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PRZEDMOWA OD REDAKTORÓW 
 

Jest to już trzecia konferencja z cyklu Badania nad Dziedzictwem Kulturowym, która odbywa się w 
Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 
Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Naukowe Doktorantów Ośrodka Ba-
dań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.  

Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział Historyczny UW i Wydział Biologii UW 
w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo – Wschodniej UW prezentują szerokie 
spektrum zainteresowań naukowych jego studentów. W tegorocznej konferencji zaprezentowano 
część z nich, jak i swoje referaty przedstawili również studenci z innych jednostek naukowych. 
Warto podkreślić, że studenci Ośrodka prowadzą swoje prace z osobami z innych krajów, współ-
pracują z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, jak i uczestnikami studiów w Ośrodku są obco-
krajowcy. Z tych powodów część tekstów w niniejszej publikacji jest w języku angielskim. Nie 
wyczerpuje ona jednak całej różnorodności podejmowanych przez doktorantów Ośrodka tema-
tów badawczych, gdyż nie wszyscy ich uczestnicy mogli wziąć udział w tym wydarzeniu.   
 Organizatorzy tegorocznej konferencji pragną gorąco podziękować Samorządowi Dokto-
rantów Uniwersytetu Warszawskiego, Ośrodkowi Badań nad Antykiem Europy Południowo-
Wschodniej UW, Instytutowi Archeologii UW za pomoc w organizacji niniejszej konferencji, jak i 
prelegentom za trud włożony w przygotowanie zamieszczonych tu tekstów oraz zaprezentowa-
nych wystąpień.  
 

Dominik Chudzik, Wojciech Ejsmond, Paweł Janik  

 
 
 
 

EDITORS’ PREFACE 
 

It is the third Research on Archaeological Heritage conference organised at the Antiquity of South-
eastern Europe Research Centre of the University of Warsaw. This year, the meeting has been 
organised by the Scientific Association of the PhD Candidates of the Antiquity of South-eastern 
Europe Research Centre of the University of Warsaw. 
 Interdisciplinary PhD studies conducted by the Faculty of History and Faculty of Biology 
at the Antiquity of South-eastern Europe Research Centre present a wide variety of research in-
terests among its students. Part of them were presented in this year's conference in addition to 
papers presented by students from other scientific units. It is worth to mention that the students 
of the Research Centre conduct their work with colleagues from other countries, cooperate with 
foreign scientific institutions. Also some participants of the PhD studies at the Research Centre 
came from abroad. For these reasons, some of the texts in this publication are in English and 
include co-researchers from other countries. This volume does not, however, exhaust the diversi-
ty of research topics being undertaken by PhD students at the Research Centre, as not all of the 
participants could take part in this event. 

The organisers of this year's conference would like to express their gratitude to the PhD 
Students’ Self Government of the University of Warsaw, the Antiquity of South-Eastern Europe 
Research Centre, and the Institute of Archaeology of the University of Warsaw for their help in 
organising this conference as well as the presenters for their oral presentations, and the texts in-
cluded in this publication. 

 
Dominik Chudzik, Wojciech Ejsmond, Paweł Janik  
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Fig. 1. Lokalizacja najważniejszych stanowisk na tere-

nie Gebelein: A – stanowisko paleolityczne, B – północ-

na nekropola, C – kamieiołom, D – centralna nekropo-

la, E- koncentracja graffiti, F – koptyjska kaplica, G – 

pozostałości po mieście Pathyris, fortecy i świątyni 

Hathor, H – speos dedykowany Hathor oraz koncentra-

cja inskrypcji na skale, I – południowa nekropola. Na 

północy znajduje się przypuszczalna lokalizacja miasta 

Sumenu (oprac. W. Ejsmond, zdjęcie w tle z Google 

Earth). 

Wyniki najnowszych badań w Gebelein 
 
Wojciech Ejsmond – doktorant w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-
Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2013 r. jest kierownikiem Gebelein Archaeological 
Project, a od 2015 r. współkierownikiem Warsaw Mummy Project. W obszarze jego 
zainteresowań znajdują się początki cywilizacji egipskiej oraz mumie egipskie.  
 
 
Nazwa Gebelein oznacza po arabsku 
„dwa skaliste wzgórza”, które są cha-
rakterystycznym elementem miej-
scowego krajobrazu. Starożytna egip-
ska nazwa tego miejsca – Inerti  

, ma dokładnie to samo 
znaczenie. Na obszarze Gebelein 
znajduje się kilkanaście stanowisk 
archeologicznych datowanych od 
okresu górnego paleolitu po czasy 
arabskie. W ich skład wchodzą mię-
dzy innymi: dwa miasta (Pathyris i 
Krokodylopolis), cmentarzyska, wy-
kute w skałach sanktuaria, kamienio-
łomy oraz forteca (Ejsmond 2015).     

Mimo dużego znaczenia tego 
mikroregionu jest on stosunkowo 
słabo poznany, a rozwój terenów 
rolniczych i współczesnych osad 
zagraża przetrwaniu reliktów prze-
szłości. Z tych powodów w roku 
2013 rozpoczęto badania prowadzo-
ne w ramach Gebelein Archaeologi-
cal Project (Ejsmond i inni 2015).  
 

Przekrój przez dzieje Egiptu 
Z Gebelein pochodzi wiele zabytków, 
które znajdują się obecnie w kolekcjach 
na całym świecie. Ich interpretacje 
wskazują na to, że miejsce to było 
ważnym ośrodkiem w dziejach staro-
żytnego Egiptu. Niestety, wyniki pro-
wadzonych tam wcześniej badań ar-
cheologicznych nie zostały opubliko-
wane w wystarczającym stopniu i ustalenie 
rangi oraz znaczenia tego ośrodka jest 
przedmiotem dyskusji (Ejsmond 2015).  

Szczególnie ważna jest kwestia roli 
Gebelein w dobie formowania się państwa 
egipskiego. Jak twierdzą niektórzy badacze, 
znajdowała się tam stolica jednego z wcze-

snych państw, które na przełomie IV i III 
tysiąclecia przed naszą erą zostały połączone 
w jedno królestwo. Na podstawie licznych 
znalezisk wiadomo, że w kolejnych wiekach 
w Gebelein grzebano przedstawicieli pro-
wincjonalnej elity oraz stacjonowali tam nu-
bijscy najemnicy (Ejsmond 2015).  
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Fig. 2. Skały w Gebelein 
pokryte są rytami i inskryp-
cjami datowanymi od epoki 

kamienia, przez czasy faraoń-
skie po współczesność (fot. W. 

Ejsmond, P. Witkowski i 
D.F. Wieczorek). 

 

Fig. 3. Ściany skalnego sanktuarium 

Hathor o przydomku kultowym Pani 

Gebelein pokrywają reliefy z czasów 

królowej Hatszepsut (fot. P. Witkow-

ski). 

 

Z czasem miejsce to straciło na zna-
czeniu. Sytuacja zmieniała się w dobie pa-
nowania dynastii Ptolemeuszy. Za ich rzą-
dów utworzono na tym terenie stolicę dys-
tryktu zwanego Pathyriters oraz ulokowano 
garnizon wojskowy w Krokodylopolis. Z 
tych czasów pochodzą liczne dokumenty 
pozwalające poznać życie prowincjonalnego 
centrum administracyjnego w czasach helle-
nistycznych. Pathyris zostało jednak opusz-
czone w początkach I wieku przed naszą erą. 
W VI wieku naszej ery znajdowała się tam 
rezydencja króla plemienia Blemmiów, któ-
rzy kontrolowali ten formalnie należący do 
Bizancjum teren (Ejsmond 2015).  
 

Najnowsze odkrycia 
W wyniku obecnych badań odkryto, między 
innymi, nieznaną do tej pory nekropolę 
składającą się z monumentalnych, 
wykutych w skale grobowców i 
inskrypcję z czasów Ramzesa IV, a 
prace w wykutej w skale świątyni 
pozwoliły zadokumentować reliefy 
datowane na czasy panowania 
Hatszepsut. Odkrycia te pokazują 
jak słabo jeszcze poznany jest ten 

teren. Szczególnie istot-
ne są badania nad tzw. 
okresami przejściowy-
mi, kiedy to na skutek 
osłabienia władzy cen-
tralnej prowincjonalne 
ośrodki, takie jak Gebe-
lein, odgrywały ważną 
rolę. Dzięki temu obec-
ne badania pozwalają 

wpłynąć na obraz dziejów i kultury starożyt-
nego Egiptu oraz rzucić nowe światło na 
najciemniejsze okresy egipskiej historii.   

*** 
Badania Gebelein Archaeological Project są 
finansowane z dotacji przyznawanych przez 
Fundację Uniwersytetu Warszawskiego, 
Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu 
Naukowego oraz dzięki stypendiom 
badawczym przyznawanym przez Centrum 
Archeologii Śródziemnomorskiej UW.   
 

Wybrana literatura: 
W. EJSMOND, „Zespół Stanowisk Archeologicz-
nych w Gebelein”, [w:] Medżat – Studia Egiptolo-
giczne 3 (2015), s. 37-64. 
W. EJSMOND, J.M. CHYLA, C. BAKA, “Re-
port from Field Reconnaissance at Gebelein, 
Khozam and el-Rizeiqat”, [w:] Polish Archaeology 
in the  Mediterranean 24/1 (2015), s. 265-274.
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