi Umarłych9. Co więcej, analogiczna postać przedstawiona jest 

w Litanii Słonecznej jako jedna lub kilka z siedemdziesięciu pięciu manifestacji 

boga słońca10. Nie sposób stwierdzić jednak, czy wymienione w tym miejscu bóstwa 

miały głowy zwierzęcia z rodziny myszowatych. Stworzenia te są bowiem podobne 

i mogą przedstawiać zarówno mysz, szczura, czy myszoskoczka, ale również ryjów-

kę, a być może nawet mangustę egipską11.  

                                                           
1 Strona internetowa 3-4. 
2 Strona internetowa 5-7. 
3 Osborn, Osbornová 1998: fig. 6-5. 
4 Osborn, Osbornová 1998: fig. 6-4, 6-8; strona internetowa 8-9. Istnieje pewna niejasność co 

do identyfikacji figurek określonych powyżej jako myszoskoczki. Za tą identyfikacją opo-

wiadają się Dale J. Osborn i Jana Osbornová (1998: 51), choć istnieje też możliwość, że 

w rzeczywistości figurki te przedstawiają skoczki pustynne, zwierzęta z rodziny skoczkowa-

tych (łac. Dipodidae; Craig Patch 2015: cat. 145). 
5 Strona internetowa 10.   
6 Roehrig 2005: 264, fig. 195a; Arnold 2010: 90, il. 97; strona internetowa 11.   
7 Np. w grobowcu Thotmesa III (Hornung 2007: 139, 150-151) czy grobowcu Ramzesa VI 

(Piankoff 1954: 261, 264, pl. 84, 87). M.in. w grobowcu Thotmesa III postać ta nosi imię: 

„Ten, którego boją się ci z Zachodu” (Hornung 2007: 150). Natomiast w grobowcu Ramzesa 

III nie zapisano jej imienia (Piankoff 1954: pl. 84, 87). 
8 Abitz 1990: 33, abb. 11. 
9 Np. na winiecie Papirusu Greenfielda (BM EA 10554,87), w scenie symbolizującej stwo-

rzenie świata, w prawym górnym rogu namalowano trzy bóstwa w pozie adoracji z głową 

zwierząt: ibisa, pawiana i podobnego do myszy gryzonia (Taylor 2010: fig. 2). 
10 Piankoff 1964: passim. Np. postać numer 61 w grobowcu Thotmesa III, postać numer 20 z 

papirusu Aha-nefer-Imena, postać numer 13 z papirusu Imen-mesa, postacie numer 32, 46 i 

59 z papirusu Ta-udża-Ra (według: Piankoff 1964: figs. B, reg. 4; 70; 81; 93-96). 
11 W literaturze można spotkać się szczególnie z dwoma pierwszymi interpretacjami. Np. 

bóstwo z grobowca Ramzesa VI zostało określone przez Alexandre’a Piankoffa (1954: 261) 

jako „mysz”, a z winiet papirusów z Litanią Słoneczną jako „mysz” lub „szczur” (1964: 136, 

144, 152, 154, 156). Erik Hornung (2007: 150) zinterpretował postać występującą w gro-

bowcu Thotmesa III jako „ryjówkę”. Tak samo Joshua A. Roberson (2014: 279) określił 



69 

W ikonografii myszy najczęściej pojawiają się jednak w kontekście, który 

przyjęło się uważać za „zabawny” czy „satyryczny”. Stanowią część wizerunków 

umieszczonych na ostrakonach oraz na trzech papirusach satyrycznych, w których 

zwierzęta ubrane są jak ludzie i prezentują ludzkie zachowania, jednak w sposób 

zabawny i bajkowy. Przedstawienia te interpretowane są na dwa sposoby – jako 

sceny z popularnych, ale obecnie nieznanych bajek lub jako satyra na wydarzenia 

historyczne, wyższą klasę społeczną czy ludzkie zachowania1. Wśród wizerunków 

tego typu myszy zestawiano często z kotami, jednak role tych zwierząt są odwróco-

ne. Najczęstsze jest przedstawienie myszy-damy, siedzącej na krześle i obsługiwanej 

przez służące jej koty – podające jej jedzenie i napoje, układające włosy, wachlujące 

(ryc. 3)2. Wśród wyróżniających się scen, na papirusie satyrycznym z Muzeum 

Egipskiego w Kairze, umieszczono mysz-niemowlaka, którą kot-niańka nosi 

w przewieszonej przez ramię chuście3. Papirus z Muzeum Egipskiego w Turynie 

ukazuje natomiast szturm uzbrojonej w łuki i włócznie armii myszy na twierdzę 

bronioną przez koty4. We wspomnianym przedstawieniu myszy odnoszą zwycię-

stwo. Scena ta kojarzona jest z obecnymi na ścianach świątyń przedstawieniami 

bitewnymi pod wodzą Ramzesa II5.   

Wiele z przedstawień satyrycznych pochodzi z wioski robotników Deir el-

Medina i datowana jest na czasy Nowego Państwa6. Za panowania XXV dynastii 

tego typu przedstawienie pojawia się jednak w nietypowym kontekście, na bloku 

pochodzącym ze świątyni w Medamud (ryc. 4). Jest to scena bankietu, ze służącymi, 

grajkami i gospodynią. Część z obecnych to jednak zwierzęta odgrywające ludzką 

                                                                                                                                                      
przedstawienia z grobowca Ramzesa IX. Obecnie natomiast Rita Lucarelli zdaje się skłaniać 

ku widzeniu mangusty egipskiej w głowie postaci z grobowca Ramzesa VI (strona interne-

towa 12). 
1 Houlihan 1996: 210-216; 2001: 61-120. Ciekawostkę stanowi książka Emmy Brunner-

Traut (2000) z wymyślonymi przez nią opowiadaniami – bajkami staroegipskimi. Wzorowa-

ne są one na przedstawieniach umieszczonych na ostrakonach, gdzie poszczególne wizerunki 

miałyby ukazywać kolejne sceny tych bajek. Jedno z opowiadań nosi tytuł „mysz jako we-

zyr” (tamże: 33-48), inna to „wojna między myszami i kotami” (tamże: 7-16). W Polsce 

natomiast Andrzej Niwiński (2008) wydał zawierającą kilka opowiadań książkę dla dzieci, 

zarówno wymyślonych na podstawie autentycznych ilustracji z papirusów i ostrakonów, jak i 

opartych na autentycznych opowiadaniach egipskich. 
2 Np. Vandier d.Abbadie 1937, fig. 2298, 2299, 2306, 2318; Fazzini, Bianchi i in. 1989: il. 

62; Houlihan 2001: fig. 61, 62, 76, 77, 78, 80. 
3 Przedstawienie to stanowi fragment szerszej sceny przedstawiającej grupę kotów usługują-

cych swojej pani – myszy, obecnie w Muzeum Egipskim w Kairze (JE 31199; Houlihan 

2001: fig. 62, 63). 
4 Nr 55001; Houlihan 2001: fig. 57, 66. 
5 Houlihan 2001: 71; Wilson 2007. Motyw walki kotów z myszami wydaje się zresztą być 

motywem popularnym niezależnie kraju i kultury. Pojawia się on także w czasach znaczenie 

późniejszych niż starożytność. Jednym z przykładów jego wykorzystania jest powstały w 

Bizancjum, w połowie XII w., dramat Wojna kociomysia Teodora Prodroma (Kotłowska 

2012: 33-39). Natomiast w literaturze polskiej walka kotów z myszami stanowi temat Mysze-

idy, poematu Ignacego Krasickiego. 
6 Vandier d’Abaddie 1937; Wilson 2007. 
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rolę. Na lutni przygrywa krokodyl, a dwa zwierzęta, w tym kot, obsługują panią 

bankietu – mysz1.  

W tego typu scenach mysz nie jest oczywiście zestawiona tylko z kotem. 

Służą jej i składają ofiary także inne, większe od niej zwierzęta (ryc. 5; np. scena 

noszenia myszy-dostojnika w lektyce)2; mysz przedstawiona jest także w innych 

kontekstach (np. mysz trzymająca w ręku kulki, mysz powożąca rydwanem, mysz-

sędzia i kot lub koty aresztujące i bijące kijem chłopca; ryc. 6)3. Najczęściej jednak 

mysz ukazana jest właśnie w towarzystwie kota. Takie zestawienie pojawia się 

zresztą nie tylko w kontekście satyrycznym. Stojące naprzeciw siebie mysz i kotka 

pojawiają się także w grobowcu Baqeta III (BH 15, Beni Hasan, XI dynastia; ryc. 

7)4. Natomiast szkic na ostrakonie z Deir el-Medina ukazuje kota trzymającego tego 

gryzonia w zębach5. Tym razem, prawidłowo, to kot jest tu drapieżcą, a mysz jego 

ofiarą. Takie zestawienie nie jest bynajmniej zastanawiające. Koty odgrywały bo-

wiem istotną rolę w pozbywaniu się szkodników z gospodarstw6. 

 

Mysz jako szkodnik 

Myszy i szczury w dziejach postrzegane były, i nadal są, przede wszystkim jako 

szkodniki. Plądrują domy, zjadają i niszczą ziarno rosnące na polu i przechowywane 

w magazynach, budują tunele w ścianach budynków. Flinders Petrie wspomina o 

takich tunelach w niemal każdym pomieszczeniu w mieście el-Lahun. Według bada-

cza były one dziełem szczurów, które stanowiły wielką plagę za panowania XII 

dynastii7. 

 Trudno stwierdzić, jak wiele niedogodności sprawiały myszy dawnym 

mieszkańcom Egiptu, jako że brakuje zarówno dokładnych relacji w tekstach, jak i 

informacji o dużej ilości szczątków kostnych tych gryzoni8. Ze źródeł pisanych wy-

nika jednak, że z pewnością uważano je za szkodniki9. W zapisanym na Papirusie 

                                                           
1 Houlihan 1996: 217, fig. 153. 
2 Np. Vandier d’Abbadie 1937: fig. 2307, 2310; Houlihan 2001: fig. 79, 94; mysz noszona w 

lektyce – Muzeum eEgipskie w Turynie (S. 06333, RCGE 10738), tamże: fig. 108. 
3 Mysz trzymajaca w ręku kulki – Världskulturmuseerna Medelhavet (MM 14048), Houlihan 

1996: fig. 151; mysz na rydwanie, Världskulturmuseerna Medelhavet (MM 14049) (miejsce 

przechowywania drugiego ostrakonu nie jest znane), Houlihan 2001: fig. 86, 87; chłopiec 

bity przez kota w obecności myszy, bity przez dwa koty, a także przedstawienie prezentujące 

odwrócone role, tzn. chłopca bijącego kota – Oriental Institute Museum, University of Chi-

cago (OIM 13951), Världskulturmuseerna Medelhavet (MM 14060), Muzeum Egipskie w 

Kairze (RT 29-12-21-2), Houlihan 2001: fig. 71-73.  
4 Newberry 1983: 41, 48, pl. VI. 
5 Institute Français d’Archéologie Orientale, Kair (IFAO 3617) ; Vandier d’Abbadie 1937: 

fig. 2201. 
6 Malek 1993: 54-55. 
7 Petrie 1891: 8.  
8 O pozostałościach kostnych myszy, np. w. Lortet, Gaillard 1905; Boessneck, Driesch 1982; 

Boessneck 1988. 
9 O roli myszy jako szkodnika w literaturze  starożytnego Egiptu zob. Wilson 2007, Bohms 

2013: 237-239. 
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Salliera I tekście stanowiącym list pisarza o imieniu Pen-Ta-Uret do szkolącego się 

na skrybę ucznia, autor w celu zachęcenia opornego studenta do nauki porównuje 

życie pisarza z życiem rolnika1: „Czy nie przypominasz (sobie) stanu rolnika (stoją-

cego) w obliczu spisu podatku ze żniw, podczas gdy wąż zabrał połowę ziarna, (a) 

hipopotam zjadł pozostałe? Myszy (są) liczne na polu, szarańcza opada, bydło je. 

Wróble kradną (to, co) chcą rolnikowi. Pozostałości, które znajdują się na platformie 

młockarskiej (są) na wykończeniu, one (przypadają) złodziejowi” (Sallier I, 6,2-

6,4)2. 

Autor tekstu z Papirusu Salliera I widzi w myszy szkodnika i umieszcza ją 

na polu, wśród roli. Myszy były też jednak obecne w egipskich gospodarstwach 

domowych, czego wyrazem są nie tylko tunele w domach w el-Lahun, ale też zada-

nie z Papirusu Matematycznego Rhinda. Problem 79 polega na obliczeniu sumy 

pięciu liczb, z których pierwsza to 7 a kolejne stanowią jej podniesienie do coraz 

wyższej potęgi (7+72+73+74+75). W drugiej części zadania jego autor do liczby 7 

dodał różne słowa, a problem skupia się na obliczeniu, na tej samej co wyżej zasa-

dzie, ile przedmiotów zostało wymienionych – po kolei: dom, kot, mysz, ziarno 

jęczmienia, miara heqat zboża. Dokładne zadanie brzmiałoby więc tak: 7 domów + 

7 kotów2 + 7 myszy3 + 7 kłosów zboża4 + 7 heqat zboża5. Najczęściej zagadkę, po-

przez analogię do starej amerykańskiej rymowanki As I was going to St. Ives…, in-

terpretuje się w dany sposób: „w każdym z 7 domów znajduje się 7 kotów, każdy 

kot zabija 7 myszy, każda mysz zjadłaby po 7 kłosów zboża, a każdy kłos zboża 

wyprodukowałby 7 heqat ziarna…”3. Zjadająca zboże mysz spowodowałaby znacz-

ną jego utratę. 

Przesłankę mogącą przynajmniej częściowo zobrazować jak duży w rze-

czywistości był problem obecności myszy w domostwach i jak niszczycielska była 

ich działalność, jest Papirus Ebersa, w którym (remedium nr 647; 98, 1-2) zamiesz-

czono sposób na powstrzymanie myszy przed zbliżaniem się do rzeczy4. 

Widzenie w myszy szkodnika uwidacznia się nadal w Okresie Ptolemej-

skim, w Naukach Anch-Szeszeneqa (23, 20), w których zwierzęciu temu przypisano 

rolę tego, który zjada zboże5. 

                                                           
1 pSallier I, 6,1-6,9 (por. analogiczny tekst z pAnastasi V, 15,6-17,3). List ten był tak na-

prawdę tekstem dydaktycznym, mającym zachęcić uczniów szkolących się na pisarzy do 

nauki (Wilson 2007).  Papirus Salliera I datowany jest na czasy XXI dynastii (strona inter-

netowa 13). Natomiast zawierający analogiczny tekst, Papirus Anastasiego V na czasy XIX 

dynastii (strona internetowa 14). 
2 Tłum. własne na podstawie Gardiner 1937: 83; por. np. Caminos 1954: 315-316, Wilson 

2007 (fragment).  
3 Chace 1927: 30, 112; 1929: fot. XXV, XXVI; Wilson 2007. 
4 Ebbel 1937: 114; Halioua, Ziskind 2005: 123. Remedium tym był tłuszcz kota; Papirus 

Ebersa – najdłuższy znany papirus medyczny, składa się na niego 877 przypadków z róż-

nych dziedzin medycznych. Datowany jest na czasy XVIII dynastii (panowanie Amenhotepa 

I). Obecnie przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Lipsku (Strouhal i in. 2010: 

14).  
5 Lichtheim 1980: 159, 177. 
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Mysz w medycynie 

Myszy były więc szkodnikami. W starożytnym Egipcie jednak ich rola nie ograni-

czała się tylko do tego. Myszy i ich tłuszcz stanowiły również składnik używany w 

medycynie1.  

 Jeden z wymienionych na Papirusie Ebersa (nr 658; 82, 13-16) przepisów 

używany w jakimś rodzaju dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego zawiera 

olejek przygotowany między innymi z tłuszczu myszy2. Lek ma złagodzić sztyw-

ność mięśni. Olej, w którego składzie znajdował się mysi tłuszcz, stanowił również 

część leku zapisanego na Papirusie z Ramesseum V (III, U 13-27), o podobnym jak 

wyżej przeznaczeniu3. Papirus Hearsta (10,10-10,11) zawiera natomiast przepis na 

olejek używany przeciw siwieniu włosów, którego składnikiem jest ugotowana 

mysz4. Mysz użyta jest również w „magicznej” medycynie dziecięcej. Papirus ber-

liński 3027 (rozdział L, 7,6-8,3), zawierający zaklęcia mające uleczyć choroby dzie-

ci, na jedną z dolegliwości zaleca zjedzenie ugotowanej myszy przez dziecko lub 

jego matkę, a następnie zawieszenie maluchowi kości gryzonia na szyi zawiązanych 

na sznurze z siedmioma supłami5. Wszystko oczywiście przy wypowiedzeniu sto-

sownego zaklęcia. 

 O tym, że mysz była używana w leczeniu chorób dziecięcych, miałyby też 

świadczyć znaleziska tego gryzonia we wnętrznościach dzieci na predynastycznym 

cmentarzysku w Naga ed-Deir6. Według Graftona Elliota-Smitha, myszy te miały 

zostać uprzednio oskórowane7. Niestety, nie podano żadnych dalszych informacji o 

znalezisku, które pozwoliłyby ustalić, na jakiej podstawie stwierdzono, że myszy te 

zostały oskórowane i skonsumowane przez dziecko, a nie dostały się do grobów w 

                                                           
1 O roli myszy w medycynie staroegipskiej (i późniejszej), w tym o Papirusach Ebersa i 

Hearsta pisał Warren B. Dawson (1924); Temu tematowi w swoim artykule miejsce poświę-

ciła również Sofia Aziz (2015). Na roli myszy w medycynie dziecięcej skupiła się natomiast 

Amadine Marshall (2015).  
2 Dawson 1924: 84; Ebbel 1937: 97; Estes 1993: 94, 151.   
3 Barns 1956: 31-32, pl. 21; Darby 1977: 261. Papirus z Ramesseum V – jeden z trzech papi-

rusów medycznych znalezionych przez Flindersa Petriego i Jamesa E. Quibella w grobie na 

terenie Ramesseum. Jest on najbardziej praktyczny ze wszystkich pozostałych. Zawiera m. 

in. sposoby leczenia dolegliwości mięśniowych, reumatoidalnych i sztywności. Datowany 

jest on w przybliżeniu na czasy XIII dynastii (Barns 1956: 31; Strouhal i in. 2010: 12-13). 

Obecnie w British Museum (BM EA 10758). 
4 Wrzesiński 1912: 35; Dawson 1924: 84. Papirus Hearsta – papirus medyczny opisujący 

leki na 260 przypadków medycznych z różnych dziedzin. Datowany na czasy XVIII dynastii. 

Własność Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley (Strouhal i in. 2010: 15). 
5 Erman 1901: 30; Marshall 2015: 40-41. Papirus zwany także „Papirusem Matki i Dziecka”, 

na podstawie paleografii stwierdzono, że jest on współczesny z Papirusem Ebersa (Strouhal 

i in. 2010: 17-18); Warren B. Dawson (1924: 84) interpretuje przypadłość jako nadmierny 

ślinotok, Amadine Marshall (2015: 41-42) wysuwa hipotezę o prewencji przed bólem wywo-

łanym ząbkowaniem. Dolegliwość, o której mowa, nosiła nazwę ssmjj. 
6 Dawson 1924: 83; Aziz 2015; Marshall 2015: 40-41. 
7 Elliot-Smith 1923: 50 (cyt. za: Dawson 1924: 83-84).  
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późniejszym czasie1. Być może także jakiemuś przeznaczeniu medycznemu służyła 

obecność myszy między bandażami mumii człowieka o imieniu Uah (grób MMA 

1102, Teby, XII dynastia)2.   

 Mysz jako składnik leku i zaklęć związanych ze zdrowiem nie wyszła z 

użycia po czasach dynastycznych, o czym świadczy jej obecność w datowanym na 

Okres Rzymski demotycznym papirusie z Wiednia 122873. Na papirusie tym zapi-

sano między innymi sposoby leczenia problemów z uszami. Jednym z nich (Dem. 

Wien IX, 26) jest nałożenie na ucho mieszanki gorącego wina i mysich odchodów4. 

 Na koniec warto wspomnieć też o pojawieniu się myszy w zaklęciu zapisa-

nym na papirusie przechowywanym w British Museum (BM EA 9997, Nowe Pań-

stwo)5. Mysz nie jest tutaj składnikiem leku, ale częścią jednego z zaklęć, Inkantacji 

V, leczącym człowieka po ukąszeniu węża, w którym wężowi mówi się, że powi-

nien bać się konkretnych zwierząt – takich, które na co dzień są jego ofiarami (VI, 

8-9)6. Jednym z tych zwierząt są myszy. 

 

Mysz w myśli egipskiej (czyli parę słów o tym, z czym i kim mysz kojarzono) 

W powiązaniu z wężem i zaklęciem mającym uchronić przed jego działaniem, mysz 

pojawia się jeszcze w innym tekście magicznym, w Księdze Umarłych. W stosunku 

do zaklęcia z papirusu BM EA 9997, tekst idzie jednak krok dalej. Tym razem nie 

mamy do czynienia z zaklęciem medycznym zwalczającym jad, a ochronnym. Roz-

dział 33, o którym mowa, ma bowiem chronić zmarłego przed wężami. Skierowany 

jest on przeciw konkretnemu wężowi o imieniu rrk, jednej z istot świata podziemne-

go i wrogowi boga Ra7. W części tego krótkiego zaklęcia zmarły mówi do węża 

„zjadłeś mysz, (która wzbudza) odrazę (u) Ra”8. Mysz jest tu przedstawiona nie 

tylko jako pożywienie węży. Staje się postacią negatywną. 

 Pejoratywne podejście do myszy widoczne jest też w sennikach. Jedna z 

interpretacji snów zapisana na papirusie Chester Beatty III głosi: „jeśli mężczyzna 

widzi siebie samego przynoszącego myszy z pola – źle: obolałe serce” (9,28)9. Wy-

                                                           
1 Rozważania na ten temat – zob. Marshall 2015: 41. 
2 Winlock 1940: 75; strona internetowa 15. Mysz znajdowała się na kolanach mumii pod 

kilkoma warstwami bandaży i grubą warstwą żywicy, którą pokryto całe ciało z wyjątkiem 
głowy. Wydaje się prawdopodobne, że trafiła ona do mumii w czasie procesu balsamowania. 

Jak i dlaczego została umieszczona w ciele Uaha, pozostaje niepewne. 
3 Papirus datowany jest prawdopodobnie na drugą połowę II wieku n.e. Obecnie wystawiony 

w Narodowej Bibliotece Austriackiej (Mudry 2006: 139). 
4 Mudry 2006: 140. 
5 Leitz 1999: 3-21. 
6 Tamże: 12, 14. 
7 Taylor 2010: 186. 
8 Tłum. własne na podstawie: Lepsius 1842: pl. XVII; por. Allen 1974: 44; Taylor 2010: 186.  
9 Tłum. Gardiner 1933: 19, por. Bohms 2013: 239; transkrypcja hieroglificzna Gardiner 

1933: pl. 7. Recto papirusu Chester Beatty III (BM EA 10683) to najwcześniejszy egipski 

sennik zawierający długie wyliczenie możliwych snów wraz z ich interpretacją. Papirus 

pochodzi z czasów XIX dynastii, ale sennik mógł powstać nawet za panowania dynastii XII 

(Gardiner 1933: 7-9). 
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mieniony gryzoń w senniku staje się negatywnym omenem; symbolem smutku, roz-

paczy. W tej interpretacji zwierzę powiązane jest z konkretnym kontekstem – z po-

lem, z którego została przyniesiona1. Negatywny obraz myszy związany jest więc 

z jej destruktywną rolą szkodnika grasującego na polu. Analogicznie, tak jak mysz 

czyni szkody w uprawie, tak przyniesienie jej do siebie, jest niejako symbolem 

„zniszczeń w sercu”2.  

 O tym, jak bardzo mysz w myśli egipskiej była powiązana z polem, świad-

czy również fragment innego tekstu opowiadającego o losie żołnierza latem3. Żoł-

nierz, który opuszcza w tym czasie kraj (by udać się na kampanię militarną), jest 

„niczym mysz w porze wielkiego wylewu, która nie znajduje miejsca, na którym 

mogłaby polegać” (pAnastasi V, 7,8)4. Autor dokonuje tutaj porównania między 

dolą żołnierza a myszy. Oboje są z daleka od domu. Domem egipskiego żołnierza 

jest jego kraj, domem myszy – pole.  

 Postać myszy zostaje umiejscowiona w okolicy pól także w inskrypcji na 

steli z Athribis (Muzeum Egipskie w Kairze, JE 50568), opisującej pokrótce kampa-

nię przeciwko Libijczykom, którzy wraz ze sprzymierzeńcami napadli na Egipt w 

piątym roku panowania Merenptaha5. Inwazja, według zapisu, zakończyła się zwy-

cięstwem Merenptaha, a porażka Libijczyków była ogromna. Interesujący 

w kontekście myszowatych fragment brzmi: „[…] jednym głosem, (gdy padali) od 

miecza w ręce (Merenptaha-hetep-her-Ma‘at)|, syna, który wyszedł z ciała mego, 

mojego […] (Merenptah-hetep-her-Ma‘at)|, obdarzony życiem. Plemię Libu jest 

rozproszone nad kanałem niczym myszy […]6 Wyłapuje ich niczym kanie (i) nie 

odkrywa, (że) pominął (kogoś) spośród nich”7 

Porównanie Libijczyków do myszy jest tu niezwykle trafne i wielowymia-

rowe, mówi nam wiele o Libijczykach, ale też o obserwacji zachowań, postrzeganiu 

i symbolice myszy. Autor tekstu nie tylko (mimochodem) zaakcentował, gdzie we-

dług Egipcjan znajdowało się naturalne środowisko myszy (nad kanałem, czyli tam, 

gdzie pola uprawne), ale również zachowanie Libijczyków zostało porównane do 

tych zwierząt. Libijczycy rozbiegają się wystraszeni we wszystkich kierunkach, tak 

                                                           
1Zob. Bohms 2013: 239.  
2 Mysz pojawia się także w znacznie późniejszym (II wieku n.e.), przeznaczonym dla kobiet 

senniku znajdującym się na papirusie Carlsberg XIII, we fragmencie interpretującym sny o 

stosunku seksualnym. Tłumaczą one, co oznacza sen o współżyciu kobiety z różnego rodzaju 

ludźmi czy zwierzętami, w tym właśnie z myszą (b, 2, 17). Niestety, część tekstu zawierająca 

interpretację tego snu nie zachowała się w całości. Wiadomo tylko, że taka kobieta otrzyma 

coś od męża. Sen ten może być więc zarówno negatywny, jak i pozytywny, jednak znacząca 

większość interpretacji w tej części jest negatywna (Volten 1942: 86, taf. 2; Manniche 1987: 

102; Bohms 2013: 239). 
3 pAnastasi V, 7,5-8,1; Gardiner 1937: 59; Caminos 1954: 229-231. 
4 Tłum. Filip Taterka (dziękuję); por. Caminos 1954: 229; Bohms 2013: 241. 
5 Breasted 1906a: 253-256; Trigger i in. 1983: 272. 
6 Plemię Libu – plemię libijskie i główny najeźdźca. 
7 Tłum. z pomocą Filipa Taterki na podstawie Kitchen 1982: § 21,2-21,4; por. Breasted 

1906a: 254; Kitchen 2003: 17. 
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jak myszy, uciekając przed niebezpieczeństwem, a faraon wyłapuje ich, tak jak dra-

pieżny ptak zrobiłby podczas polowania na gryzonie.  

Mysz w powyższym tekście zostaje skojarzona z konkretnym wrogiem 

Egiptu, staje więc niejako po tej „złej” stronie. Porównanie Libijczyka z myszą sięga 

jednak jeszcze głębiej, co potwierdza kolejna inskrypcja, w której ten zabieg zasto-

sowano – Wielka Inskrypcja umieszczona na pierwszym pylonie świątyni Ramzesa 

III w Medinet Habu. Tekst ten także opowiada o zakończonej porażką inwazji ple-

mion libijskich na Egipt, tym razem w jedenastym roku panowania Ramzesa III1. 

Libijczycy: „oddalają się (i) przychodzą (znowu), z drżącymi członkami, by położyć 

się pod jego rękami niczym myszy – król Górnego i Dolnego Egiptu, Pan Obydwu 

Krajów (User-Ma‘at-Ra-meri-Imen)|, syn Ra, Pan Pojawień (Ramzes-heqa-Iunu)|”2. 

Zastosowane w obu inskrypcjach porównanie ukazuje strach Libijczyków i 

ich bezradność wobec siły faraona. Co więcej, w obydwu tekstach mysz porówny-

wana jest do najeżdżających na państwo wrogów Egiptu, co stanowi odwołanie do 

destruktywnej działalności tych gryzoni. Tak jak w interpretacji snu z papirusu Che-

ster Beatty III, choć odwołanie to jest mniej wyraźne, mysz jest powiązana ze znisz-

czeniem.  

Mysz-szkodnik i niszczyciel nie zawsze była jednak przedstawiana w nega-

tywnym świetle. W każdym razie nie została w taki sposób opisana w historii przy-

toczonej przez Herodota. W swych Dziejach autor opowiada, jak stado myszy ura-

towało Egipt: „Następnie jednak powiódł na Egipt olbrzymie wojsko Sanacharibos, 

król Arabów i Asyryjczyków, a wojownicy egipscy nie chcieli swojemu królowi 

udzielić pomocy. Wtedy to kapłan, przyciśnięty do muru, wszedł do miejsca święte-

go i lamentował przed posągiem boga, jakiej to klęski niebezpieczeństwo mu zagra-

ża. Kiedy tak się użalał, ogarnął go sen i wydawało mu się w sennym widzeniu, że 

stoi przed nim bóg i wlewa weń otuchę, że nic niemiłego nie spotka go, jeśli wyru-

szy przeciwko wojsku Arabów; bo on sam ześle mu pomoc. Ufny w to, wziął z sobą 

tych wojowników, którzy chcieli z nim pójść, i rozbił obóz w Pelusjon (…). Kiedy 

tam przybyli, opadły wrogów nocą myszy polne i tak pogryzły im kołczany, łuki, a 

do tego jeszcze imadła od tarcz, że gdy w następnym dniu uciekali, ogołoceni z bro-

ni, wielu z nich padło” (Hdt., II, 66-67)3.  

W tej bazującej na wydarzeniach historycznych opowieści mysz przedsta-

wiona jest jako broń zesłana przez bogów. A jednak przytoczona przez Herodota 

historia odwołuje się właśnie do niszczycielskiej działalności tego gryzonia. Samo 

wydarzenie z opowieści łączone jest z opisanym w Biblii oblężeniem Jerozolimy 

przez wojska Sannacheryba. W tej wersji wybicia żołnierzy dokonać miał Anioł 

Pański4. Analogicznie do wersji Herodota, był on narzędziem działającym z woli 

Boga. Wydarzenia przytoczone w obydwu historiach, biblijnej i Herodota, są często 

                                                           
1 Breasted 1906b: 49-56; Trigger i in. 1983: 272. 
2 Tłum. z pomocą Filipa Taterki na podstawie Kitchen 1983: § 60,4-60,6; por. Breasted 

1906b: 52; Kitchen 2008: 48. 
3 Przekł. Seweryn Hammer (Herodot 1959: 182).  
4 2 Krl 19, 35-36; 2 Krn 32,21. 
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porównywane, a popularną interpretacją przyczyny odwrotu wojska asyryjskiego 

jest wybuch zarazy w jego szeregach1. Warto tu zauważyć, że zarówno myszy, jak i 

szczury, rozprzestrzeniają różnego rodzaju choroby i być może tu należałoby szukać 

przyczyny ich pojawienia się w wersji Herodota. 

Z tekstu wyłania się więc podwójny obraz myszy. Nadal jest ona postacią de 

facto negatywną, związaną ze zniszczeniem (prawdopodobnie w formie zarazy), 

jednak tym razem, wykorzystana przeciwko wrogowi mysz służy sprawie egipskiej. 

Staje się ona darem od bogów. 

Zarówno omówiony wyżej fragment tekstu o żołnierzu z Papirusu Anasta-

siego V, jak i inskrypcje dotyczące walki z Libijczykami z czasów Merenptaha i 

Ramzesa III ukazują jeszcze jeden, dotąd tylko wspomniany aspekt postrzegania 

myszy – jako stworzenia słabego, bezradnego i bezbronnego, czasem wręcz pło-

chliwego. W literaturze stają się one tym samym symbolem tych cech2. Tak jak 

mysz niemogąca wrócić na pole, żołnierz opuszczający kraj jest „zagubiony”. Po-

równywani do tych gryzoni Libijczycy są słabi i bezbronni wobec siły Egiptu w 

osobie faraona. Są strachliwi niczym myszy i jak oni niegroźne. Ten obraz myszy, 

słabej i niestanowiącej zagrożenia, pojawia się także w poezji miłosnej. Na zacho-

wanym we fragmentach naczyniu znajdującym się w Muzeum Egipskim w Kairze 

(ang. Cairo vase; CG 1266+25281) zapisano poematy z okresu Nowego Państwa3. 

Jeden z nich, zachowany w całości, to narracja mężczyzny przekraczającego Nil, 

aby dostać się do swojej ukochanej. Miłość dodaje mu sił, więc wszystkie przeszko-

dy wydają się małe, niegroźne i właściwie bez znaczenia. Jedna z nich to krokodyl, 

który jest dla chłopaka niczym mysz4. 

 Dopiero dużo później, w bajce „Lew w poszukiwaniu człowieka” będącej 

częścią „Mitu o Oku Słonecznym”, zapisanym na papirusie demotycznym Leiden I 

384 i datowanym na II wiek n.e., aspekt małej i słabej myszy posłużył przekazaniu 

morału, a samo zwierzę ukazano w pozytywnym kontekście5. W opowiadaniu, lew 

spotyka inne, podobne mu duże, silne i nierzadko niebezpieczne zwierzęta, przechy-

trzone i pokonane przez złego człowieka. Wściekły lew szuka człowieka, aby się na 

nim zemścić, ale sam wpada w ludzkie sidła. Ratuje go maleńka mysz, której wcze-

śniej darował życie. Przegryza ona sznury krępujące lwa6. W opowiadaniu wyraźnie 

podkreślony zostaje mały rozmiar myszy. Jednak to właśnie to słabe stworzenie, 

                                                           
1 Dla tej i innych interpretacji por. np. Gallagher 1999: 250-251; Klinkowski 2008: 120-121; 

Matty 2016: 182-189. 
2 Por. Bohms 2013: 241-242. 
3 Spielberg 1917: 1; Lichtheim 1980: 193. 
4 CGC 25218, 12. Posener 1972: pl. 76; Lichteim 1976: 193; Bohms 2013: 241. 
5 pLeiden I 384, 17,9-18,34; Spielberg 1917: 42-47; Lichtheim 1980: 156-157.  
6 Lichtheim 1980: 156-159. W przekładzie polskim: Andrzejewski 1958: 328-331, a także 

adaptacja tłumaczenia fragmentu tego opowiadania w książce dla dzieci Andrzeja Niwiń-

skiego (2008: 19-22). 
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wykazując się odwagą i sprytem, ratuje silnego lwa1. W literaturze Okresu Rzym-

skiego mysz, dzięki przypisanym jej cechom, posłużyła więc za wzór – pokazuje, że 

nawet najsłabsze stworzenie może, poprzez wykorzystanie sprytu oraz swoich natu-

ralnych cech i zdolności, być przydatne, a nawet pomóc znacznie potężniejszym od 

siebie. 

 

Podsumowanie 

Teksty egipskie nie mówią nam nic o tym, jak według Egipcjan myszy powstały2. 

Przekazują jednak wiele o ich postrzeganiu. Zwierzęta myszowate były przede 

wszystkim szkodnikami. Zjadały ziarno, niszczyły domy i przedmioty. Można je 

było znaleźć w domu, ale przede wszystkim łączono je z polem. Wykorzystywano je 

też jako składnik rozmaitych leków. Z drugiej strony od zawsze były to stworzenia 

małe, słabe oraz płochliwe, stanowiły ofiarę kotów i pożywienie węży. To ofiary, 

nie drapieżcy. Obserwacja tych gryzoni sprawiła, że stały się one źródłem inspiracji 

artystycznej i literackiej. Służyły też jako symbol pewnych cech i zachowań i jako 

takie wykorzystywano je do przekazywania rozlicznych treści. 

 Myszowate były częścią świata zwierząt i elementem tzw. sił natury, o czym 

może świadczyć chociażby ich obecność w sztuce pośród innych zwierząt. Jako 

szkodniki stały się jednak elementem, a zatem i symbolem, sił niszczących. Odwo-

łaniem do tej symboliki jest także postrzeganie myszy jako negatywnego omenu w 

interpretacji snów i skojarzenie jej z wrogami Egiptu. Porównania i metafory często 

też odnosiły się do powiązania tego zwierzęcia z polem, jego domem. Dodatkowo, 

postać tych gryzoni służyła do ukazania i podkreślenia takich cech jak słabość, bez-

radność, lęk, płochliwość, a także do przedstawienia czegoś jako niegroźnego i bez 

znaczenia. Na tych atrybutach myszy bazowały przedstawienia na ostrakach, ukazu-

jąc zniekształcony obraz świata, w którym to mysz jest stworzeniem silnym, wpły-

wowym i zwycięskim. To ona posiada wysoki status społeczny, a inne zwierzęta, 

szczególnie naturalni drapieżcy myszowatych – koty, służą jej.  

Symbolika myszowatych była więc złożona. Co więcej, choć często nega-

tywne, te same cechy myszy mogły zostać ukazane jako neutralne, a wręcz, jeśli 

przytoczone wyżej opowiadanie Herodota uznać za legendę zasłyszaną od Egipcjan, 

do pewnego stopnia w świetle pozytywnym. Choć i w tym przypadku autor odwołu-

                                                           
1 Podobna wersja opowiadania o myszy ratującej lwa z sideł zastawionych przez człowieka 

znana jest z jednej z bajek Ezopa (Griffiths 1967: 92; Gibas 2002). Egipski „lew w poszuki-

waniu człowieka” może stanowić jego zapożyczenie. 
2 Dopiero Pliniusz w Historii Naturalnej (9.84) pisał o pochodzeniu egipskich myszy, które 

miałyby być powstałym z błota (dokładnie z wody i ziemi) produktem wylewu Nilu 

(Dawson 1924: 83). Pliniusz nie był zresztą jedynym autorem klasycznym, którego zaintere-

sował ten motyw. Także Diodor Sycylijski w Bibliotece Historycznej (I, 10,2-3), stwierdził, 

że według Egipcjan w ich kraju ziemia z regionu tebańskiego w pewnych okresach „rodzi” 

myszy w takiej ilości i o takich rozmiarach, że zadziwia to każdego, kto jest światkiem tego 

fenomenu. Zjawisko to miałoby zresztą, według Egipcjan, być dowodem na niezwykłe wła-

ściwości egipskiej gleby, tworzącej życie  – i dlatego tylko w Egipcie mogła powstać ludz-

kość.  
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je się do myszy jako symbolu zniszczenia. Mysz jako postać rzeczywiście pozytyw-

na pojawia się tylko jeden raz, już po okresie dynastycznym, w tekście z papirusu 

Leiden I 384, gdzie właśnie to słabe zwierzę wykazało się bohaterstwem i uratowało 

lwa. Nawet tu jednak symbolika myszy nie została zmieniona, a jedynie wykorzy-

stana do przekazania określonego morału. 
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http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.

aspx?objectId=113818&partId=1 

Strona internetowa 15: 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/572174 
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RYCINY 

 

 
Ryc. 1. Naczynie kosmetyczne w kształcie myszy, proweniencja nieznana, XVIII dynastia, 

Metropolitan Museum of Art, MMA 44.4.55 (fot. na stronie internetowej Metropolitan Mu-

seum of Art, http://www.metmuseum.org/art/collection/search/548399,  CC0 1.0). 

 

 

 
Ryc. 2. Pierścień z imieniem tronowym Thotmesa III dekorowany figurką myszy, prowe-

niencja nieznana, XVIII dynastia, Metropolitan Museum of Art, MMA 30.8.418 (fot. na 

stronie internetowej Metropolitan Museum of Art., 

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/547674,  CC0 1.0). 
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Ryc. 3. Przerys ostrakonu z przedstawieniem kotów usługujących myszy, prawdopodobnie 

Deir el-Medina, okres ramessydzki, Staatliche Sammlung Ägyptischer Kunst, Munich ÄS 

1549 (za: Brunner-Traut 1968: Abb. 32). 

 

 
Ryc. 4. Przerys bloku ze świątyni w Medamud, XXV dynastia (za: Brunner-Traut 1968: 

Abb. 31). 

 
Ryc. 5. Przerys ostrakonu z przedstawieniem zwierzęcia usługującego siedzącej przed nim 

myszy, Deir el-Medina, okres ramessydzki (za: Vandier d’Abaddie 1937: pl. XLVI, fig. 

2306). 
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Ryc. 6. Przerys ostrakonu z przedstawieniem chłopca chłoszczącego kota w obecności „my-

siego sędziego”, Deir el-Medina, okres ramessydzki, Muzeum Egipskie w Kairze RT 29-12-

21-2  (za: Houlihan 2001: fig. 73). 

 

 

 

 
Ryc. 7. Detal z grobowca Baqeta III, z przedstawieniem stojących naprzeciw siebie myszy i 

kota, BH 15, Beni Hasan, XI dynastia (za: Newberry 1893: pl. VI). 
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IKONOGRAFIA POKRYWY TRUMNY QRS.W KAPŁA-

NA MONTU ANCHEF-EN-CHENSU I (CG 41001BIS) 

 

Dagmara Haładaj 
Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem 

Europy Południowo-Wschodniej 

dhaladaj@gmail.com 

 
The Iconography of the Lid of the qrs.w-Coffin of the Priest of Montu Ankhef-en-

Khensu I (CG 41001bis) 

 

Decoration of the lid of the qrs.w-coffin of the priest of Montu Ankhef-en-Khensu I consists 

of the scenes connected to the cycle of Osirian myths emphasising the aspect of protection of 

the body and resurrection after death. Protection of the mummy is visualised by depiction of 

various creatures holding knives, lizards or snakes as well as by the presence of the 

apotropaic hybrids and animals. In this paper the author provides an iconographical analysis 

of these characters and presents her observations on their provenance, function, and their 

place in religious iconography of the 25th and 26th Dynasties.  

 

Słowa kluczowe: trumny, religia, ikonografia, demonologia, Księga Umarłych, 

okres saicki. 

Keywords: coffins, religion, iconography, demonology, Book of the Dead, Saite 

Period. 

 

Wstęp 

Postać kapłana Montu o imieniu Anchef-en-Chensu I znana jest głównie z trumien, 

w których został pochowany oraz z kamiennego posągu odkrytego w skrytce w 

świątyni w Karnaku1. Analiza genealogiczna i stylistyczna wyposażenia grobowego 

Anchef-en-Chensu I wykazała, że prawdopodobnie zmarł on pod koniec XXV lub 

na początku XXVI dynastii2.  

Zespół trumien należący do kapłana Montu Anchef-en-Chensu I, syna Bes-

en-Muta I został odkryty w połowie XIX wieku pod posadzką świątyni Hatszepsut3 

w Deir el-Bahari. W skład zespołu wchodzą dwie trumny antropoidalne 

(wewnętrzna CG 41042 i zewnętrzna CG 41043)4 oraz dwie trumny skrzyniowe 

(zewnętrzna CG 41001 i wewnętrzna CG 41001bis)5. W tym artykule ograniczę się 

                                                           
1 JE 37194; strona internetowa 1. 
2 David Aston (2009: 208) datuje jego śmierć na ok. 650 r p.n.e., natomiast Jonathan Elias 

(1993: 789) datuje jego zestaw trumien na okres 700-680 p.n.e.  
3 Dokładna lokalizacja pochówku nie jest znana, prawdopodobnie znajdował się w jednym z 

kilku szybów umieszczonych na Środkowym Tarasie świątyni Hatszepsut, być może w Ka-

plicy Hathor. (Sheikholeslami 2003:133). 
4 Opisane w oddzielnym tomie Catalogue Général przez H. Gauthiera (1913: 1-30, pls. I-

III). 
5 Opisane w oddzielnym tomie Catalogue Général przez A. Moreta (1913: 1-38, pls. I-IV). 
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jedynie do analizy pokrywy ze skrzyniowej wewnętrznej trumny, która posiada, w 

skali całej grupy kapłanów Montu, unikalną ikonografię1.  

Na wieku znajdują się dwa pasy z procesją istot boskich, których zadaniem 

jest ochrona mumii znajdującej się w trumnie. Dekoracja skrzyni nawiązuje do 

tematu ochrony zmarłego oraz do zmartwychwstania Ozyrysa: na krótszych bokach 

przedstawiono Ozyrysa w pierwszej fazie zmartwychwstania oraz rytuał 

podniesienia filaru dżed, a na długich bokach – przedstawienia hybrydowych istot 

boskich oraz godziny dnia i nocy. 

 

Analiza 

Ikonografia wieka:  

Na dekorację składają się trzy, niezależne elementy (ryc. 1). Są to:  

1. Przedstawienia czterech zmumifikowanych sokołów  pod opieką 

uskrzydlonych ureuszy, znajdujących się przy zewnętrznych krawędziach 

wieka. Tekst zapisany nad sokołami informuje, że każdy z sokołów jest 

przedstawieniem Sokarisa, istoty boskiej związanej ze śmiercią i 

zmartwychwstaniem. Wizerunki czterech zmumifikowanych sokołów są 

elementem wyróżniającym tzw. typ A dekoracji wieka trumien 

skrzyniowych. Ten typ jest datowany na czasy od 740 r. p.n.e. do 640 r. 

p.n.e., a dla trumien związanych z rodziną Bes-en-Muta I, na okres 700-640 

p.n.e.2. 

2. Sceny ofiarne oraz sceny adoracji, w których zmarły skierowany jest w 

stronę istoty boskiej, znajdującej się przed zmumifikowanym sokołem. 

3. Procesja postaci, znajdująca się pomiędzy scenami ofiarnymi z pkt. 2, w 

skład której wchodzą istoty antropomorficzne i hybrydowe, trzymające węże, 

jaszczurki lub noże, a także postacie apotropaiczne oraz zwierzęta 

umieszczone na cokołach. 

 

 Nie ma wyraźnej granicy oddzielającej od siebie wyżej wymienione 

elementy, składające się na całość dekoracji. Na podstawie analogii pochodzących 

głównie z kontekstu grobowego, możemy wnioskować, że procesja postaci opisana 

w pkt. 3 jest zupełnie oddzielną kompozycją. Pojedyncze postacie biorące udział w 

procesji na trumnie CG 41001bis zostały przedstawione w grobowcu Ramzesa III3. 

W grobowcu Psusennesa I w Tanis znajdujemy aż dwa przykłady użycia tego typu 

kompozycji ikonograficznej: na bokach skrzyni sarkofagowej (JE 87297) pierwotnie 

                                                           
1 „Grupa kapłanów Montu” to umowne określenie pochówków z czasów późnego III Okresu 

Przejściowego i wczesnego Okresu Późnego z terenu świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. 

Duża część odnalezionych zespołów trumiennych należy do osób pełniących funkcje kapłań-

skie w kulcie Montu oraz do członków ich rodzin.  
2 Taylor 1985: 354-355. 
3 Mauric-Barberio 2004: 406-407 (postacie trzymające jaszczurki i węże, postać z głową 

żółwia); 415-17 (sępica, małpa, hipopotamica, postać z twarzą ukazaną frontalnie, istoty z 

wężami i jaszczurkami). 
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należącej do faraona XIX dynastii, Merenptaha1, oraz na ścianach westybulu. 

Przedstawienie z sarkofagu Merenptaha jest najwcześniejszym przykładem tej 

kompozycji.  

Najwcześniejszymi znanymi mi przedstawieniami tego typu, pochodzącymi 

spoza kontekstu królewskiego, są przedstawienia ze skrzyń trumien antropoidalnych 

BM EA 30721 oraz BM EA 6666, datowanych na czasy XXII dynastii2. Z czasów 

XXV/XXVI dynastii znane są trumny: antropoidalna V.O. 1003 oraz skrzyniowa CG 

41001bis należąca do Anchef-en-Chensu4. W Okresie Późnym popularność 

omawianej kompozycji wzrosła i spotykana jest zarówno na sarkofagach 

kamiennych, jak i na ścianach kaplic ozyriańskich5. 

 Wśród postaci uwzględnionych w składzie procesji znajdującej się na obu 

stronach wieka widać różnorodne istoty, które można przyporządkować do kilku 

odrębnych kategorii (ryc. 2). Są to: 

 

1. Istoty antropomorficzne, przedstawione jako postacie ubrane, z ogolonymi 

głowami, trzymające w dłoniach jaszczurki i przyjmujące pozycję siedzącą 

w pustej przestrzeni. 

2. Istoty hybrydowe o antropomorficznym ciele i ze zwierzęcymi głowami, 

trzymające w dłoniach węże i przyjmujące pozycję siedzącą w pustej 

przestrzeni. 

3. Istoty hybrydowe o antropomorficznym ciele i ze zwierzęcymi głowami, 

trzymające noże. 

4. Istoty groteskowe, apotropaiczne. 

5. Istoty antropomorficzne, przedstawione w roli ofiarników. 

6. Zwierzęta umieszczone na cokołach. 

 

Określenie „przyjmujące pozycję siedzącą w pustej przestrzeni” wymaga rozwi-

nięcia. Z powodu braku jednolitej i odpowiedniej terminologii opisującej sposób 

przedstawienia możliwy do zaobserwowania na tej trumnie, zdecydowałam się na to 

określenie. Odnosi się do sposobu ułożenia ciała, (ale nie rąk, które są ułożone do-

wolnie), analogiczne do znaku A 17 według listy Gardinera.  

 

Kategoria numer 1: postacie z jaszczurkami (ryc. 3) 

Przedstawienia istot trzymających jaszczurki należą do najbardziej jednolitych 

motywów ikonograficznych zdobiących tę trumnę. Po obu stronach wieka znajdują 

się po dwie takie istoty, obie ukazane w ten sam sposób, jako nagie, przyjmujące 

pozycję siedzącą w pustej przestrzeni, z rozłożonymi na boki rękoma, w których 

trzymają jaszczurki6 (ryc. 3). Identyfikacja tych postaci nie jest jasna, 

                                                           
1 Sarkofag z różowego granitu: Montet 1951: 111-126. 
2 Trumny obecnie w British Museum, BM EA 30721 (strona internetowa 2), BM 6666 (stro-

na internetowa 3).  
3 Sist 2002: 536-545. 
4 Moret 1913: 22-29. 
5 Pełną listę znanych przedstawień wymieniają: Guilhou 2009: 5-10 oraz Sist 2002: 535. 
6 Moret 1913: 25, 27. 
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prawdopodobnie jedna z nich to Qebeh-senuf1. Gady trzymane w rękach przez te 

postacie, na trumnie Anchef-en-Chensu I są narysowane bardzo schematycznie, 

jednak na podstawie analogii z westybulu z grobowca Psusennesa I wydaje się, że 

możemy mieć tu do czynienia z gekonami2. Nie do końca wiadomo, czym gekony 

zaskarbiły sobie niechęć Egipcjan. Te pozornie nieszkodliwe stworzenia w Egipcie 

łączono z chorobami skóry i obawiano się ich, uważając, że są jadowite. 

Przypuszcza się, że mogło to być spowodowane ich podobieństwem do węży3. 

Jaszczurki były wykorzystywane jako składniki leków na choroby skóry oraz 

preparatów mających „odstraszać” szkodniki4. Ze względu na umiejętność 

odnawiania utraconego ogona, były uważane za symbol regeneracji. W kontekście 

apotropaicznym, poprzez przedstawienie ich jako trzymanych za ogony, do góry 

nogami, został położony nacisk na ich groźną, agresywną naturę5. Niezależnie od 

tego, czy rzeczywiście jaszczurki/gekony powodowały problemy ze skórą6, były one 

postrzegane jako bardzo niebezpieczne. Świadczy o tym umieszczanie ich w 

towarzystwie postaci trzymających węże i noże. Wydaje się, że w opinii Egipcjan 

istoty te stanowiły doskonałą broń przeciwko wszelkim wrogom. Tekst zapisany na 

posągach takich istot z grobu Menczu-em-hata wyraźne określa ich rolę, którą jest 

„strzec go (Menczu-em-hata) przed jego wrogami i odstraszać ich”7. Kontekst 

grobowy, w którym występują jaszczurki i postacie trzymające jaszczurki omawia 

szerzej Nadine Guilhou8. Pierwsze przedstawienia postaci z jaszczurkami są 

datowane na czasy Średniego Państwa i pochodzą z Księgi Dwóch Dróg9 oraz z 

różdżek magicznych10.  

 

Kategoria numer 2: postacie z wężami (ryc. 4) 

Mimo odmiennego sposobu przedstawiania, postacie trzymające węże pełnią 

podobną funkcję, co istoty trzymające jaszczurki. Te dwie kategorie postaci 

występują w podobnych kontekstach i łączone są z zapewnianiem ochrony, przy 

czym istoty z wężami są częściej spotykane niż te z jaszczurkami11. 

Postacie te różnią się pod względem ikonograficznym, są przedstawiane 

jako istoty o ludzkich ciałach i głowach zwierząt: baranów, szakali, krokodyli, 

czasami z dodatkowymi atrybutami w postaci koron czy ureuszy. Węże, które są 

trzymane, występują w różnych konfiguracjach: na trumnie CG 41001bis, długie 

węże trzymane są przed postaciami (ryc. 4). W innych źródłach, możemy 

zaobserwować jednego lub dwa węże, mniejsze lub większe i sięgające ziemi, 

                                                           
1 Tekst z imieniem znajduje się pomiędzy ostatnią a przedostatnią postacią i nie jest jasne, do 

której z nich się odnosi; tamże, 25. 
2 Montet 1951: pl. XIV. 
3 Evans 2002: 51. 
4 Tamże: 49, Hansen 2003: 293-234, Pinch 2010: 80. 
5 Lucarelli 2012: 87. 
6 Współcześnie uważa się, że roznoszą trąd. Evans 2002: 49-50, Hansen 2003: 293 
7 Evans 2002: 49; Hansen 2003: 292. 
8 Guilhou 2009: 1-25. 
9 Tamże: 5. 
10 Lucarelli 2012: 87. 
11 Tamże: 86, 88. 
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uchwycone w jednej lub obu dłoniach1. W porównaniu do przedstawień jaszczurek, 

wizerunki postaci z wężami są bardziej rozpowszechnione i być może były 

inspirowane przedmiotami używanymi przez osoby zajmujące się magią2. Znane są 

znaleziska różdżek magicznych w formie długich kóbr wykonywanych z metalu3. 

W III Okresie Przejściowym postacie trzymające jaszczurki oraz węże 

spotykamy głównie w kontekście funeralnym: na trumnach, sarkofagach oraz na 

papirusach4. Łączy się je z ochroną ciała zmarłej osoby i odstraszaniem 

niebezpieczeństw czyhających na duszę zmarłego5. Węże w rękach tych postaci są 

dla nich niegroźne, o czym może świadczyć tekst 885 zaklęcia z Tekstów 

Sarkofagów: „Wąż jest w mojej ręce i nie może mnie skrzywdzić”6. Same będąc 

groźnym symbolem, stanowią silną broń przeciwko wszelkim niebezpieczeństwom. 

Poza, jaką przyjmują te istoty – rozłożone ręce trzymające zwierzęta – 

prawdopodobnie nawiązuje do ułożenia ciała, jakie przyjmuje mezopotamski 

„Władca Zwierząt” i jest wyrazem dominacji nad siłami chaosu7. Jest to widoczne 

na tzw. Cippi Horusowych, w których Horus, ukazany jako dziecko, przytrzymuje 

rękami zwierzęta pustyni8. 

 

Kategoria numer 3: postacie z nożami (ryc. 5-6) 

Kolejną grupą są antropoidalne i hybrydowe postacie, trzymające w dłoniach noże. 

Możemy je zaobserwować zarówno na wieku, jak i na bokach skrzyni trumny 

Anchef-en-Chensu I. 

Na pokrywie znajdują się dwa przedstawienia takich istot: jednej 

antropomorficznej oraz jednej hybrydowej. Postać antropomorficzna to Ir-renef-

dżesef9 (ryc. 5) „Ten, który stworzył własne imię”, który pojawia się w Księdze 

Umarłych10 razem z Czterema Synami Horusa oraz w Rytuale Godzin, gdzie czuwa 

nad odrodzeniem Ozyrysa. Funkcja tej postaci została zapisana na jego posągu 

                                                           
1 Blackman 1918: pl. 5: 19-20; Niwiński 1989: fig. 46; 1995: fig. 10-12. 
2 Lucarelli 2012: 86. 
3 W Ramesseum, w grobie kapłana-lektora znaleziono metalowego węża oplecionego wło-

sami (obecnie w Fitzwilliam Museum, Cambridge, nr inw. E. 63.1896; strona internetowa 4). 

Oprócz tego znane są także laska umieszczona wewnątrz trumny (obecnie w British Museum 

w Londynie, nr inw. EA 52831; strona internetowa 5) oraz laska w formie dwugłowego 

węża o nieustalonym pochodzeniu (obecnie w Museum of Fine Arts, Boston, nr inw 

2002.32, strona internetowa 6). 
4 Niwiński 1989: fig. 19, s. 129, fig. 45, 47; 1995: 122; Piankoff, Rambova 1957: pl. 18 

(Ozyrys z jaszczurką), pl. 22 (jaszczurki). 
5 Lucarelli 2012: 88. 
6 Weingarten 2015: 187. Zaklęcie 885 z Tekstów Sarkofagów, skomponowane w czasach 

Średniego Państwa, nosi tytuł „Odpędzanie węża rerek, by Ra mógł świecić”. Ten sam tytuł 

nosi paragraf 296 Tekstów Piramid, wchodzący w skład zaklęć dotyczących odpędzania 

węży i popularnych w Okresie Późnym. Więcej na temat Tekstów Piramid i odpędzania węży 

w czasach saickich zob. Hussein 2013. 
7 Rittner 1993: 224. 
8 Scott 1951: 202. 
9 Leitz 2002, vol.1: 471. 
10 W rozdziale 99 Księgi Umarłych, imię Ir-renef-dżesef odnosi się do jednej z belek kadłuba 

łodzi (Allen 1974: 81). 
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pochodzącym z grobu Menczu-em-hata: „ma chronić go (Menczu-em-hata) przed 

jego wrogami“1. 

Hybrydowa postać jest ukazana, jako istota kucająca, z nożami w dłoniach 

oraz głową w kształcie żółwia – to Unem-huaat „Ten, który zjada zgniliznę”2 (ryc. 

6). Jest to postać bardzo interesująca. Zwraca uwagę szczególnie głowa w kształcie 

żółwia, będącego zwierzęciem uważanym za wroga Ra3. Spotykana jest między 

innymi w Księdze Umarłych w zaklęciu 1444. Według Laure Pantalacci ta postać 

należała do kultu Ozyrysa i brała udział w wylewie Nilu5. Na sarkofagu Merenptaha 

głowa żółwia jest ukazana od góry, co sprawia wrażenie jakby postać miała na sobie 

maskę6, natomiast na trumnie Anchef-en-Chensu I, postać ma głowę w formie 

żółwia ukazanego z profilu. Z grobowców królewskich Horemheba i Ramzesa I w 

Dolinie Królów pochodzą dwie drewniane figury przedstawiające strażników z 

głowami żółwi7, przypominające żółwiogłowe postacie z trumien i sarkofagów.  

 

Kategoria numer 4: postacie apotropaiczne (ryc. 7) 

Na wieku znajdują się także przedstawienia postaci o groteskowym, apotropaicznym 

wyglądzie. Jest wśród nich stojąca hipopotamica, a także postacie hybrydowe 

ukazane frontalnie. Hipopotamica ma czerwoną skórę i niebieską perukę z 

prawdopodobnie krokodylim ogonem, ciągnącym się przez całą długość pleców aż 

do ziemi. Hipopotamica, przypuszczalnie o lwich łapach, ma zaznaczone piersi, 

wystający brzuch, a w łapie trzyma nóż. Wygląd przedstawionej postaci nawiązuje 

do apotropaicznej bogini Ta-Uret. Anonimowe przedstawienia hipopotamic 

uzbrojonych w noże oraz węże można spotkać także na różdżkach magicznych, 

gdzie prawdopodobnie pełnią podobną, apotropaiczną rolę8. Na sarkofagu 

Merenptaha hipopotamica z nożami nosi imię Nehememet – „Wybawicielka”9, na 

trumnie  V.O. 100 - Seqed-her – „Ta o czujnej twarzy”10. 

Za hipopotamicą znajduje się przedstawienie istoty przyjmującej pozycję 

siedzącą w pustej przestrzeni. Jej twarz ukazana została frontalnie, zaś ciało z 

profilu, a na głowie postaci widoczna jest korona Dwóch Piór. Ikonografia nie ma 

analogii w innych przedstawieniach tej kompozycji. Na sarkofagu Merenptaha w 

tym miejscu znajduje się postać w pozycji kucającej z widocznym obliczem, a na 

trumnie V.O. 100 postać zastąpiona jest wizerunkiem przyjmującej pozycję siedzącą 

w pustej przestrzeni istoty z głową Besa11. Elementem wspólnym dla tych 

przedstawień jest twarz ukazana frontalnie, w stronę osoby patrzącej na trumnę.  

                                                           
1 Clère 1986: 103. 
2 Pantalacci 1983: 297; Leitz 2002, vol. 2: 409-410. 
3 Więcej na temat żółwi w starożytnym Egipcie: Fischer 1968; Ryan 2013. 
4 Postać przy trzeciej bramie w przypadku rozdziału 144 według wersji ze Świątyni Ramzesa 

II w Abydos (Abdelrahiem 2006: 7). 
5 Pantalacci 1983: 303; Abdelrahiem 2006: 13. 
6 Montet 1951: pl. LXXXVI. 
7 Strona internetowa 7; strona internetowa 8. 
8Więcej na temat hipopotamicy w kontekście różdżek magicznych zob. Altenmüller 1965: 

43-46. 
9 Montet 1951: 116; Leitz 2002, vol. 3: 284. 
10 Leitz 2002, vol. 6: 660; Sist 2002: 542.  
11 Montet 1951: 116; Sist 2002: 542. 



92 

Ta cecha jest doskonale widoczna w przypadku następnej istoty, której ciało 

przedstawione zostało frontalnie, ze złączonymi nogami i rozłożonymi na boki 

stopami, rękami i głową en face, z okrągłymi uszami. Postać ta ubrana jest w długą 

suknię. W jednej ręce trzyma pas materiału, a z drugiej ręki materiał zwisa 

swobodnie na wysokości łokcia1. Na sarkofagu Merenptaha przedstawiona jest ta 

sama postać, bez sukni, za to z wyraźnie lwią twarzą oraz zarysowanymi piersiami, 

a na trumnie V.O. 100 – postać przypominająca Besa2. Biorąc pod uwagę analogie, 

wydaje się prawdopodobne, że osoba na trumnie Anchef-en-Chensu I jest 

przedstawieniem Beset, istoty o silnych konotacjach magicznych. Beset, jako 

lwiogłowa, nieubrana kobieta znana jest z przedstawień na różdżkach magicznych3, 

a także z pełnowymiarowych figurek, takich jak pochodząca z grobu kapłana-lektora 

z Ramesseum w Tebach Zachodnich figura Beset z ruchomymi rękami trzymającymi 

węże4.  

Mimo różnic w ikonografii między sarkofagiem Merenptaha, trumną 

V.O.100 a trumną Anchef-en-Chensu, możemy zauważyć, że ogólny sens się nie 

zmienił. Są to w dalszym ciągu istoty apotropaiczne, występujące razem w 

podobnym kontekście od czasów Średniego Państwa. 

 

Kategoria numer 5: ofiarnicy (ryc. 8-9) 

Do tej kategorii należą dwie postacie. Pierwsza z nich stoi przed stołem 

zastawionym małymi, okrągłymi naczyniami, jednak towarzysząca inskrypcja nie 

wspomina o jego funkcji (ryc. 8). Na trumnach V.O. 100 oraz z BM EA 30721 i BM 

EA 6666 znajdują się analogiczne przedstawienia. 

Drugą istotą jest antropomorficzny ofiarnik, którego imię brzmi Neferu.  

Ofiara, którą trzyma, na trumnie Anchef-en-Chensu I jest przedstawiona jako łaciate 

zwierzę, krowa lub byk, z wyraźnie zaznaczonym rogiem (tylko jeden widoczny; 

ryc. 9). W innych źródłach ikonograficznych bydło domowe i gazele występują 

zamiennie5. Nie wiemy, czy istnieje jakiś związek między tymi ofiarnikami a figurką 

karła niosącego na rękach cielę, znalezioną w grobie kapłana-lektora z Ramesseum6. 

Funkcja tej figurki nie jest pewna. Zdaniem Roberta Rittnera może być łączona z 

magią ochronną i recytacją zaklęcia magicznego podczas przeprowadzania bydła 

przez wodę7.   

 

Kategoria numer 6: zwierzęta umieszczone na cokołach (ryc. 10-11) 

Charakterystyczne dla tych kompozycji są przedstawienia zwierząt – pawianów, 

ptaków oraz ryb, stojących na cokołach. We wszystkich kompozycjach te same isto-

                                                           
1 Moret 1913: 26. 
2 Montet 1951: 116; Sist 2002: 542. 
3 Zestawienie przedstawień Beset z różdżek magicznych i cegieł: Weingarten 2015: fig. 2a, 

2b. 
4 Kate Boose-Griffiths (1977: 103) identyfikuje tę postać jako kobietę z maską Besa. Figura 

z grobu kapłana-lektora z Ramesseum: Quibell 1898: pl. 3 (12); Zestawienie przedstawień 

Beset: Weingarten 2015: fig. 2c. 
5 Montet 1951: pl. LXXXVI; Sist 2002: 542. 
6 Quibell 1989: pl. 3. 
7 Rittner 1993: 225-226. 
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ty pojawiają się w tych samych miejscach. Przykładowo: sępica znajduje się na cze-

le procesji postaci z lewej strony wieka, przedstawienie ryby zamyka procesję z 

drugiej strony. Niestety, identyfikacja gatunkowa tych istot nie zawsze jest możliwa. 

Istnieją pewne różnice w przedstawieniach w zależności od trumny.  

Po prawej stronie wieka możemy zaobserwować trzy małpy, prawdopodob-

nie pawiany: dwa siedzące na cokołach i jednego stojącego, ukazanego nie na coko-

le, ale związanego ikonograficznie z poprzednimi. Pawiany są zwierzętami, które w 

mitologii egipskiej miały bardzo silny związek z bogiem Ra i pojawiają się w sce-

nach adoracji słońca zarówno o wschodzie, jak i o zachodzie1. Zgodnie z wierze-

niami, pawiany obwieszczały świt swoimi okrzykami, śpiewami i tańcem. Ten eks-

presyjny sposób był określany jako „tajemniczy język pawianów” będący jednocze-

śnie sposobem adoracji, jak i komunikowania się z Ra2.  

W rozdziale 126 Księgi Umarłych, czytamy: „Są po obu stronach tego boga, 

kiedy wznosi się on na wschodnim horyzoncie nieba. Tańczą dla niego, radośnie 

skaczą dla niego, śpiewają dla niego, śpiewają hymny dla niego, krzyczą dla niego. 

(...) To są ci, którzy ogłaszają (pojawienie się) Ra na niebie i ziemi”3. Natomiast w 

rozdziale 100 Księgi Umarłych zmarły dołącza do pawianów w adoracji boga Ra: 

„Zaśpiewałem i chwaliłem Dysk Słoneczny. Dołączyłem do pawianów i jestem 

jednym z nich”4. 

Identyfikacja gatunku ryby, której przedstawienie zamyka pochód postaci po 

prawej stronie wieka, sprawia pewne trudności (ryc. 10). Sądząc po kształcie 

korpusu, płetw oraz ogona, ryba ta to tilapia nilowa, którą być może można łączyć z 

rybą abdżu lub inet. Jako tilapię, identyfikują ją także Pierre Montet5 oraz Loredana 

Sist6. Postać tilapii nilowej łączy się z tematem podróży Ra w barce solarnej: przed 

jej dziobem, po obu stronach płyną dwie ryby, których zadaniem była nawigacja 

barki7. Znane są takie przedstawienia pochodzące z trumien z czasów XXI dynastii8. 

W tekście 15 rozdziału Księgi Umarłych, będącego adoracją Ra-Horachti, kiedy 

pojawia się na wschodnim horyzoncie, czytamy: „Spoglądam na rybę abdżu w 

momencie jej narodzin, widzę rybę bulti w jej prawdziwej formie, prowadzącą 

szybkie łodzie po jej wodach”9. Umieszczenie tilapii nilowej w kontekście 

religijnym wynikało prawdopodobnie z charakterystycznego sposobu rozmnażania 

się tej ryby: jako pyszczak (ang. mouthbrooder), inkubowała zapłodnioną ikrę 

wewnątrz otworu gębowego i następnie „wypluwała” swoje młode10.  

Po lewej stronie wieka znajdują się dwa ptaki: sępica i czapla. Sępica, pod-

pisana na sarkofagu Merenptaha i trumnie Anchef-en-Chensu jako Mut, jest personi-

fikacją tej bogini. Mut, nazywana jest Matką Faraona oraz Matką Chonsu, bywa 

                                                           
1 Niwiński 2001: 87. 
2 Te Velde 1988: 131. 
3 Tamże: 130. 
4 Tamże: 129. 
5 Montet 1913: 115. 
6 Sist 2002: 541. 
7 Phillips 1944: 185. 
8 Duarte 2014: fig. 6. 
9 Allen 1974: 17. 
10 Bucur 2012: 3-4, fig. 3. 
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przedstawiana jako kobieta z dzieckiem na kolanach; jedną z jej funkcji jest dawanie 

ciężarnym matkom siły i pomoc w porodzie1. Być może właśnie ta moc spowodo-

wała, że bogini przedstawiana była na różdżkach magicznych z czasów Średniego 

Państwa, gdzie występuje w otoczeniu innych postaci o apotropaicznym charakte-

rze2. Najstarsze przedstawienie Mut pochodzi właśnie z różdżki magicznej, gdzie 

ukazana jest pod postacią lwiogłowej istoty3. W Księdze Umarłych, gdzie Mut uka-

zana jest jako istota polimorficzna, z trzema twarzami, skrzydłami, lwimi łapami i 

penisem, jej funkcją mogło być odstraszanie wrogów od mumii4.  

Mniej więcej w połowie długości wieka trumny Anchef-en-Chensu I znajdu-

je się ptak siedzący na cokole (ryc. 11): w zależności od źródła, opisywany jest w 

publikacjach, jako czapla (sarkofag Merenptaha i CG 41001bis) lub gęś (BM 6666 i 

V.O. 1005). Różnica w opisie wynika prawdopodobnie ze zbliżonej anatomii tych 

ptaków: dużych, o długich szyjach i rozłożystych skrzydłach. Ewentualne przedsta-

wienia gęsi na sarkofagach mogą być nawiązaniem do mitycznego ptaka, tzw. Wiel-

kiego Gęgacza, natomiast wygląd czapli jest bardzo zbliżony do feniksa, mitycznego 

ptaka benu. Niezależnie od gatunku zwierzęcia, oba ptaki – gęś oraz czapla, są sym-

bolami kreacji i odradzania się. Na sarkofagu Merenptaha ta istota podpisana jest 

właśnie jako benu6. Na innych trumnach nosi różne imiona, np. Neru („straszny”)7.   

 

Podsumowanie 

Na wieku trumny skrzyniowej CG 41001bis mamy do czynienia z kompozycją 

postaci, w skład których wchodzą istoty antropomorficzne, hybrydowe i zwierzęce, 

trzymające broń. Brak towarzyszących tekstów, poza zapisem imion, uniemożliwia 

pewne przyporządkowanie sceny do konkretnego mitu, czy zaklęcia. Wydaje się 

możliwe zrozumienie poszczególnych elementów ikonograficznych tworzących 

całość kompozycji i przyporządkowanie jej do ogólnego tematu w dekoracji 

sarkofagów, jakim była ochrona ciała i duszy zmarłego. Analogie ikonograficzne 

wskazują, że ta kompozycja jest spotykana od czasów XIX dynastii (sarkofag 

Merenptaha) w mniej więcej niezmiennej postaci. Pojedyncze istoty w zależności od 

trumny noszą różne imiona, mogą mieć inny sposób ułożenia ciała, jednak wydaje 

się, że są personifikacją tej samej istoty zaświatowej – czy mocy, którą utożsamiają.  

Rodowód niektórych postaci wchodzących w skład procesji 

przedstawionych na wieku trumny Anchef-en-Chensu I sięga czasów Średniego 

Państwa. Są to przede wszystkim postacie hybrydowe i zwierzęce. Możemy je 

spotkać na tzw. różdżkach magicznych, których zadaniem było zapewnianie ochrony 

matce i nowonarodzonemu dziecku. Postacie ukazane na nich miały za zadanie 

odstraszać niebezpieczeństwa od nowonarodzonego dziecka, co być może jest 

analogią do odstraszania niebezpieczeństw czyhających na odrodzonego Ra czy 

zmartwychwstałego Ozyrysa. Zastosowanie istot związanych z ochroną w 

                                                           
1 Te Velde 1979-80: 6. 
2 Por. różdżka magiczna z grobu kapłana-lektora z Ramesseum; Quibell 1989: pl. 3. 
3 Altenmüller 1965: 145; Te Velde 1979-1980: 4. 
4 Te Velde 1979-1980: 9. 
5 Sist 2002: 542. 
6 Montet 1951: 116. 
7 Leitz 2002, vol. IV: 254. 
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momencie narodzin do zapewniania ochrony po śmierci, może wynikać z 

podobnego charakteru tych okoliczności, jako momentów przejściowych – 

umierając, człowiek rodzi się do życia po śmierci.  

Za czasów Średniego Państwa, te istoty określano mianem „strażników” – 

sau. O ich funkcji czasem mówią inskrypcje zapisywane na różdżkach: „Słowa 

wypowiedziane przez te postacie: Przybyliśmy, by chronić to dziecko, Senebef-

Usira (oby żył, oby mu się wiodło, oby był zdrowy!)”1. 

Te postacie zaświatowe pojawiają się także w Tekstach Sarkofagów, w 

których powoli formuje się to, co spotykamy następnie w Księdze Umarłych, czyli 

kategoria postaci strzegących poszczególnych bram zaświatowych. Ta funkcja jest 

szczególnie podkreślona w rozdziałach 144-147, gdzie te postacie występują jako 

odźwierni, heroldowie i strażnicy2. W Okresie Późnym ich rola wydaje się być 

bardziej związana z ochroną ciała i duszy zmarłego niż ochroną bram, których 

tradycyjnie strzegli3. W Okresie Ptolemejskim często możemy je spotkać w gronie 

świątynnych bóstw ochronnych na ścianach tzw. Kaplic Ozyriańskich, np. w 

Denderze czy Abydos. Jest to doskonały przykład, jak motyw z Księgi Umarłych 

może zostać ponownie zinterpretowany i zastosowany w innych kontekstach, 

niekoniecznie stricte pogrzebowych4. 

Rita Lucarelli, omawiając winietę do rozdziału 182 Księgi Umarłych 

pochodzącą z papirusu BM EA 100105, odnosi się do trumny BM 6666 i opisuje 

postacie przypominające istoty z trumny Anchef-en-Chensu I: o groteskowym 

wyglądzie i trzymające węże i jaszczurki, które otaczają łoże, na którym leży 

Ozyrys. W tym miejscu podkreślona została ich apotropaiczna funkcja polegająca na 

obronie ciała. Tekst zaklęcia ma za zadanie mocą Thota „powodować 

zmartwychwstanie Ozyrysa, dać mu oddech, odstraszać wrogów Ozyrysa, magicznie 

go chronić, osłaniać i strzec”6, jednak według Rity Lucarelli, winieta bardziej 

nawiązuje do rozdziału 151 Księgi Umarłych oraz nocnego czuwania nad mumią 

Ozyrysa podczas Rytuału Godzin7.  

Wydaje się, że trumna Anchef-en-Chensu I zawiera przedstawienia 

nawiązujące właśnie do nocnego czuwania nad Ozyrysem i Rytuału Godzin, a także 

do winiety do rozdziału 182 Księgi Umarłych. Zmarły, jako Ozyrys, leży wewnątrz 

sarkofagu, otoczony ze wszystkich stron przez postacie strażników, analogicznie do 

winiety na papirusie BM EA 10010. Czuwanie nad ciałem zmarłego zostało 

dodatkowo podkreślone poprzez przedstawienie na skrzyni trumny pierwszego 

momentu przebudzenia czy zmartwychwstania Ozyrysa. Postacie strażników na 

ścianach skrzyni są wspomagane godzinami dnia i nocy, co jest nawiązaniem do 

Rytuału Godzin. Wszystkie te postacie, uzbrojone w broń i magię, otaczają ciało 

zmarłego Anchef-en-Chensu I dokładnie tak, jak ciało Ozyrysa, broniąc go przed 

                                                           
1 Shorter 1932: 1. 
2 Allen 1974 : 120-139, Gozdawa-Gołębiowska 2010.  
3 Lucarelli 2010: 91. 
4 Tamże: 91. 
5 Lucarelli 2012: pl. II. 
6 Allen 1974:196. 
7 Lucarelli 2012: 90. 
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niebezpieczeństwami, które zagrażają ciału i duszy zmarłego, a tym samym jego 

zmartwychwstaniu w zaświatach.  
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Ryc. 1. Wieko trumny CG 41001bis (Moret 1913: pl. III). 
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Ryc. 2. Przerys postaci wchodzących w skład procesji (rys. D. Haładaj za Moret 1913: pl. 3). 
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Ryc. 3. Przerys postaci trzymającej jaszczurki z trumny CG 41001bis (rys. D. Haładaj za 

Moret 1913: pl. 3). 

 

 
Ryc. 4. Przerys postaci trzymających węże z trumny CG 41001bis. (rys. D. Haładaj za Moret 

1913: pl. 3). 

 

 

 
Ryc. 5. Przerys postaci o imieniu Ir-renef-dżesef z trumny CG 41001bis (rys. D. Haładaj za 

Moret 1913: pl. 3). 
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Ryc. 6. Przerys postaci o imieniu Unem-Huaat z trumny CG 41001bis  (rys. D. Haładaj za 

Moret 1913: pl.3). 

 

 

 
Ryc. 7. Przerys apotropaicznych postaci z trumny CG 41001bis. Od lewej: hipopotamica, 

postać w koronie Dwóch Piór, Beset (rys. D. Haładaj za Moret 1913: pl. 3). 

 

 
Ryc. 8. Przerys postaci stojącej nad stołem ofiarnym z trumny CG 41001bis. (rys. D. Haładaj 

za Moret 1913: pl. 3). 
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Ryc. 9. Przerys postaci trzymającej byka z trumny CG 41001bis. (rys. D. Haładaj za Moret 

1913: pl. 3). 

 

 

 
 

Ryc. 10. Tilapia nilowa z trumny CG 41001bis (rys. D. Haładaj za Moret 1913: pl. 3). 

 

 

 
 

Ryc. 11. Czapla lub gęś z trumny CG 41001bis (rys. D. Haładaj za Moret 1913: pl. 3). 
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The Earliest Greek-Arabic Documentary Papyri from Egypt 

 

The following paper presents the results of the research on a particular type of primary 

sources, which are bilingual documentary papyri. Only 7th-century documents containing 

Arabic script were taken into consideration. These records are the Greek-Arabic texts pre-

served to our times only. None published Coptic-Arabic papyri of that century exist, though 

there is a few which are slightly later. The aim of the paper is to present various sorts of texts 

that occur in the bilingual records. These are mainly tax receipts, orders for payment or de-

livery and protocols. The variety of the documents is limited to the administrative sphere. 

Besides, original texts are translated and peculiarities of the state of preservation are de-

scribed. General conclusions about linguistic and technical aspects are also included. Finally, 

the historical meaning of the bilingual Greek-Arabic documents is drawn. 

 

Słowa kluczowe: papirusy arabskie, papirusy greckie, wczesnomuzułmański Egipt. 

Keywords: Arabic papyri, Greek papyri, early Islamic Egypt. 

 

Niniejszy artykuł1 ma w zamiarze zapoznanie czytelnika z prawie nieznaną w Polsce 

dziedziną papirologii zajmującą się tekstami napisanymi w języku arabskim. Celem 

artykułu jest przedstawienie najstarszych dokumentów dwujęzycznych pochodzą-

cych z Egiptu, które powstały w okresie kilkudziesięciu lat po podboju arabskim. W 

zakres rozpatrywanych źródeł wchodzą tylko opublikowane do tej pory dokumenty 

zawierające tekst w języku arabskim, które datowane są na VII wiek n.e.2 Takie 

                                                           
1 Artykuł został stworzony w ramach stypendium MNiSW, przyznawanego przez Centrum 

Archeologii Śródziemnomorskiej UW, realizowanego w Egipcie w roku 2016. Artykuł po-

wstał również dzięki dofinansowaniu projektu przez Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego 

Ruchu Naukowego UW (nr 14/II/2016); Wszelkie skróty oznaczeń papirusowych zawarte w 

tym artykule są zgodne z The Checklist of Arabic Documents (strona internetowa 5) oraz The 

Checklist of Editions of Greek, Latin, Demotic, and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets  

(strona internetowa 6).  
2 Znane są również grecko-arabskie dokumenty papirusowe z tego okresu, z terenów Pale-

styny (P. Ness. III 56, 60-67), jednakże ten artykuł dotyczy jedynie papirusów pochodzących 

z Egiptu. Zob. też  Rāġib 2013: 702-719,  gdzie zaprezentowano katalog 63 zabytków różne-

go rodzaju, które zawierają najstarsze przykłady pisma arabskiego, w tym i teksty dwuję-

zyczne. Jednakże są tam umieszczone również dokumenty o spornym datowaniu, o czym 

autor wspomnianego katalogu niestety nie zawsze informuje czytelnika. 
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kryterium zostało przyjęte po to, aby ukazać stosunkowo nieliczny zbiór tekstów, ale 

za to w pełni przedstawić najważniejsze rodzaje zachowanego materiału źródłowe-

go. Tak wyznaczona granica chronologiczna, wyłącza rozległy zbiór papirusów z 

początku VIII w., czyli głównie tzw. archiwum Qurry ibn Šarīka, gubernatora Egip-

tu rządzącego w latach 709-715. Ten liczny zespół dokumentów, którego właści-

wym twórcą był Basileios, pagarcha Afroditopolis (ar. Išqāw)1, znany jest zwłaszcza 

z listów wysłanych do niego przez wspomnianego gubernatora. Ta korespondencja 

była wymieniana w językach greckim i arabskim, a część z nich to tak zwane dupli-

ca, czyli pary różnojęzycznych tekstów, które w dużej mierze pokrywają się pod 

względem zawartości2. W większości to dokumenty o takiej właśnie specyfice zo-

staną przedstawione poniżej. Chociaż liczba tekstów opisywanych w tym artykule 

jest niewielka, to mają one duże znaczenie dla poznania wpływu języka arabskiego 

na egipskie społeczeństwo, a zwłaszcza na administrację państwową, w okresie 

pierwszych kilkudziesięciu lat od podboju arabskiego.  

 Dla lepszego zrozumienia kontekstu opisywanych znalezisk, uważam za 

zasadne przedstawienie krótkiego rysu historycznego, kładącego nacisk zwłaszcza 

na ówczesny aparat administracyjny. W następnym rozdziale zaprezentuję listę do-

kumentów oraz zarysuję specyfikę poszczególnych rodzajów tekstów. W kolejnym 

rozdziale zostanie zawarte omówienie zagadnień technicznych, chronologicznych i 

lingwistycznych związanych z tymi dwujęzycznymi papirusami. Potem zostaną 

przedstawione różnego rodzaju przykładowe teksty papirusowe, w następującej for-

mule: tytuł, metryka (sygnatura muzealna, rozmiar, data powstania, miejsce pocho-

dzenia), historia badań, opis fizyczny, tłumaczenie, komentarz. Ze względów edy-

torskich pominięto transkrypcje tekstów, które bez trudu można odnaleźć dzięki 

wskazanym źródłom. Artykuł został zakończony podsumowaniem, w którym doko-

nano próby porównania tego materiału badawczego z lepiej zachowanymi źródłami 

papirusowymi z początku VIII wieku. Wskazano również najważniejsze wnioski 

oraz osadzono je w kontekście historycznym. 

 

Rys historyczny 

Rok 641, kiedy to arabski wódz ʿAmr ibn al-ʿĀṣ przejął na drodze rokowań poko-

jowych Aleksandrię, ówczesną stolicę Egiptu, często uważa się za bardzo wyraźną 

cezurę ograniczającą badaczy epoki starożytnej. Jednakże, tak przyjęta perspektywa 

m.in. w świetle coraz lepiej poznawanego materiału źródłowego, jakim są papirusy z 

tego okresu, jest nieuprawniona. Ten kluczowy z późniejszego punktu widzenia 

moment, w percepcji ówczesnych ludzi mógł wydawać się jedynie epizodem po-

dobnym do efemerycznego okresu perskiej okupacji z lat 619-629. Bizantyjczycy 

nieprędko zrezygnowali z odbicia tej prowincji, o czym świadczy m.in. kampania 

Manuela, który przejął na pewien czas Aleksandrię, przez co zmusił Arabów do 

                                                           
1 W poniższym artykule arabskie nazwy miejscowości podaje się w formie zaświadczonej w 

opisywanych tekstach papirusowych, a nie zaś w ich brzmieniu nowożytnym. 
2 Sijpestejin 2010: 111-112, zob. Richter 2010: 189-220. 
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drugiego oblężenia w 642 roku (lub 645 roku; data tego wydarzenia nie jest pewna), 

tym razem zakończonego siłowym przejęciem miasta1.  

 Pierwsze dekady po podboju nie były bynajmniej spokojnym okresem, który 

pozwalałby nowej władzy na wprowadzanie konsekwentnych reform. Egipt oprócz 

starć z bizantyjskimi atakami dążącymi do odzyskania utraconego terytorium, mu-

siał znosić trudności związane z walką o poszerzanie granic w kierunku zachodnim 

(Libia) oraz południowym (Nubia)2. Liczne konflikty wewnątrz tworzącego się 

świata muzułmańskiego, zwłaszcza po śmierci kalifa ʿUṯmāna nie ominęły Egiptu. 

Przez pewien okres odsunięty od zarządzania podbitą przez siebie prowincją, ʿAmr 

ponownie przejął władzę w Egipcie w 658 roku w imieniu przyszłego władcy 

Muʿāwiyi. Gdy jednak ʿAmr zmarł, to kalif Muʿāwiya w celu zacieśnienia kontroli 

nad tą prowincją, szybko usunął z Egiptu syna swego starego stronnika w sporze o 

sukcesję, a w 663 roku obwołał gubernatorem swojego własnego brata3. Później, 

podczas okresu zagrożenia ze strony funkcjonującego w Mekce konkurencyjnego 

„kalifatu zubajrydzkiego”, kalif Marwān ibn al-Ḥakam, rządzący w latach 684-685, 

osobiście przybył do Egiptu, aby zabezpieczyć ten region. Ustanowił on wówczas 

gubernatorem swojego syna ʿAbd al-ʿAzīza ibn Marwāna,  który zarządzał Egiptem 

jeszcze długo po śmierci ojca, sprawując władzę w imieniu swojego brata kalifa 

ʿAbd al-Malika ibn Marwāna aż do 705 roku, kiedy to obaj zmarli4.  

 W omawianym okresie liczba przybyłych do Egiptu Arabów zapewne nie 

była zbyt wielka, zwłaszcza w stosunku do ogromnej miejscowej populacji5. Ara-

bowie bezpośrednio po zapanowaniu nad Egiptem nie wprowadzili radykalnych 

zmian w zakresie administracji6. Struktury i sposoby funkcjonowania aparatu urzęd-

niczego w okresie około 50 pierwszych lat nowych rządów prawie nie uległy zmia-

nie. Jedynie na najwyższym szczeblu wprowadzono swojego zarządcę, tj. guberna-

tora Egiptu (ar. amīr / wālī, gr. σύμβουλος) oraz w poszczególnych eparchiach7 przy 

                                                           
1 Petra M. Sijpestejin (2013: 49-58), zaprezentowała zwięzły opis arabskiego podboju Egip-

tu, wraz z odniesieniami do najważniejszych tekstów źródłowych. Wydana po raz pierwszy 

już ponad sto lat temu praca Alfreda Butlera (1902) wciąż jest fundamentalnym i podstawo-

wym dziełem szczegółowo omawiającym ten temat. Należy jednak zwrócić uwagę na nowe 

propozycje sposobu interpretacji przebiegu i charakteru podboju, zob. Booth 2013. 
2 Sijpesteijn 2007:186. 
3 Sijpesteijn 2013: 60-61 
4 Tamże: 61-62. 
5 Sijpesteijn 2007: 183. 
6Sijpesteijn 2013: 64. Przyczyny tak minimalistycznego podejścia Arabów do podbitych 

terytoriów są od dawna obiektem dyskusji, zob. m.in. Papaconstantinou 2010. Spośród no-

wych, polskojęzycznych pozycji należy wskazać tu także zarys funkcjonowania administra-

cji w okresie narodzin islamu, zob. Badawy, Cecota 2015 oraz monografię na temat różnych 

koncepcji rewizjonistycznych, wysuniętych przez nowożytnych badaczy, dotyczących po-

wstania państwa i religii muzułmańskiej, zob. Grodzki 2017.  
7 Egipt bezpośrednio przed podbojem arabskim był najprawdopodobniej podzielony na sześć 

eparchii: dwie eparchie w zachodniej części Delty (gr.  Αἴγυπτος α’ i β’, łac. Aegyptus I i 

II), i dwie eparchie we wschodniej części Delty (gr. Αὐγουσταμνική α’ i β’,  łac. Augustam-

nica I i II), oraz jedną eparchię w Środkowym Egipcie (gr. Ἀρκαδια,  łac. Arcadia), w której 
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sprawujących nadal władzę administracyjną duksach (gr. δούξ od łac. dux) umiesz-

czono arabskich nadzorców, dzierżących tam jednocześnie najwyższą władzę woj-

skową1. Niżej na drabinie administracyjnej stał pagarcha2 (ar. ṣāḥib al-kūra, gr. 

πάγαρχος), którym przeważnie był lokalny właściciel ziemski. Jemu z kolei podle-

gali naczelnicy (gr. μείζων – l. poj.) poszczególnych wsi wraz z ich przyległościami, 

które stanowiły najmniejszą jednostkę administracyjną (gr. χωρίον)3. Istnieją nawet 

dowody na to, że te same osoby sprawowały swoje funkcje przed i po podboju, np. 

Athanasios, pagarcha Hermopolis Magna (ar. Ušmūn)4. Zasadniczą zmianą było 

przekierowanie strumienia bogactwa, którego dostarczał Egipt. Dochody z intratne-

go zarządzania tą żyzną prowincją nie były już akumulowane w Konstantynopolu. 

Przeszły ona na rzecz dworu kalifa, początkowo stacjonującego w Medynie, a na-

stępnie w Damaszku. Zmienił się również główny egipski ośrodek miejski, który 

zarządzając resztą kraju partycypował w przychodach podatkowych. Aleksandria, 

chociaż nadal pozostała jednym z najważniejszych portów śródziemnomorskich, 

zaczęła tracić dominującą pozycję, a coraz większego znaczenia politycznego i go-

spodarczego nabierała nowopowstała stolica Egiptu – Fustat (ar. al-Fusṭāṭ)5. Począ-

tek tego miasta jest ściśle związany z przebiegiem podboju, gdyż w tym strategicz-

nie położonym miejscu Arabowie założyli główny garnizon wojskowy. Arabskim 

żołnierzom nie pozwolono konfiskować majątków ziemskich, pozostały one w rę-

kach miejscowych właścicieli, lecz od razu po zajęciu Egiptu zostali osiedleni w 

miastach garnizonowych, takich jak Fustat6. Tam byli oni wpisani na oficjalną listę 

(ar. dīwān), która grupowała ich ze względu na zasługi dla wspólnoty i uprawniała 

do odbierania diety pieniężnej (ar. ʿaṭaʾ) oraz wyżywienia (ar. rizq), finansowanych 

z podatków płaconych przez lokalną ludność niebędącą muzułmanami (ar. ḏimmī)7.  

 Zatem trzeba się zgodzić ze stwierdzeniem Petry M. Sijpestejin, że po pod-

boju Egiptu przez Arabów „dla człowieka na ulicy, wydawało się, że prawie nic się 

nie zmieniło”8. Dopiero na przełomie VII i VIII wieku nastąpiły bardziej istotne 

zmiany w postaci ujednolicania systemu administracyjnego, zacieśnienia kontroli 

nad populacją i uprawianą przez nią ziemią9. Był to okres przemian dotyczący cało-

ści ziem będących pod panowaniem Umajjadów, zwany dziś „reformami marwa-

                                                                                                                                                      
skład wchodził nom arsinoicki, tj. oaza Fajum, a także jedną eparchię Górnego Egiptu (gr. 

Θηβαΐς,  łac. Thebais). Grohmann 1964: 121-122, Sijpestejin 2007: 184. 
1 Sijpestejin 2013: 86-87. 
2 W całym Egipcie było około 50 pagarchii. Pojedynczą pagarchię tworzyło dające jej swoją 

nazwę miasto oraz przyległe do niego tereny rolnicze wraz ze wsiami. Sijpestejin 2007: 184. 
3 Sijpestejin 2013: 87-88. Zob. Grohmann 1964. 
4 Zob. CPR XXII 1 oraz dokumenty zebrane w CPR XXX.  
5 Mikhail 2014: 161-164. 
6 Sijpestejin 2007: 185. 
7 Sijpestejin 2013: 77-78. 
8  „For the man in the street, it must have seemed as if little had changed”, tamże: 64. 
9 Sijpestejin 2007: 196-197, Sijpestejin 2013: 92-96. 
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nidzkimi”, któremu arabskie źródła literackie w dużej mierzę przypisują arabizację i 

islamizację ziem podporządkowanych kalifowi1. 

 

Dokumenty papirusowe 

Poniżej prezentuję listę dwujęzycznych grecko-arabskich dokumentów datowanych, 

w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, na VII wiek, które z pewnością pocho-

dzą z Egiptu2: 

• Pokwitowanie podatkowe z 22. roku hidżry (643 rok), zob. (1) 

• Fragmentarycznie zachowany entagion z 74. roku hidżry (694 rok); ze 

względu na słabe zachowanie tekstu oraz to, że dokument należy do tego 

samego rodzaju tekstów, co kolejny wymieniony papirus, w niniejszym ar-

tykule zrezygnowano ze szczegółowego opisania tego zabytku3. 

• Fragment entagionu z 76. roku hidżry (695 rok) , zob. (2) 

• Dwujęzyczny protokół urzędowy nad greckim listem z 697 roku, zob. (3) 

 

Zidentyfikowane zabytki należą do trzech kategorii dokumentów: zlecenia 

rekwizycji, czyli tak zwane entagia (l. poj – entagion) z języka greckiego, pokwito-

wania podatkowe oraz protokoły. Poniżej w takiej kolejności zostanie opisana każda 

z tych kategorii. 

Funkcja entagiów dotyczyła wydzielania odpowiednich, corocznych kwot 

podatkowych przypadających na dany teren, czyli podatków zwyczajnych, zwanych 

publicznymi (gr. δημόσια) oraz niestandardowych danin (gr. ἐκστραόρδινα, od łac. 

extraordinaria)4. Te podatki należały do dwóch kategorii, wydzielonych ze względu 

na środek zapłaty. Były one płacone w pieniądzu (gr. χρυσικὰ δημόσια) lub płatne w 

naturze (gr. ἐμβολή)5. Do pierwszej z tych kategorii podatkowych należał nowo 

wprowadzony podatek pogłówny (gr. ἀνδρισμός, διάγραφον)6, podatki gruntowe 

(gr. δημόσια γῆς) oraz środki pobierane na pokrycie kosztów administracyjnych, tj. 

wynagrodzenie poborców (gr. δαπάνη)7. Standardowymi formułami używanymi w 

entagiach na przełomie VII i VIII wieku, było greckie wyrażenie ἔλαχεν ὑμῖν, tzn. 

„przydzielono wam”, zob. np. P. Heid. Arab. I 5,6, gdy dotyczyło to regularnej płat-

ności, zaś w przypadku nadzwyczajnych danin stosowano raczej słowo παράσχετε, 

                                                           
1 Sijpestejin 2013: 111-113. 
2 Pewność w datowaniu i lokalizacji polega na interpretacji informacji zawartych w samym 

tekście dokumentu. Ta wąska lista nie obejmuje zatem wielu niepewnie datowanych doku-

mentów z przełomu VII i VIII wieku, których chronologia oparta jest jedynie na obserwa-

cjach paleograficznych lub prozopograficznych. Można je znaleźć w internetowej bazie 

danych The Arabic Papyrology Database. W artykule nie są opisywane również dokumenty 

greckie i/lub koptyjskie, które zawierają jedynie pieczęć z arabską inskrypcją, np. CPR IV 1. 
3 Edycja tego dokumentu, zob. Delattre, Pintaudi, Vanthieghem 2013. 
4 Bell 1910: XXV. 
5 Tamże: XXV. 
6 Zob. Sijpestejin 2013: 72-73. 
7 Zob. Bell 1910:. XXV-XXXII. 
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tj. „przekażcie”, które występuje w opisywanym poniżej dokumencie (2). W arab-

skich tekstach, również w przypadku dokumentów dwujęzycznych, odpowiednikami 

są kolejno, dla kategorii regularnych podatków – innahu aṣābakum, „przydzielono 

wam”, zob. np. P. Heid. Arab. I 5, 6, oraz fa-aʿṭū, „przekażcie”, a nawet „dajcie”, 

dla nadzwyczajnych danin, np. także (2)1. 

Dzięki odnalezieniu i opracowaniu wielu entagiów, zwłaszcza należących 

do tzw. archiwum Qurry ibn Šarīka2, można ustalić ścieżkę, jaką przebywały te do-

kumenty, często zredagowane w różnych językach. Po przydzieleniu ogólnej kwoty 

dla każdej krainy wchodzącej w skład imperium, kalif informował gubernatora o 

wysokości daniny, jaką chce otrzymać z Egiptu w danym roku. Następnie kancelaria 

w Fustacie rozdzielała dokładne kwoty na poszczególne miasta i okręgi wiejskie (gr. 

χωρία), sporządzając dwujęzyczny, arabsko-grecki entagion3. Potem odpowiednie 

informacje zawarte w tych dokumentach wędrowały do zarządców każdej z epar-

chii, których rola ograniczała się w zasadzie do tłumaczeniem tych informacji. Ich 

prerogatywy w porównaniu z czasami bizantyjskimi wyraźnie zmalały, zwłaszcza w 

kwestii ustalania wysokości podatków4. W imieniu duksów danego regionu spisy-

wano równoznaczny entagion w języku koptyjskim w środkowo- i górno-egipskich 

nomach, lub w języku greckim zwłaszcza w nomie arsinoickim (ar. al-Fayyūm). 

Gdy na początku VIII wieku urząd dux zanika, tę funkcję przejmują pagarchowie5. 

Identyfikację takiej procedury, którą zauważył już Lionel Casson6, wspierają dane 

archeologiczne7. Entagia arabsko-greckie odnajdywane są przeważnie w dużych 

miastach, gdzie były umieszczone w archiwach, tak jak najprawdopodobniej oba 

wymienione wyżej entagia. Co do pierwszego8 z nich nie ma wątpliwości, gdyż 

został znaleziony w Antinoopolis, siedzibie kancelarii duksa Tebaidy, podczas regu-

larnych wykopalisk archeologicznych, drugi z nich zob. (2). Ostatnim etapem było 

stworzenie indywidualnych zleceń zapłaty należności podatkowych, które również 

są znajdowane na poziomie poszczególnych okręgów wiejskich i przeważnie są 

spisane po koptyjsku9.  

Zebrane daniny przebywały podobną drogę, tym razem w odwrotnym kie-

runku. Podatki opłacone przez społeczność miejską lub wiejską, były przekazywane 

poprzez kancelarie pagarchów i duksów, aż do centrali finansowej znajdującej się w 

                                                           
1Porównanie obu typów arabskich formularzy entagiów, zob. Diem 1984: 114-115. 
2 zob. Richter 2010: 195-211. 
3 Delattre, Vanthieghem 2016: 128. 
4 Sijpesteijn 2013: 71-72. 
5 Delattre, Vanthieghem 2016: 128-129. 
6 Casson 1938: 275-279. 
7 Delattre, Pintaudi, Vanthieghem 2013: 365-366. 
8 P. Ant. Inv. 6.2.2007 (powstał między 3 kwietnia a 2 maja 694 r.); Opublikowany przez 

Alaina Delattre’a, Rosario Pintaudiego oraz Naima Vanthieghema (2013: 367-371). 
9Tamże: 365-366. Zob. np. SB Kopt. IV 1781-1783, wydane ponownie przez Alaina Delat-

tre’a  

(2008: 79-86). 
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Fustacie1. Świadectwem tego procesu są bardzo liczne greckie i koptyjskie pokwi-

towania odebrania podatku z VII i VIII wieku, wystawione przez chrześcijańskich 

skrybów2. Opisywany dokument (1) stanowi ewenement wśród tego rodzaju teksów, 

zapewne dlatego, że powstał w 643 r., czyli w okresie wciąż jeszcze toczących się 

walk o podbój Egiptu. Z reguły pokwitowania, przeznaczone do użytku lokalnej 

ludności lub niskiego szczebla urzędników, nie mogły być zapisywane w VII wieku 

w języku arabskim. Istnieją, co prawda, przykłady dokumentów, które próbuje się 

datować już nawet na 664 rok, jednakże takie wyznaczenie chronologii, w opinii 

autora niniejszego artykułu, wydaje się nieuzasadnione3. Nawet gdy tego typu do-

kumenty zostają wystawiane przez poborców o arabskich imionach, są one spisane 

w języku greckim4.    

Ostatnia z prezentowych kategorii tekstów, która jest zarazem najliczniej re-

prezentowana pośród dwujęzycznych dokumentów z przełomu VII i VIII wieku, to 

tzw. protokoły, zawierające formuły religijne (basmala, šahāda), imię panującego 

kalifa i gubernatora5. Słowo „protokół” nie oznacza tutaj, tak jak w dzisiejszej pol-

szczyźnie, oficjalnego sprawozdania lub zestawu norm. Termin ten wywodzi się od 

charakterystycznej cechy zwojów papirusowych, czyli szeregu posklejanych kart. 

Na początku każdego z nich umieszczano kartę o odwróconym układzie włókien 

roślinnych, która służyła jako zewnętrzna ochrona zwiniętego zwoju oraz zawierała 

informacje o czasie, i niekiedy miejscu, jego produkcji. Taka karta nazywana jest z 

języka greckiego protokollon6. Dokumenty tego typu zapisywano przy użyciu pędz-

la, a nie kalamosem, czyli specjalnie zaostrzoną trzcinką, jak większość tekstów 

papirusowych, por. (2,3). Grafia protokołu jest charakterystycznie stylizowanym 

pismem, określanym w fachowej literaturze francuskim przymiotnikiem perpedicu-

laire lub niemieckim terminem Schraffenschrift. Monumentalną pracę na temat pro-

tokołów z okresu wczesnomuzułmańskiego stworzył Adolf Grohmann7.  

                                                           
1 Delattre, Vanthieghem 2016: 129. 
2 Sijpesteijn 2013: 95-96. 
3 To dotyczy trzech arabsko-greckich pokwitowań podatkowych o niepewnym datowaniu: P. 

Vind.inv. G 39738 = SB XVIII 13771 (677/707 rok), zob. Stozer, Worp 1986: 197-202; P.V 

ind.Inv. G 11851 = SPP VIII 1198 (664/679/ 694/709 rok); zob. ibidem: 202, oraz Zigler 

1999: 169; P. Vind.Inv. G 39744 = SB XVI 13018 (694/714 rok), zob. Stozer, Worp 1983: 

141-146, oraz Gonis 2001: 226-227. 
4 Zob. SPP X 222 wraz z poprawkami zawartymi przez Nikolaosa Gonisa (2001: 228). 
5 Richter 2010: 208. Zob. Grohman 1960. 
6 W całym artykule słowo „protokół” jest używane właśnie w tym wąskim znaczeniu, tj. 

formularza zawierającego informacje o okolicznościach produkcji zwoju papirusowego. Na 

temat produkcji papirusu, zob. Derda 1999: 420-425. 
7 Zob. Grohmann 1924. Jednakże niektórzy badacze zwracają uwagę, że tę pracę należy 

traktować  

z ostrożnością, gdyż klasyfikacje różnych typów formularzy należałoby zrewidować, a cześć 

zaproponowanych tam rekonstrukcji ponownie przemyśleć, gdyż były one tworzone często 

bez naocznego zbadania oryginalnego papirusu; Delattre, Vanthieghem 2016: 113, przyp. 10. 
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Idea tworzenia protokołów, jak i same typy wczesnych formularzy, wywo-

dzą się z bizantyjskiej praktyki1. Początkowo nowe władze nie narzucały żadnych 

zmian w tej dziedzinie. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zaczęły powstawać dwuję-

zyczne grecko-arabskie protokoły, najstarsze dobrze datowane przykłady pochodzą 

właśnie z okresu rządów gubernatora ʿAbd al-ʿAzīza ibn Marwāna (685-705), zob. 

(2,3). Pierwsze całkowicie arabskie protokoły datowane są na 732 rok2. Jednakże ta 

data nie wyznacza kresu używania języka greckiego przy sporządzaniu tego typu 

dokumentów. Znane są dwujęzyczne protokoły powstałe po tym roku3. Praktyka 

sporządzania protokołów przetrwała aż do X wieku, najmłodsze świadectwa pocho-

dzą z okresu rządów kalifa al-Mustakfīego, sprawującego władzę w latach 944-

9464. 

 

Zagadnienia techniczne, chronologiczne i lingwistyczne 

Generalnie dokumenty arabskojęzyczne,  pod względem warsztatu skryby, nie róż-

nią się od współczesnych im greckich odpowiedników. Poszczególne dokumenty, 

wycinane ze zwoju, były zapisywane charta transversa, tzn. „po odwróceniu arku-

sza”. Do czasów późnego antyku dokumenty zazwyczaj zapisywano w kolumnach, 

horyzontalnie rozwijając zwój. Jednakże później, w okresie bizantyjskim i wcze-

snomuzułmańskim, dominował już inny sposób zapisu. Zwój przekręcano o 90 

stopni i tekst zapisywano wzdłuż dawnej wysokości zwoju, stanowiącej w tym 

przypadku jego szerokość5. Dzięki temu tekst można było zapisywać swobodnie, nie 

zważając na kolumny. Z tego powodu rzadkie są przykłady zwężania linii oraz dopi-

sywania tekstu na marginesach lub interlinii6. 

 Jedyną specyficzną cechą opisywanych w artykule papirusów jest duża róż-

nica między sposobem zapisywania tekstu greckiego i arabskiego, z wyjątkiem pro-

tokołów stanowiących specjalną kategorię dokumentów. Bardzo cienkie i wysmukłe 

linie, typowe dla ówczesnych greckich papirusów, stanowią duży kontrast dla pisma 

arabskiego, zapisanego słabo zaostrzonym kalamosem, czego rezultatem są grube, 

przeważnie bardzo dobrze widoczne kontury arabskich wyrazów (ryc. 1 i 2). Wydaje 

się więc, że przeważnie oba sąsiadujące teksty nie były zapisane w tym samym cza-

sie, lecz ich autorami byli różni skrybowie, co niekiedy potwierdzają zachowane 

imiona, zob. (1).  

 Omawiane dokumenty papirusowe cechuje duża różnorodność pod wzglę-

dem sposobu datowania. Po arabskim podboju Egiptu zaprzestano liczenia lat panu-

jącego cesarza, a wprowadzono nowy model, w którym lata liczono od 622 roku, 

kiedy wedle tradycji miało miejsce wywędrowanie gminy muzułmańskiej z Mekki 

                                                           
1 Sijpestejin 2009: 459. Zob. Grohmann 1960. 
2 CPR III 109-112. 
3 Sijpesteijn 2009: 459. 
4 Malczycki 2011: 187. 
5 Derda 1999: 420-423. 
6 Sijpestejin 2013: 221. 
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do Jasribu, czyli późniejszej Medyny, tzw. hidżra1. Najstarszym przykładem użycia 

takiej rachuby jest dokument opisywany poniżej, zob. (1). W VII i VIII wieku do-

kumenty greckie i koptyjskie coraz częściej, w porównaniu z papirusami z V-VI 

wieku, były datowane według ery Dioklecjana, później nazywaną erą Męczenników, 

której rok pierwszy przypada na lata 284/5 n.e.2 W okresie wczesnomuzułmańskim 

egipska administracja nadal powszechnie używa również datowania według piętna-

stoletnich cykli podatkowych, tzw. indykcji, zainicjowanych jeszcze w 313 roku3. 

Pierwsze odniesienie do muzułmańskiego systemu kalendarzowego w dokumentach 

innych niż arabskie pochodzą z grecko-arabskich dokumentów z Palestyny4, dato-

wanych na lata 70. VII wieku, gdzie rok hidżry podany jest w obu tekstach5. 

 Na podstawie niżej zaprezentowanych tekstów papirusowych można zaob-

serwować również kilka cech językowych. Wśród greckich skrybów widoczna jest 

świadomość konieczności tłumaczenia arabskiego słowa „syn” (ar. ibn) na grecki 

odpowiednik (gr. υἱός) w imionach Arabów, które tradycyjnie składały się z wymie-

nienia co najmniej jednego przodka, zob. (2). Ciekawym fenomenem jest także 

używanie przez arabskich skrybów nazw miast w ich staroegipskich/koptyjskich 

formach, a nie zakorzenionych w języku administracyjnym nazw greckich, zob. 

(1,2). Być może wynika to z bliższego pokrewieństwa językowego. Język egipski i 

język arabski należą do rodziny języków afroazjatyckich, które dawniej nazywano 

językami chamito-semickimi. Widoczna jest również większa skłonność tekstów 

greckich do zapożyczeń z języka arabskiego, niż odwrotnie, przynajmniej wśród 

dokumentów z okresu opisywanego w tym artykule. Za ilustrację tego trendu znów 

może posłużyć pierwszy z tłumaczonych tekstów, zob. (1), w którym znajduje się 

kilka przykładów (gr. ἀμιρᾶς od ar. amīr) oraz (gr. μαγαρῖται od ar. muḫāǧirūn). W 

tym kontekście trzeba jednak odnotować etymologię toponimu Bāb al-Yūn, zob. (2). 

 

Teksty 

 

1. Pokwitowanie podatkowe z 22. roku hidżry 

P.Vind. Inv. G. 

397266 

23 cm x 

36 cm 

25 kwietnia 643 

r. 

Herakleopolis Magna 

 

                                                           
1 Wedle arabskiej historiografii rozważano też inne punkty w  dziejach, od których można by 

zacząć nową erę. Wybrano jednak moment wędrówki gminy z Mekki do Medyny, jako sym-

bol odejścia od fałszywej ścieżki na rzecz prawej drogi (ar. al-ḥaqq min al-bāṭil). Na ten 

temat oraz okoliczności wprowadzenia tej rachuby do użytku, zob.  Rāġib 2009: 363-372 
2 Worp 1985: 107. 
3 Na temat chronologii okresu późnego antyku, zob. Derda, Łajtar 1999, zaś w szczególności 

dla Egiptu, zob.  Bagnall, Worp 2004. 
4 P. Ness. III 60-66. 
5 Worp 1985: 109. 
6 Dokument znany również,  jako PERF 558. Informacje dotyczące tego dokumentu i foto-

grafie można znaleźć na stronie internetowej 4. 
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Pierwsza pełna edycja tego dokumentu, która zawiera tłumaczenia na język 

francuski, została wykonana przez Adolfa Grohmanna1. Dokument był później kil-

kakrotnie przedrukowywany, jednakże nie zmieniono zasadniczo sposobu lektury 

zaproponowanej przez pierwszego wydawcę. Są to kolejno: następna edycja Adolfa 

Grohmanna, tym razem w języku angielskim2; SB VI 9576, gdzie podano tylko tekst 

grecki; ostatnio dokument ponownie wydany przez Lejlę Demiri oraz Cornelię 

Römer zawiera komentarz i tłumaczenie w języku angielskim oraz komentarz w 

języku arabskim3.  

Jest to niemal kompletna karta papirusowa z zachowanymi wszystkimi czte-

rema krawędziami. Jedyną większą lukę powoduje ubytek powstały prawdopodob-

nie na linii zgięcia dokumentu, który rozciąga się wzdłuż prostej biegnącej mniej 

więcej przez połowę szerokości karty. Miejscami tekst jest prawie zupełnie wybla-

kły, jednak nie utrudnia to zasadniczo lektury. Tekst arabski posiada niekiedy znaki 

diakrytyczne w postaci kropek (ryc. 1). 

 

Tłumaczenie 

tekst grecki: 

„W imię Boga. Emir Abdallah do Christoforosa i Theodorakiosa, pagarchów 

Herakleopolis. Zabieram od Was, na utrzymanie Saracenów będących ze mną 

w Herakleopolis, 65 owiec (słownie:) sześćdziesiąt pięć, nie więcej. Dla za-

świadczenia dokonania tej kontrybucji stworzono to potwierdzenie, napisane 

przeze mnie: Jana, notariusza i diakona (?)4, 30. dnia miesiąca Farmuthi, 1. 

roku indykcji.” 

 

tekst arabski:  

„W imię Boga miłosiernego i litościwego. Oto co zabrał ʻAbd Allah ibn Ğābir 

i jego towarzysze  spośród owiec przeznaczonych na ubój z Ihnās. Zabraliśmy 

od przedstawiciela Tidrāqa, młodszego syna Abū Qīra i od przedstawiciela 

Iṣṭafara, starszego syna Abū Qīra, pięćdziesiąt owiec przeznaczonych na ubój 

oraz piętnaście innych owiec. Ubili je członkowie jego okrętów, jego kawale-

rzyści oraz jego piechurzy w miesiącu Ğumādā I w roku dwudziestym dru-

gim. Zapisał to Ibn Ḥadīdū.” 

 

verso (notatka w języku greckim): 

„Dowód dostarczenia owiec Magarytom i innym przybyłym, jako wyegze-

kwowanie podatku za 1. rok indykcji.” 

 

                                                           
1 Zob. Grohmann 1932: 40-4. 
2 Zob. Grohmann 1952: 113-115. 
3 Zob. Demiri, Römer 2009: 6-7 
4 Słowo „diakon” zostało zaproponowane przez Adolfa Grohmanna (1932: 40-41) jako roz-

winięcie skrótu, składającego się z trzech greckich liter (ροε). Nie jest mi znana podstawa 

takiej interpretacji. 
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Komentarz 

 Ten dokument jest dwujęzycznym potwierdzeniem odbioru 65 owiec, które 

zostały zarekwirowane w Herakleopolis Magna (ar. Ihnās) przez oddział uczestni-

czący w podboju Egiptu. Jest to najstarszy dokładnie datowany arabski dokument 

papirusowy. Dzięki notatce zawartej na odwrotnej stronie papirusu wiadomo, że 

rekwizycja nie jest postrzegana jako nieregularna danina w okresie de facto trwają-

cych walk, ale jest traktowana, jako regularny podatek zapłacony z góry za bieżący 

rok podatkowy1. 

 Określenie daty powstania tego dokumentu na konkretny dzień (25 kwietnia 

643 r.) wynika z zestawienia dat podanych w obu tekstach. 30. dzień egipskiego 

miesiąca Farmuthi przypada 25 kwietnia według kalendarza juliańskiego. Miesiąc 

Ğumādā I w 22. roku kalendarza muzułmańskiego wypada między 28 marca a 27 

kwietnia 643 roku n.e.2 Datowanie dodatkowo potwierdza, wskazany w tekście 

greckim, pierwszy rok indykcji, który w nomie herakleopolitańskim trwał od wrze-

śnia 642 do sierpnia 643 roku3.  

 Tekst grecki zaczyna się od staurogramu ( ), symbolu charakterystycznego 

dla chrześcijańskich skrybów. Jednak następujący po nim typowy wstęp greckiego 

dokumentu zostaje dostosowany do „wrażliwości” najeźdźców. Z tej, tak zwanej, 

inwokacji znikają typowe dla wcześniejszego okresu elementy dotyczące Jezusa 

Chrystusa oraz kultu świętych4. Zastępuje je krótka fraza ἐν ὀνόματι τοῦ θεοῦ, tzn. 

„w imię Boga”, która jest do zaakceptowania przez każdy monoteistyczny ruch reli-

gijny. Opisujący przybyszów grecki termin Σαρακηνοί , tj. „Saraceni” był stosowa-

ny już wcześniej, określano nim różne koczownicze plemiona, w późniejszych cza-

sach jest on również używany w odniesieniu do Arabów5. Zapisany w notatce na 

odwrotnej stronie dokumentu termin μαγαρῖται6 to najprawdopodobniej najwcze-

śniejszy przykład tłumaczenia na język grecki arabskiego słowa Muḫāǧirūn. To 

określenie, które etymologicznie oznacza tych, którzy uczestniczyli w hiǧra, łączy 

się dziś z najwcześniejszymi spośród wiernych religii muzułmańskiej. Prawdopo-

dobnie, w odniesieniu do omawianego czasu należy jednak rozumieć je przede 

wszystkim nie jako współuczestników „ucieczki” Proroka z Mekki do Medyny, ale 

jako ruch wojskowo-polityczny, tj. tych którzy wyemigrowali do nowopowstałych 

miast garnizonowych  (ar. amṣār)7. Wart uwagi jest fakt, co doprecyzowuje jedynie 

tekst arabski, że wspomniana armia nie składała się tylko z ciężkozbrojnej piechoty 

                                                           
1 Grohmann 1932: 42. 
2 Grumel 1958: 280. 
3 Bagnall, Worp 2004: 300. 
4 Na temat inwokacji, służących również datowaniu, zob. Bagnall, Worp 2004: 99-109. 
5 Sijpestejin 2013: 65, przyp. 114. Zob. też SPP III 666; SPP VIII 707. 
6 Na papirusie w postaci skrótu: μαγ(α)ρ(ῖ)τ(αις). W powyższym tłumaczeniu zapisany alfa-

betem łacińskim (Magaryci) i odmieniony według polskiej deklinacji dla lepszej czytelności 

tekstu. Ten termin występuje też w postaci μωαγαρίται w P. Lond. IV 1346 oraz P. Becker 

PAF 10.  
7 Sijpestejin 2013: 65, Mikhail 2014: 163. Zob. Crone 1994. 
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(ar. ṯuqalāʾ) i jazdy (ar. katāʾib), lecz także z załogi jednostek pływających (ar. su-

fun), zapewne niezbędnych do sprawnego operowania pomiędzy dwoma brzegami 

Nilu.  

 W omawianym tekście, co charakterystyczne dla wczesnych arabskich papi-

rusów, występuje częsty brak zapisu długich samogłosek w środku wyrazów, np. 

ǧazar zamiast poprawnego ǧāzar, aṣḥab zamiast poprawnego aṣḥāb, Ihnas zamiast 

poprawnego Ihnās1. Wspominane dwukrotnie w funkcji patronimikonu imię Abū 

Qīr to zapewne odpowiednik koptyjskiego Apa Kyros2. Możliwe są również różne 

lektury arabskich odpowiedników greckich imion pagarchów: Tidrāq/Tiḏraq/Ṯidrāq 

oraz Iṣṭafar/Iṣṭafan/Iṣṭafà3. Zaś imię dowódcy oddziału – ʿAbd Allah, zapisane jest 

nietypowo przez jedną literę lām. Chociaż może jest to rzadko występujące imię 

ʿAbd Ilah? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

 Publikujący ten tekst po raz pierwszy Adolf Grohmann wymienia również 

inne papirusy z kolekcji biblioteki wiedeńskiej wspominające tego samego dowód-

cę. Jest to m.in. grecki tekst mówiący o przekazaniu zboża i oliwy dla 342 żołnierzy 

oraz 12 specjalistów zajmujących się naprawą zepsutej broni4. Ciekawy jest też 

grecki papirus, w którym ów emir zleca kupno paszy oraz posiłków dla żołnierzy, 

zapłata za te dobra jest określona w złotym pieniądzu5. Te dokumenty zachowane są 

fragmentarycznie i być może również zawierały część arabską, lecz nie widać na 

nich żadnych wskazujących na to śladów. Jednakże, co najciekawsze, ukazują one 

pewne szczegóły związane z wojskowością i innymi aspektami podboju, które są 

niemal niemożliwe do poznania ze źródeł literackich. 

 

2. Fragment entagionu z 76. roku hidżry 

P. Stras. inv. arab. 

366 A 

21,5 cm x 

9,4 cm 

19 lipca –  

17 sierpnia 695 r.  

Antinoopolis (?) 

 

Opisywany papirus wchodził w skład małego zespołu dokumentów. Stano-

wił on swego rodzaju opakowanie dla innego papirusu, będącego entagionem napi-

sanym w języku koptyjskim (P. Stras. inv. arab. 366 B). Ten zespół dokumentów 

dostał się do Strasburga najpóźniej w 1905 r., prawdopodobnie za pośrednictwem 

Deutsches Papyruskartell6. W tym właśnie roku został otworzony i opisany przez 

Friedrischa Preisgkego. Oba dokumenty doczekały się pełnego opublikowania do-

piero przez Alaina Delattre’a i Naima Vanthieghema7. 

Opisywany fragment papirusu ma prawie prostokątnym kształt. Jedynie jego 

dolna krawędź jest zachowana. Brakuje sporej ilości tekstu po prawej stronie, z le-

                                                           
1 Grohmann 1932: 41.  
2 Tamże: 42. 
3 Informacje zaczerpnięte z The Arabic Papyrology Datebase (APD): strona internetowa 1. 
4 SB VI 9577 (zob. Grohmann 1932: 44-45).  
5 SB VI 9578 (zob. Grohmann 1932: 45-47).  
6 Na temat Deutsches Papyruskartell, zob. Martin, Primavesi 1999. 
7 Delattre, Vanthieghem 2016: 109-131. 
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wej ubytek jest prawdopodobnie nieco mniejszy. W górnej części znajdował się 

protokół, z którego pozostały jedynie resztki dwóch linii tekstu. Został on zapisany 

grubą linią przy użyciu pędzla, co wyraźnie odróżnia go od reszty tekstu zapisanego 

cieńszą linią, do czego użyto kalamosu1. Pomiędzy dwiema ostatnimi liniami tekstu 

arabskiego można zaobserwować tzw. kollesis, czyli miejsce łączenia kart wchodzą-

cych w skład zwoju. Dokument pierwotnie był zwinięty u dołu, przepruty kawał-

kiem materiału, zawiązany i zapieczętowany2 tak, że nie można było odczytać ostat-

niej linii tekstu greckiego, w praktyce równie przedostatnia linia została częściowo 

zasłonięta3 (ryc. 4). 

 

Tłumaczenie 

tekst arabski:  

„W imię Boga miłosiernego i litościwego. Od emira ʿAbd al-ʿAzīza ibn 

Marwāna do mieszkańców Ušmun. Dajcie do […] wyspy Bāb al-Yūn pod 

administracją […] ibn Uṯmana na rok [siedemdziesiąty szósty dwóch męż-

czyzn z zaopatrzeniem] na dwa miesiące. Napisał Yazīd, w miesiącu Rabīʿ II  

w roku [siedemdziesiątym szóstym.] 

 

tekst grecki: 

„W imię Boga. Abdelaziz syn Marwana, gubernator, [Wam, mieszkańcom 

Hermopolis]. Przekażcie do rachunku budowniczych tamy [na wyspie Babi-

lonu], będącej pod administracją zarządcy […] syna Othmana w okresie bie-

żącej 9. indykcji, 2, dwóch mężczyzn. [Zapisano w miesiącu … 9. roku in-

dykcji.] 

(tekst zapieczętowany) Razem 2 mężczyzn 

verso (notatka w języku greckim): 

(Na) wyspę Babilonu 

 

Komentarz 

 Ten fragment papirusu zawiera niewielkie pozostałości najstarszego dokład-

nie datowanego protokołu grecko-arabskiego4. Jednak dokument mieści w sobie 

przede wszystkim entagion, tj. zlecenie dostawy, dotyczący dostarczenia dwóch 

ludzi do budowy tamy na „wyspie Babilonu”. Ta nazwa występuje w tekście arab-

skim oraz w adnotacji greckiej znajdującej się na verso dokumentu. W tekście grec-

kim na stronie recto została ona zrekonstruowana. Grecka wersja tego toponimu jest 

zaświadczona np. na dokumencie CPR XXII 43 w linii 2., gdzie wydawca identyfi-

                                                           
1 Na temat resztek protokołu, zob. tamże: 113-117. 
2 Pieczęć słabo zachowana, ukazująca być może symboliczne przedstawienie budynku albo 

zapis jakiejś formuły zawierającej imię Boga w języku arabskim; tamże: 118-119. 
3 Tamże: 118. 
4 Tamże: 116-117. 
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kuje go z wyspą Roda, leżącą na Nilu naprzeciwko fortu Babilon, gdzie miały znaj-

dować się stocznie1. 

 Zaświadczony u dołu tego papirusu sposób zabezpieczenia dokumentu przed 

fałszerstwem2 wydaje się być nierzadko stosowany na przełomie VII i VIII wieku3. 

Ponadto, z opisu procesu otwierania tego dokumentu wynika, że główna informacja 

dotycząca szczegółów kontrybucji, była w połowie zakryta, więc praktycznie niewi-

doczna (ryc. 4). Pojawia się zatem hipotetyczne domniemanie, że to tekst arabski był 

dominującym i głównym przekaźnikiem informacji 4. 

 Pod względem filologicznym, niezwykle ciekawym elementem tego doku-

mentu jest arabskie tłumaczenie toponimu Babilon. Termin Bāb al-Yūn jest przykła-

dem tworzenia fałszywej etymologii. Dwa papirusy z archiwum Qurry ibn Šarīka 

wymieniają tę nazwę w arabskiej transkrypcji5. Raz pod formą Bāb al-Yūn6, a w 

drugim przypadku lektura zgodnie z grafią powinna brzmieć Bāb al-Yawm7. Arab-

ski odpowiednik nazwy fortu Babilon jest zbudowany na zasadzie status constructus 

i oznacza dosłownie „brama Yūn”. Słowo yūn nie istnieje w języku arabskim, dlate-

go przez niektórych było zapewne wypowiadane oraz, w konsekwencji, niekiedy 

zapisywane jako blisko brzmiące yawm, tj. „dzień”. Ta nazwa zostaje zastąpiona 

przez arabskie Al-Fusṭāṭ dopiero w II wieku ery muzułmańskiej8. 

 Tekst na odwrocie dokumentu nie jest adresem, pod który papirus powinien 

być dostarczony, gdyż dokument był zaadresowany do mieszkańców miasta Hermo-

polis (ar. Ušmun). Przyjmuje się, że była to nota zapisana przez archiwistę lub pozo-

stałość krótkiego podsumowania zawartości listu9. 

 Ten papirus został zapewne napisany w kancelarii gubernatora Egiptu ʿAbd 

al-ʿAzīza ibn Marwāna, mającego siedzibę w Fustacie. Odnaleziono go wraz z dołą-

czonym do niego koptyjskim entagionem10. Koptyjski papirus został wystawiony 

przez Flawiusza Atiasa, będącego na przełomie VII i VIII wieku duksem Arkadii i 

Tebaidy (co najmniej w okresie 695-703), którego siedziba znajdowała się w Anti-

noopolis (ar. Anṣinā)11. Koptyjski papirus został zaadresowany do mieszkańców 

Hermopolis (ar. Ušmūn) i dotyczył tej samej daniny. Podejrzewa się, że skoro do-

                                                           
1Morelli 2001: 214, przyp. 2. Zob. też: P. Lond. IV 1434. 112, 115. 
2Zapieczętowana adnotacja mogła być otwarta w razie podejrzeń o sfałszowanie widocznej 

części dokumentu. 
3 Delattre, Vanthieghem 2016: 118, przyp. 21. Zob. też P. Ryl.Copt. 119 wraz z komenta-

rzem wydawcy. 
4 Delattre, Vanthieghem 2016: 118.  
5 Tamże: 121. 
6 P. Heid.Arab. I 13, w linii 4. 
7P. BeckerPAF 10, w  linii 3. Chociaż pierwotny wydawca, przeczytał Bāb al-Yūn;  

zob. strona internetowa 2. 
8 Delattre, Vanthieghem 2016: 121. 
9 Tamże: 122. 
10 P. Stras.inv. arab. 366 B (zob. Delattre, Vanthieghem 2016: 122-125). 
11 Na temat tej postaci znanej z innych dokumentów, zob. Gascou, Worp 1982: 90 oraz 

Sijpesteijn, Worp 1983: 189-197, a także Cromwell 2013. 
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kumenty zostały znalezione razem, to z jakiegoś powodu nigdy nie opuściły kance-

larii Flawiusza Atiasa1. 

 

3. Dwujęzyczny protokół urzędowy nad greckim listem2 

P.Metr.inv. Accession No. 

24.2.4 

65,5 cm x 36,5 

cm3 

696/7  r.  Luksor  

(Zachodni Brzeg) 

 

Papirus został w całości opublikowany, wraz z obszernym komentarzem 

przez Harolda I. Bella4. Przedrukowany później w SB III 7240, ale tylko tekst grec-

ki. Nowe datowanie grecko-arabskiego protokołu zaproponowali Alain Delattre i 

Naim Vanthieghem5.  

Prawie w całości zachowany dokument, z wyjątkiem ubytku w górnej cześć. 

Zawiera on u góry dwujęzyczny protokół urzędowy, poniżej którego znajduje się 

tekst listu w języku greckim oraz pieczęć u spodu karty. Z powodu charakterystyki 

artykułu poniżej opisany jest jedynie grecko-arabski protokół. Zapisano go czarnym 

pigmentem przy użyciu pędzla, w odróżnieniu od listu, który zapisano przy użyciu 

cienkiego kalamosu. Protokół mieści się prawie dokładnie na jednej trzeciej długości 

całego papirusu. [ryc. 3] tekst protokołu6: 

„W imię Boga litościwego i miłosiernego. W imię Boga miłosiernego i 

litościwego. Nie ma boga poza Bogiem jedynym. Mahomet7 jest po-

słańcem Boga. Nie ma boga poza Bogiem jedynym. Muḥammad jest 

posłańcem Boga. Abdelaziz syn Marwana, gubernator. 10. rok indyk-

cji.”  

 Ten protokoł jest bardzo zbliżony do typu (II A 2 a α) według klasyfikacji 

Adolfa Grohmanna8. Jednakże w tym przypadku w pierwszej części tekstu greckie-

go kolejność słów będących epitetami Boga jest odwrócona, w porównaniu do tego, 

co proponuje Adolf Grohmann. Ten typ formularza jest powszechnie używany w 

okresie rządów gubernatora ʿAbd al-ʿAzīza9.  

 List, który znajduje się pod protokołem, powstał 17 października 697 roku10. 

Pierwszy wydawca zidentyfikował tradycyjnie zapisany w formularzu rok indykcji 

jako liczebnik: ηʹ, co oznaczałoby 8. rok indykcji. Jedyną datą pasującą do tego roku 

indykcji w okresie rządów gubernatora ʿAbd al-ʿAzīza (685-705) jest rok 694/695 

według kalendarza juliańskiego11. Jednakże, najnowsza lektura tego krótkiego frag-

                                                           
1 Delattre, Vanthieghem 2016: 129. 
2 Fotografia i opis fizyczny całego dokumentu, zob. strona internetowa 3. 
3 Podano wymiary całego zachowanego papirusu. 
4 Bell 1926: 266-275, pl. XLVI. 
5 Dellatre, Vanthiegem 2016: 116. 
6 Tłumaczenie tekstu arabskiego wyróżniono pogrubioną czcionką. 
7 Tekst na papirusie: gr. Μααμετ. 
8 Grohmann 1924: XXXVI-XXXVII 
9 Delattre, Vanthieghem 2016: 116.  
10 Tamże: 116. 
11 Bell 1926: 274. 
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mentu zaproponowana przez Alaina Delattre’a i Naima Vanthieghema wydaje się 

bardziej prawdopodobna. Zamiast ἰ(νδικτίωνος) ηʹ, proponują oni przeczytać 

ἰ(ν)δ(ικτίωνος) ιʹ, co w konsekwencji oznacza 10. rok indykcji, tj. 696/7 rok1. Takie 

datowanie jest wysoce prawdopodobne, gdyż jest to również zbieżne z naszym sta-

nem wiedzy o pilnym zapotrzebowaniu egipskiej administracji na materiał piśmien-

niczy, który zapewne niezwykle rzadko czekał długo niezapisany2. 

 Wydaje mi się, że charakter pisma greckiej i arabskiej części protokołu jest 

bardzo zbliżony. Niewykluczone, że obie zostały napisane równocześnie, przez tego 

samego skrybę. Ośmielę się postawić hipotezę, że całość była po prostu zwykłą 

kopią, wykonaną na podstawie jakiegoś pierwowzoru, istniejącego po to, aby wielo-

krotnie powtarzać ten sam formularz. Być może był on przepisywany mechanicznie, 

bez konieczności zrozumienia jednego lub może nawet obu języków.  

 

Podsumowanie 

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać niezwykłe, że nie ma w tym czasie 

żadnych arabsko-koptyjskich dokumentów. Jednakże, egipska administracja, jakiej 

obraz znamy z tzw. archiwum Qurry ibn Šarīka, działała na zasadzie trójstopniowe-

go systemu3. Jego szczyt stanowiła arabskojęzyczna elita stacjonująca w Fustacie. 

Poniżej znajdowało się środowisko władz regionalnych i miejskich, wciąż zupełnie 

zhellenizowane, jednakże jego prerogatywy zostały uszczuplone, a rola  

w systemie podatkowym została ograniczona do tłumaczenia i przekazywania zale-

ceń przysłanych z kancelarii gubernatora. Na samym dole hierarchii znajdowała się 

klasa lokalnych, wiejskich zarządców posługująca się głównie językiem koptyjskim 

oraz do pewnego stopnia językiem greckim, która w zasadzie nie uczestniczyła w 

żadnych kontaktach z pierwszą z wymienionych grup4. Język grecki stanowił lingua 

franca w tym systemie, gdyż obecny był we wszystkich dwujęzycznych relacjach 

między tymi grupami. Dlatego wśród dwujęzycznych tekstów zaświadczone są 

głównie arabsko-greckie oraz grecko-koptyjskie dokumenty z tego okresu, a prawie 

nieznane są arabsko-koptyjskie teksty5. Tak opisane stosunki z okresu początków 

VIII wieku mogły być wcześniej jedynie jeszcze silniej zaznaczone, co wydaje się 

obrazować tzw. archiwum Papasa, pagarchy Apollonopolis Magna (ar. Edfū), dato-

wane na czasy drugiej połowy VII wieku. Papas otrzymywał ścisłe wytyczne co do 

spraw podatkowych od duksów Tebaidy tylko w języku greckim, a żadna arabskoję-

zyczna korespondencja, o ile w ogóle istniała, nie docierała do jego rąk6. 

                                                           
1 Delattre, Vanthieghem 2016: 116 
2 Zob. Malczycki 2011. 
3 Richter 2010: 215. 
4 Tamże: 215. 
5 Zob. tamże: 214-218. Chociaż możliwe, że dysproporcja nie jest tak wielka, gdyż wciąż 

istnieje bardzo dużo nieopublikowany dokumentów, wśród nich, także koptyjsko-arabskie, 

wg Sijpestejin 2010: 120. Zob. np. nieco późniejszy dokument opublikowany przez Petrę M. 

Sijpesteijn (2008: 102-119). 
6 Sijpestejin 2010: 109. 
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 Jedną z najważniejszych zmian, zauważalnych wśród zaprezentowanego 

materiału źródłowego, jest wprowadzenie nowej rachuby czasu. Muzułmański ka-

lendarz lunarny, który jest o około 11 dni krótszy od roku słonecznego był jednak 

zupełnie niedopasowany do charakteru egipskiej gospodarki, której praca była uza-

leżniona od kalendarza solarnego. Jego niekompatybilność z regularnymi porami 

wylewu Nilu nie pozwalała szerzej stosować go do określania harmonogramu prac 

rolniczych. Jednakże był on używany w administracji podatkowej. Początkowo, 

przez kilka pierwszych dekad nie stanowiło to problemu. Jednakże później, na po-

czątku VIII wieku, kalendarz lunarny różniły się już o ok. 2-3 sezony od rachuby 

solarnej, co prowadziło do zaistnienia specyficznego „błędu” w dokumentacji po-

datkowej1. Dobrze zilustruje to przedstawienie pewnego dwujęzyczny entagionu2, 

nadanego przez kancelarię Qurry ibn Šarīka. Nosi on datę 91. roku ery muzułmań-

skiej, lecz żąda zapłaty za podatek należny za rok 88. Nie chodzi tu o trzyletnie 

opóźnienie w spłacie należności. Wynika to z tego, że krótszy rok kalendarza lunar-

nego wyprzedzał już w tym okresie lata solarne, a to nimi liczono lata podatkowe. 

Tę pozorną różnicę w datach próbowali później oddać skrybowie w tekście greckim. 

W tym przypadku papirus zapisano w 8. roku indykcji, ale zapłaty żądano za 6. rok 

indykcji (sic!), z dopiskiem κ(α)τὰ Ἂ[ρ(αβας)] ἒτου(ς) πηʹ, tzn. „roku 88 według 

Arabów”. 

 Obie części językowe prezentowanych powyżej dokumentów (1, 2) nie są 

identycznym tłumaczeniem, co pozwala identyfikować odmienne tradycje admini-

stracyjne, z jakich wywodzą się autorzy obydwu tekstów. Arabskie dokumenty nie 

są prostym odbiciem tekstów greckich i stoi za nimi inna praktyka i tradycja tworze-

nia tekstów o charakterze prawnym3. Ponadto rzuca to również światło na ogólne 

podejście do tworzenia kilkujęzycznych tekstów przed epoką współczesną, które 

były raczej parafrazą niż wiernym oddaniem oryginału. 

 W badanym materiale widoczna jest spora nadreprezentacja dokumentów z 

ostatnich kilku lat VII wieku, zob. (2, 3). Wydaje się nie być to tylko kwestia przy-

padku zachowania tak nietrwałego materiału, jakim są dokumenty papirusowe. 

Wskazywano już na korelacje większej liczby zachowanych protokołów z okresu 

panowania gubernatorów, którzy dzierżyli stabilne i długoletnie rządy, do których 

należał m.in. ʿAbd al-ʿAzīz Ibn Marwān4. Niejako pokłosiem lepszego nadzoru nad 

produkcją papirusu i sumiennie prowadzonej administracji jest większa liczba do-

brze zachowanych i odpowiednio datowanych dokumentów z tego okresu. To wła-

śnie reformy z czasów panowania potomków kalifa Marwāna Ibn al-Ḥakama, z 

przełomu VII i VIII wieku doprowadziły do szczytu potęgi kalifat dynastii Umaj-

jadzkiej. Potwierdzają to różnego typu znaleziska, np. złote dinary, będące efektem 

marwanidzkich reform monetarnych5, ale również jest to widoczne na polu papiro-

                                                           
1 Ten fenomen został opisany po raz pierwszy przez Lionela Casson (1938). 
2 P. Heid.Arab. I 5, datowany na 709/710 rok. 
3 Zob. Khan 2008. 
4 Malczycki 2011: 188. 
5 Zob. Walker 1956. 
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logii, gdzie identyfikuje się więcej dokumentów z tego okresu, zwłaszcza w zysku-

jącym na znaczeniu języku arabskim1. Należy jednak pamiętać, że język grecki za-

równo w sferze administracyjnej oraz prywatnej był powszechnie używany w Egip-

cie, co najmniej do końca VIII wieku, a język koptyjski nawet aż do XI wieku2.  
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Ryc. 1.Dwujęzyczne pokwitowanie podatkowe z 22. roku hidżry, zaświadczające odebranie 

65 owiec, (P. Vind. Inv. G. 39726), tj. (1), za: strona internetowa 4. 

 



126 

 
Ryc. 2. Dwujęzyczny entagion na dostarczenie dwóch robotników na „wyspę Babilonu”, ze 

szczątkami protokołu u góry (P. Stras. inv. arab. 366 A), tj. (2), za: Delattre, Vanthieghem 

2016: 114 (© Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg). 
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Ryc. 3. Dwujęzyczny protokół nad listem duksa Flawiusza Atiasa, tylko górna część papiru-

su (P. Metr.inv. Accession No. 24.2.4), tj. (3), za: strona internetowa 3. 
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Ryc. 4. Rysunek dokumentu (P. Stras. inv. arab. 366 A), tj. (2), przed otwarciem zapieczęto-

wanej części (wyk. F. Preisigke), za: Delattre, Vanthieghem 2016: 111 (© Bibliothèque 

nationale et universitaire de Strasbourg). 

  
 


