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7 

OD REDAKCJI 

 

  

Z wielką radością już po raz trzeci mamy zaszczyt złożyć na Państwa 

ręce nowy tom Medżat: Studia Egiptologiczne, których celem jest prezentowanie 

wyników badań młodych polskich naukowców zainteresowanych dziejami i 

kulturą starożytnego Egiptu. W pracy tej zamieszczone zostały pisemne wersje 

wystąpień wygłoszonych podczas I Sympozjum Młodych Egiptologów (SME), 

które odbyło się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego w 

dniach 8-9 maja 2014 roku. Chcielibyśmy, aby na łamach prezentowanej serii 

ukazywały się również przemyślenia i wyniki badań osób nie biorących udziału 

w dorocznych spotkaniach, dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkich chęt-

nych do nadsyłania swoich artykułów. 

 Pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim prele-

gentom I Sympozjum Młodych Egiptologów oraz autorom artykułów publiko-

wanych na łamach Medżat: Studia Egiptologiczne za trud włożony w rzetelne 

przygotowanie i prezentację wyników swoich prac. Podziękowania kierujemy 

również na ręce dr Teodozji Rzeuskiej (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i 

Orientalnych PAN w Warszawie) oraz dr. Andrzeja Ćwieka (Instytut Prahistorii 

UAM w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu), biorących udział w I 

SME, których cenne uwagi pozwoliły na utrzymanie spotkania na bardzo wyso-

kim poziomie merytorycznym. Dziękujemy także wszystkim recenzentom ni-

niejszego tomu Medżat: Studia Egiptologiczne za ogromną pomoc w przygoto-

waniu publikacji. Ukazanie się drukiem tego tomu nie byłoby możliwe bez 

wsparcia finansowego Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowe-

go Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Historycznego i Instytutu Prahistorii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytutu Archeologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, którym składamy najserdeczniejsze podziękowa-

nia. 

 

 

 

 

Patryk Chudzik (Uniwersytet Wrocławski) 

Wojciech Ejsmond (Uniwersytet Warszawski) 

Filip Taterka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
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PREFACE BY THE EDITORS 

 

It is with great joy that we can present to the Readers the third volume of 

the  Medjat: Egyptological Studies. Its aim is to present the results of the works 

of the young Polish scholars, which are interested in history and culture of an-

cient Egypt. The present volume consists of the written versions of the papers 

presented on the 1st Symposium of the Young Egyptologists that took place at the 

Institute of Archaeology of  University of Wrocław from 8th to 9th of May 2014. 

As we do not wish do limit our series to the conference proceedings, we would 

like to invite also other young scholars working on ancient Egyptian culture to 

submit their contributions.  

We should like to express our gratitude to all speakers of the 1st Sympo-

sium and to the Authors of the articles published in Medjat: Egyptological Stud-

ies for the effort they had put into the preparation and fair presentation of the 

results of their works. Our thanks go also to Dr. Teodozja Rzeuska (Institute of 

Mediterranean and Oriental Studies, Polish Academy of Science) and to Dr. 

Andrzej Ćwiek (Institute of Prehistory UAM in Poznań, Poznań Archaeological 

Museum) who participated in the Symposium, whose valuable comments helped 

to keep a high level of the discussion. We are also much indebted to all the Re-

viewers of the present  volume for their invaluable help in improving the essen-

tial quality of each text. The publication of the third volume of Medjat would not 

have been possible without the financial support of the Advising Council of the 

Student Scientific Movement of University of  Warsaw, the Faculty of History 

and Institute of Prehistory of the Adam Mickiewicz University and Institute of 

Archaeology of the University of Wrocław, to whom we make a heartfelt thanks. 

 

 

Patryk Chudzik (University of Wrocław) 

Wojciech Ejsmond (University of Warsaw) 

Filip Taterka (Adam Mickiewicz University) 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

ZESPÓŁ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH W 

GEBELEIN 

Wojciech Ejsmond 
Uniwersytet Warszawski 

wojtek.ejsmond@wp.pl 

 
Gebelein Archaeological Site Complex 

 

Gebelein archaeological site complex is located ca. 28 km south-west from Luxor. It was 

an important place in the history of ancient Egypt since the Predynastic Period, when it 

was a burial place of local rulers. In the following periods its role diminished. It was still 

an important burial place of local elite. Tombs of army commanders, high priests and 

even a tomb of a nomarch are reported from this area. One can suppose that the capital 

of the Predynastic local proto-state was located there, which in pharaonic times became 

an important administrative centre. From Gebelein came many important artefacts dated 

to different periods. Unfortunately, their archaeological context is poorly known. Fur-

thermore, Gebelein is under threat due to expansion of agriculture and contemporary 

settlements. Recently, new research has been initiated by the scholars from University of 

Warsaw, whose aim is to gain new information on this important site complex. The 

paper presents the actual state of research as well as the results of recent field work on 

Gebelein.  
 

Gebelein było ważnym ośrodkiem w dziejach starożytnego Egiptu, jed-

nak geneza jego znaczenia nie została wyjaśniona. Podobnie samo to miejsce 

jest słabo znane w literaturze naukowej ze względu na niedostateczną liczbę i 

jakość publikacji na jego temat. Powoduje to, że ośrodek ten jest często pomija-

ny lub jego rola jest niedostrzegana w literaturze na temat starożytnego Egiptu. 

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie zespołu stanowisk archeologicznych 

w Gebelein w kontekście regionalnym. Takie ujęcie tematu pozwala zrozumieć 

jego rolę i szersze zjawiska, jakie zachodziły w tamtym miejscu. Przedstawiono 

tu także wyniki najnowszych prac terenowych prowadzonych przez badaczy z 

Uniwersytetu Warszawskiego1.  

 

Położenie, morfologia zespołu i jego otoczenie 

 Gebelein2 położone jest około 28 km na południowy zachód od Lukso-

ru3, między Armant a Esną, na zachodnim brzegu Nilu (ryc. 1 i 2). W czasach 

dynastycznych był to teren na styku między trzecim a czwartym nomem Górne-

                                                           
1 Raporty z badań w Gebelein są publikowane w Polish Archaeology in the Meditterra-

nea (Zob. Ejsmond, Chyla, Baka 2015).  
2 Inne warianty pisowni arabskiego الجبلين dla dialektu egipskiego występujące w literatu-

rze to Gabalain, Ghebelein, Gebelên, Djebelein, Djébéléïn, Jabalên, Ell Tschibbelleen. 
3 Pod koniec XIX wieku około dzień drogi rzeką z Teb (Fraser 1893: 596).  
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go Egiptu1. Przypuszcza się, że na południe od Gebelein przebiegała granica 

między nimi2. Jednak na podstawie steli granicznej z czasów Średniego Państwa 

można zasugerować, że granica przebiegała między Gebelein na południu a Su-

menu na północy3. Należy jednak zaznaczyć, że przebieg granic nomów móg się 

zmieniać w czasie i dane z jednej epoki nie musza odpowiadać innym okresom. 

W czasach ptolemejskich Gebelein stało się stolicą nomu o nazwie Pathyrites. 

Miasto to straciło jednak swój stołeczny status około roku 88 p.n.e.4.   

Dominującym elementem miejscowego krajobrazu są dwa wapienne 

ostańce erozyjne (ryc. 3), które nadały temu miejscu jego starożytną egipską 

(Inerti), jak i współczesną arabską (Gebelein) nazwę, co w obydwu przypadkach 

oznacza „dwa wzgórza”. Mają one wydłużony kształt na osi północ-południe i 

składają się z „grzbietów” skalnych poprzecinanych rozpadlinami. Mniejsze, 

wschodnie wzgórze położone jest nad samym Nilem i mierzy około 1,5 km dłu-

gości. Zachodnie jest znacznie większe, około 3 km długości i 1,5 km szeroko-

ści. Podzielona jest ona dwoma większymi „wąwozami” (ryc. 4).  

 Wzgórza te znajdują się w miejscu, gdzie dolina Nilu nagle się zwęża, 

po czym znowu ma swoją zwyczajną szerokość. Dało to Henriemu de Morga-

nowi powód do przypuszczeń, że w najdawniejszych dziejach Egiptu to zwęże-

nie doliny i obydwie skały mogły spowalniać przepływ Nilu i w konsekwencji 

tworzyć jezioro5. Teorię tę można poprzeć dodatkowymi argumentami, tj. wyni-

kami analizy archiwalnych map i archiwalnych zdjęć satelitarnych, które po-

twierdziły istnienie tam obszarów bagiennych; stosunkowo małe zagęszczenie 

osadnictwa pod koniec XVIII wieku, w porównaniu do okolicznych terenów, 

mogło być spowodowane niegościnnością obszaru wynikającą z zabagnienia; 

liczne starożytne toponimy z tego regionu zawierające człon „wyspa”6. Przyjąć 

więc można, że na południe od Gebelein znajdowało się zastoisko wody i/lub 

bagna. Niezbędne są jednak badania geologiczne w celu zweryfikowania tej 

hipotezy. 

Nazwa Gebelein, podobnie jak i jej starożytny odpowiednik Inerti, po-

winna być stosowana jako określenie miejsca obejmującego obydwie skały i ich 

bezpośrednie sąsiedztwo nie zaś jako nazwa stanowiska archeologicznego, czy 

                                                           
1 Przypuszcza się, że obszar Gebelein należał do czwartego nomu górnoegipskiego, 

chociaż budzi to pewne kontrowersje (zob. Brovarski 1976: 31). 
2 Helck 1974: 78-83; Otto 1952. 
3 Habachi 1975: 33. Na cytowanej przez Laliba Habachi’ego steli wzmankowane są dwa 

bóstwa, Hathor Pani Gebelein i Sobek Pan Sumenu. Królewskie imiona zwrócone są w 

dwie różne strony a znaki w imionach bóstw „patrzą” na kartusze. Sugeruje to, że hiero-

glify każdego imienia „patrzyły” w stronę miejsca kultu bóstwa, kórego imię znajdowało 

się przy kartuszu. Stelę ustawiono więc zapewne na zachodnim brzegu Nilu, między 

Sumenu a Gebelein, w taki sosób, że jej północna część z mimieniem Sobka była na 

północy a kartusz zwrócony był ku jego sanktuarium a południowa analogicznie z Ha-

thor na południu i imieniem patrzącym w stronę jej sanktuarium. 
4 Vandorpe, Waebens: 2010: 50; Wildung 1977: kol. 447.  
5 H. de Morgan 1912: 49.  
6 Ejsmond 2013: 32-35. 
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starożytnej osady, gdyż znajduje się ich tam kilka. Należy też odróżnić samo 

„Gebelein”, rozumiane jako zespół stanowisk, od „regionu Gebelein” obejmują-

cego dalej położone stanowiska archeologiczne, które powiązane były ze znaj-

dującym się w Gebelein lokalnym ośrodkiem centralnym1. 

Toponimy związane z regionem Gebelein są liczne2, zapewne część z 

nich jest tożsama, tj. niektóre nazwy mogły odnosić się do tego samego miejsca 

w jednym i/lub różnych okresach. Spośród sporej liczby toponimów należy wy-

mienić najważniejsze. Część z nich można powiązać ze znanymi stanowiskami 

archeologicznymi w obrębie zespołu stanowisk w Gebelein i w regionie.  

Zaczynając od samego zespołu stanowisk, wątpliwości nie budzi lokali-

zacja Per-Hut-Heru (Per-Hathor, egipskie „Dom Hathor”), które znajdowało się 

na północnej części wschodniej skały i na jej zboczach oraz u zachodniego pod-

nóża. Zhellenizowana nazwa tego miasta brzmiała Pathyris, które nazywano też 

Afrodytopolis, ze względu na miejscowy kult bogini Hathor, utożsamianej przez 

Greków z Afrodytą3. Po wschodniej stronie rzeki położone są kamieniołomy w 

Dibabija4. Na południe od Gebelein znajdowało się Tafnis, gdzie do początków 

XIX wieku zachowały się pozostałości osady i „późnej nekrpoli”, położonej w 

kierunku pustyni5. Dalej było Asfun al-Mata’ina – starożytne Asfynis. Niewiele 

wiadomo na jego temat. Stała tam świątynia z Okresu Grecko-Rzymskiego, 

obecnie całkowicie zniszczona. Odkryto tam też rzeźby datowane na czasy XIII 

i XVIII Dynastii a także zabytki z czasów III Okresu Przejściowego6. W czasie 

wykopalisk ratowniczych przebadano cmentarzysko datowane na Okres Późny7. 

Nazwa Asfynis może pochodzić od toponimu Hesefenet, które było uproszczoną 

nazwą domeny grobowej króla Seneferu o nazwie Hut-Seneferu8. Po wschodniej 

stronie Nilu leży Mo’alla, gdzie znajduje się nekropola, między innymi, z gro-

bowcem nomarchy Anchtifiego z czasów początku I Okresu Przejściowego. 

Teren między Mo’allą a ed-Deir na południu był zasiedlony od Okresu Predyna-

tycznego do czasów Grecko-Rzymskich9.  

Papirus Goleniszczeffa z czasów Ramzesa IX, wymieniający toponimy z 

południa na północ, podaje następująca kolejność osiedli w regionie Gebelein: 

Per-Hut-Heru, Sumenu, Iu-em-iteru10 (zwane też Jumiteru lub Jumitru). Na pół-

noc od zachodniej skały znajdował się kom11, zapewne pozostałość po osadzie. 

Możliwe, że było to starożytne Sumenu, nazywane też Krokodylopolis. Jak po-

                                                           
1 Zob. Fisher 1961: 44-46. 
2 Zob. Gauthier 1921-1935.  
3 Vandorpe, Waebens 2009: 18-35.  
4 Porter, Moss 1962: 170. 
5 Weigal 1913: 399-400; Wilkinson 1833: 425-426. 
6 Porter, Moss 1962: 167; Weiglall 1913: 300.  
7 Barky 1968; Barky 1973; Manassa 2011: 3.  
8 Fiore-Marochetti 2010: 1. 
9 Manassa 2011. 
10 Baldacci 1976: 40.  
11 Jacotin 1826: pl. 5.  
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daje Strabon, było to „miasto krokodyla, które ma w poważaniu to zwierzę”1, co 

wynikało z miejscowego kultu Sobka, którego symbolem był krokodyl. W miej-

scowości el-Mahamid Qibli odkryto pozostałości nowopaństwowej świątyni 

poświęconej temu bogu2. Inskrypcja z czasów Nowego Państwa podaje, że „So-

bek pan Sumenu przebywający w Jumitru”3. W świetle zacytowanej inskrypcji i 

Papirusu Goleniszczeffa można zasugerować, że odkryta świątynia znajdowała 

się w Jumitru a Sumenu znajdowało się na południe od niej. Kult Sobka w re-

gionie Gebelein ma bardzo starą metrykę4, natomiast odkryte pozostałości świą-

tyni datowane są jedynie na czasy XVIII i XIX Dynastii5. Możliwe więc, że na 

skutek zmian koryta rzeki Sumenu/Krokodylopolis zmieniało swoje położenie. 

Teksty z różnych okresów wymieniają osadę Iu-em-iteru/Iu-em-itur (eg. „wyspa 

na rzece”6, toponim ten interpretowany jest również jako nazwa domeny grobo-

wej7), gdzie czczono Sobka8. Część ludności Sumenu i Iu-em-iteru była zapewne 

chowana na nekropoli w er-Rizeikat, która była użytkowana w czasach predyna-

stycznych oraz Średniego9 i Nowego Państwa10. 

Na mapie Pierre’a Jacotina11 sporządzonej w czasie ekspedycji Napole-

ona do Egiptu (1798-1801 r.) zaznaczono miejscowość Haut, na północ od Ge-

belin. Toponim ten może być pozostałością po starożytnej egipskiej nazwie, np. 

Hut-Sechem, tj. „domena”, „majątek”12. Na podstawie różnych źródeł pisanych 

w tej części regionu Gebelein lokalizowany jest majątek datowany na Okres 

Późny i Grecko-Rzymski13, co potwierdzałoby taką interpretację pochodzenia 

nazwy Haut. 

 Dzięki Wielkiemu Tekstowi Donacyjnemu, który został wyryty na ścia-

nach świątyni w Edfu oraz licznym świadectwom pisanym z Okresu Grecko-

Rzymskiego możliwa jest próba rekonstrukcji przebiegu kanałów oraz własności 

ziemskiej w regionie Gebelein14 w Okresie Późnym i czasach ptolemejskich.  

 

 

 

                                                           
1 Strabo 17.1.47.  
2 Barky 1971.  
3 Habachi 1956: 54-55. 
4 Z Gebelein i er-Rizeikat pochodzą predynastyczne zabytki, np. ceremonialne noże z 

przedstawieniami krokodyla i kamienny model łodzi z głową tego zwierzęcia (Emmons i 

in. 2010: 75). 
5 Barky 1971.  
6 Gauthier 1925: 4, 48; Gauthier 1929: 149.  
7 Baldacci 1976: 16; Jacquet-Gordon 1962: 119.  
8 Nims 1952: 34-35.  
9 Weigall 1913: 269; Rosati 2004. 
10 Hayes 1939, zob. Ejsmond, Chyla, Baka 2015. 
11 Jacotin 1826: pl. 5. 
12 Megally 1991. 
13 Meeks 1972: pl. I, IV. 
14 Vandrope, Vaebens 2009; Meeks 1972; Manning 2003.  
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Historia badań 

Gebelein było odwiedzane przez różnych uczonych, np. Ludwiga Nor-

dena (1735 r.)1, Richarda Pococke’a (1738 r.)2, Dominque’a Vivanta Denona 

(1800 r.)3, ale dopiero w 1885 rozpoczęły się tam pierwsze, oficjalne badania 

archeologiczne Gastona Maspero, ówczesnego dyrektora egipskiej Służby Sta-

rożytności. Nie wiadomo dokładnie, kiedy i gdzie w obrębie zespołu je prowa-

dził. Po tych wykopalisacj do Muzeuk Kairskiego trafiło wiele predynastycz-

nych, ceramicznych naczyń4. Jego wizyty i opisy Gebelein zawarte są w zbior-

czym raporcie z badań i podróży5. Miejsce to odwiedzili też Eugène Grébau i 

George Daressy (1891-1892 r.)6, którzy kopiowali tam inskrypcje. Ich badania 

zostały zrelacjonowane przez Willoughby’ego Frasera7, prowadzącego tam pra-

ce zimą roku 1893. W swoim raporcie opisał wiele inskrypcji i stel z Gebelein. 

W tym samym roku dyrektor egipskiej Służby Starożytności, Jacques de Mor-

gan, wysłał do Gebelein inspektora zabytków Górnego Egiptu, Georgesa Fou-

carta, który przeprowadził krótkie badania i przywiózł do Kairu, między innymi, 

fragment rzeźby z imieniem hyksoskiego władcy Chiana8. W 1899 roku odbyły 

się niemieckie badania na terenie zachodniej skały, którymi kierował Georg 

Steindorff9. W wyniku tych prac do Berlina trafiło wiele zabytków z grobów 

datowanych na czasy I Okresu Przejściowego i Średniego Państwa. Gebelein na 

przełomie XIX i XX wieku było dobrze znane handlarzom starożytności jako 

miejsce pozyskiwania zabytków na handel antykwaryczny. Pod koniec lat dzie-

więćdziesiątych XIX stulecia Wallice Budge, zachęcony informacjami, że w 

Gebelein można łatwo znaleźć dobrze zachowane ludzkie szczątki z czasów 

naqadyjskich, rozpoczął tam wykopaliska, w czasie których znalazł sześć zna-

komicie zachowanych ciał z IV tysiąclecia p.n.e.10. Warto nadmienić, że z Gebe-

lein pochodzi jeszcze jedno takie naturalnie zmumifikowane ciało, które znaj-

dowało się w kolekcji Roberta de Rustafjaella (ryc. 5)11. W 1900 roku James E. 

Quibell zakupił w Qena zestaw późnopredynastycznych (Naqada II/III) zabyt-

ków, które według sprzedawcy miały pochodzić z jednego grobowca w Gebele-

in12. W 1907 roku Henri de Morgan odwiedził Gebelein w czasie swojego 

surveyu w południowym Egipcie, mimo że, jak podaje, nie był to teren jego 

                                                           
1 Norden 1755: XCVIII.  
2 Pococke 1743: 111. 
3 Denon 1800. 
4 Journal d’Entrée tom. IV, od s. 170. 
5 Maspero 1893a: 211; 1893b: 231-232.  
6 Daressy 1894: 42-43; Fiore Marocchetti 2013: 6.  
7 Fraser 1893: 496-500. 
8 J. de Morgan 1894: 414. 
9 Steindorff 1901.  
10 Budge 1920: 359-360.  
11 de Rustafjaell 1913: pl. XXVI.  
12 Quibell 1901; Ejsmond 2014.  
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koncesji badawczej. Namierzył tam dwa predynastyczne stanowiska osadnicze1. 

W latach 1908-1909 w Gebelein pracowali dwaj Francuzi, Louis Lortet i Cécil 

Gaillard, których interesowała głównie fauna oraz badania antropologiczne. 

Znaleźli oni naturalnie zmumifikowane ludzkie szczątki i liczne predynastyczne 

zabytki, które trafiły do Lyonu2.  

 W 1910 roku prace w Gebelein rozpoczęła misja włoska z Muzeum 

Egipskiego w Turynie pod kierownictwem Ernesta Schiaparellego, inicjując tym 

samym długi okres włoskiej koncesji archeologicznej w tym miejscu. Kolejne 

sezony misji włoskiej odbyły się w latach 1911, 1914 i 1920 w różnych miej-

scach w obrębie Gebelein3. Śmierć Ernesta Schiaparellego w 1928 roku nie prze-

rwała jednak włoskich badań, którymi w kolejnych sezonach kierował Giulio 

Farina (1930, 1934-1935, 1937)4. Misja włoska przeprowadziła najbardziej 

kompleksowe badania Gebelein, które objęły różne stanowiska wewnątrz tego 

zespołu. Ich wykopaliska, podobnie jak prace wcześniejszych badaczy, nie zo-

stały jednak nigdy w pełni opublikowane. Po długiej przerwie Włosi powrócili 

do Gebelein na trzy krótkie sezony (1995, 1996, 1999), prowadzone przez Annę 

Marię Donadoni Roveri, Giovanniego Bergaminiego i Alessandro Roccatiego5.  

 W 2013 roku miał miejsce jednodniowy rekonesans członków Koła 

Naukowego Starożytnego Egiptu „Kemet” z Uniwersytetu Warszawskiego w 

składzie Wojciech Ejsmond, Julia Chyla i Cezary Baka, a w roku 2014 przepro-

wadzono pierwszy sezon prac powierzchniowych, w którym wzięli także udział 

Dawid F. Wieczorek i Piotr Witkowski. Zainicjowano w ten sposób projekt, 

prowadzony z ramienia Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. Ka-

zimierza Michałowskiego, zakładający, między innymi, badania ratownicze na 

najbardziej zagrożonych częściach zespołu, dokumentację widocznych w terenie 

obiektów archeologicznych oraz studia nad nieopublikowanymi zabytkami z 

różnych muzeów i magazynów egipskiej Służby Starożytności.   

                

Dzieje i rola zespołu stanowisk w Gebelein 

 Najstarszym śladem ludzkiej obecności w Gebelein jest stanowisko da-

towane na środkowy i późny paleolit6. Położone jest ono na niewielkim wznie-

sieniu na zachód od zachodniej skały (C na ryc. 2). Na terenie obydwu skał 

znajduje się sporo wychodni kamienia, które były eksploatowane w później-

szych okresach, a na całym obszarze zachodniej skały można znaleźć narzędzia 

krzemienne z różnych okresów.  

                                                           
1 H. de Morgan 1912: 49. W cytowanym artykule, który ukazał się po śmierci autora, 

znajduje się błędna data badań, tj. rok 1908. Z badań archiwalnych wynika, że survey 

miał miejsce w 1907 roku (Needler 1984: 70).  
2 Lortet, Gaillard 1909: 29-38, 225-238.  
3 Schiaparelli 1921. Ejsmond 2013.  
4 Farina 1929; 1937. Anonim 1930; 1935; 1937.  
5 Donadoni Roveri 1994, 1996, 1999a. Donadoni Roveri i/lub Bergamini 2004: 74-79.  
6 Autor chciałby w tym miejscu podziękować Adamowi Grylakowi za analizę krzemieni 

z tego stanowiska.  
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 W Okresie Predynastycznym, kiedy na terenie Egiptu znajdowało się 

kilka protopańst, poprzedników królestwa faraonów, zespół stanowisk archeolo-

gicznych w Gebelein był jednym z centrów władzy nad Nilem. Gebelein stawia-

ne jest w jednym rzędzie z najważniejszymi ośrodkami tamtych czasów, jakimi 

były Hierakonpolis, Naqada, Abadija (zespół stnowisk Hu/ Diospoli Parva) i 

Abydos-Thi(ni)s. Przypuszcza się, że ośrodkiem tym mogli rządzić lokalni 

władcy1.  

U północno-zachodniego podnóża zachodniej skały znajdowała się ne-

kropola użytkowana od czasów kultury Naqada I (B na ryc. 2 i ryc. 3). Rozwija-

ła się ona w kierunku wschodnim, gdzie znaleziono pochówki z czasów Naqady 

II. Z tej nekropoli pochodzi, między innymi, tzw. „tkanina z Gebelein”. Z powo-

du niedostatecznego poziomu dokumentacji nie wiadomo, w którym grobowcu 

została ona znaleziona, oraz jakie inne zabytki towarzyszyły temu pochówkowi. 

Uniemożliwia to dokładne określenie chronologii tego zabytku. Wiadomo jedy-

nie, że tkanina ta leżała obok ciała zmarłego. Na podstawie cech stylistycznych 

przyjęło się, że powstała ona w okresie Naqada Ic-IIa2. Była to płachta materia-

łu, z której zachowały się jedynie strzępy, na których widoczne są malowane 

przedstawienia obrazujące jakiś rytuał lub scenę tryumfu władcy3. Widoczne są 

dwa przedstawienia łodzi. Na jednej z nich siedzi osoba w koronie. Na innych 

strzępach widać osoby z rękami uniesionymi ku górze oraz sceny myśliwskie. 

Jedynym analogicznym zabytkiem jest malowidło z grobowca nr 100 w Hiera-

konpolis, który uznawany jest za miejsce spoczynku lokalnego władcy proto-

państwa ze stolicą w Hierakonpolis4. Można więc podejrzewać, że u północnego 

podnóża zachodniej skały znajdowała się nekropola lokalnej elity, w tym miej-

scowych władców. Zasięg i charakter ich władzy jest nieznany. W roku 1900 

James E. Quibell zakupił zestaw zabytków, które miały pochodzić z jednego 

grobowca w Gebelein5. Zestaw ten datowany jest na przełom okresu Naqada II i 

III i interpretowany jest jako wyposażenie pochówku lokalnego władcy6. W jego 

skład wchodzi, między innymi, krzemienny sztylet ze złotą rękojeścią, kilka 

krzemiennych i kamiennych noży, a także drewniany element w kształcie byczej 

lub krowiej nogi, który zapewne stanowił część łoża. W innym predynastycz-

nym grobie w Gebelein również znaleziono tego typu zabytek7, natomiast Me-

tropolitan Museum of Art w Nowym Jorku posiada całe, dobrze zachowane łoże 

z takimi nogami, które pochodzi z tego zespołu stanowisk8. Są to bardzo rzadkie 

zabytki dla Okresu Predynastycznego. Występują one jedynie na najważniej-

szych cmentarzyskach tamtych czasów, jak nekropola elity w Hierakonpolis9 czy 

                                                           
1 Wilkinson 2000; Ejsmond 2015.  
2 Adams, Ciałowicz 1988: 36. 
3 Williams, Logan, Murane 1987. 
4 Huyge 2014.  
5 Quibell 1901. 
6 Ejsmond 2015. 
7 D’Amicone 1994: 20.  
8 MMA 86.1.39. 
9 Adams 1996: 15 – 16.  
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cmentarzysko T w Naqadzie1, gdzie chowano władców tamtejszych protopań-

stw. Tuż na północ od tej nekropoli znajdowała się predynastyczna osada (A na 

ryc. 2). Niestety, nie była ona nigdy przedmiotem badań archeologicznych. 

Prawdopodobnie było to starożytne Sumenu, którego nazwa pojawia się naj-

wcześniej na odciskach pieczęci z Okresu Wczesnodynastycznego2. Na tej pod-

stawie można wnioskować, że było to wtedy centrum administracyjne. Zaryzy-

kować można też stwierdzenie, iż to tam rezydowali władcy chowani na pobli-

skiej nekropoli3. 

 Nie jest to jedyne cmentarzysko datowane na Okres Predynastyczny w 

Gebelein. Opisy badaczy, którzy prowadzili tam wykopaliska na przełomie XIX 

i XX wieku, są skąpe i miejscami niejednoznaczne. Dodatkowym utrudnieniem 

w ich zrozumieniu są zmiany w krajobrazie, jakie zaszły w Gebelein przez osta-

nie 100 lat. Dotychczasowe badania umożliwiły próbę rekonstrukcji krajobrazu 

sprzed tych zmian, co pomogło w zrozumieniu relacji z tych prac4.            

 Z opisów Louisa Lorteta i Cécila Gaillarda zrozumieć można, że istniały 

tam przynajmniej dwie predynastyczne nekropole5. Opisana wyżej na północy i 

druga, między wschodnią a zachodnią skałą6. Z opisu Wallice’a Budge’a można 

zrozumieć, że jakieś cmentarzysko położone było u południowego podnóża za-

chodniej skały7 (prawdopodobnie okolice F na ryc. 2). Znalazł on tam sześć 

znakomicie zachowanych naturalnych mumii z czasów kultury Naqada II8. 

Prawdopodobnie z tej nekropoli pochodzą też ciała odkryte przez L. Lorteta i C. 

Gaillarda. Robert de Rustafjael posiadał w swojej kolekcji znakomicie zachowa-

ną naturalną mumię, która miała pochodzić z Gebelein9. Dokładne miejsce jej 

znalezienia nie jest jednak znane.   

 W południowej części zachodniej skały odkryto także predynastyczne 

ryty naskalne przedstawiające gazele, żyrafy, myśliwego i psa. Koncentrują się 

one w jednym miejscu na pochyłej ścianie (poza kilkoma odseparowanymi 

przedstawieniami, ok. 50 m na północ), tworząc bardzo zagęszczoną galerię 

sztuki naskalnej. Miejsce to znajduje się dokładnie naprzeciwko późniejszej 

świątyni Hathor, która istniała w Gebelein od Okresu Wczesnodynastycznego10.  

 Położenie ostatnio wymienionej nekropoli, koncentracja sztuki naskalnej 

i jej lokalizacja w pobliżu świątyni, która znajdowała się na szczycie wschodniej 

skały przynajmniej od Okresu Wczesnodynastycznego, wskazuje na istnienie w 

                                                           
1 Petrie, Quibell 1896: 24. 
2 Zob. Regulski 2010: 130. 
3 Ejsmond 2013: 139.  
4 Chyla 2012; Ejsmond 2013: 132-138.  
5 Gailard, Lortete 1909: 229-230.  
6 Ejsmond 2013: 40. 
7 Budge 1920: 359-360; Ejsmond 2013: 40.  
8 Budge 1920: 359-360.  
9 Rustafjaell 1913: pl. XXVI.   
10 Ejsmond, Chyla, Baka, w druku. 
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tej części Gebelein osady, poprzedniczki późniejszej Per-Hut-Heru z czasów 

faraońskich1.  

 Z ciekawszych predynastycznych zabytków pochodzących z Gebelein 

należy wymienić figurki lwów2. Nie wiadomo, gdzie dokładnie zostały znale-

zione. Gdy kontekst znalezienia takich przedmiotów jest znany, to znajdowane 

one były w pochówkach osób towarzyszących władcy3. Z Gebelein pochodzą 

również dwa kamienne noże o osobliwym, jak na Okres Predynastyczny lub 

Wczesnodynastyczny, wyglądzie. Ich uchwyty dekorowane są przedstawieniami 

krokodyli. Głową krokodyla dekorowany jest też kamienny model łodzi, znale-

ziony w er-Rizeikat4. Zabytki te są więc najstarszymi świadectwami kultu bó-

stwa manifestującego się pod postacią krokodyla, który w tym regionie czczony 

był w czasach dynastycznych jako Sobek 

 Znacznie mniej wiadomo o Gebelein w Okresie Wczesnodynastycznym. 

Z zespołu tego pochodzi kilka pozbawionych kontekstu zabytków, jak fragment 

kamiennej rzeźby przedstawiającej lwa. Tego typu artefakty znane są z terenów 

świątyń w Koptos i Hierakonpolis. Zapewne egzemplarz z Gebelein był elemen-

tem dekoracyjnym takiego miejsca kultu, podobnie jak wymienione wcześniej 

rzeźby5. Z tej samej świątyni6, która wznosiła się na szczycie wschodniej skały, 

pochodzą dwa wapienne bloki, pokryte dekoracją wykonaną w technice wypu-

kłego reliefu7. Sceny na obydwu blokach zachowały się fragmentarycznie. Tu-

ryński egzemplarz (Tur. Suppl. 12.341) pochodzi z włoskich wykopalisk8. 

Przedstawiono na nim króla. Na biodrach ma pas składający się z kilku rzemie-

ni, za który przełożone jest berło. Do pasa przymocowany jest ogon, element 

królewskiego stroju, oraz osłona na fallus. Jest to rzadki element w przedstawie-

niu faraona. Na bloku z Muzeum Kairskiego (TL 20/1/21/7) postać władcy nie 

zachowała się, ale na jego obecność wskazują inne elementy kompozycji. Być 

może była to scena fundacji miejsca kultu, na której król w towarzystwie bogini 

Seszat naciąga sznur w celu wytyczenia osi i przebiegu murów świątyni9. Pierw-

szym władcą, który zaczął używać kamienia na szerszą skalę w architekturze był 

Cha-sechemui, ostatni władca II dynastii, który ufundował świątynie także w 

Hierakonpolis10 i el-Kab11. Miasta te były szczególnie ważne dla ideologii wła-

dzy królewskiej. El-Kab było miejscem kultu bogini Nechebet, opiekunki kró-

lewskiej korony Górnego Egiptu. Hierakonpolis było ważnym ośrodkiem kultu 

                                                           
1 Ejsmond 2014. 
2 Petrie Museum UC: 15191-4.   
3 Davies 1981: 41. 
4 Emmons i in. 2010: 75. 
5 Davies 1981. 
6 Bussman 2010: 58-62 i 283. 
7 Smith 1949: 137.  
8 Curto 1953.  
9 L. Morenz (1994: Abb. 4) rekonstruuje postać faraona w tym miejscu, chociaż dobór 

nakrycia głowy władcy (tj. nemes) jest mało trafny.  
10 Quibell 1900: 6; Smith 1946: 36. 
11 Sayce, Clarke 1905: 239. 
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Horusa, z którym utożsamiano każdego władcę. Obdarzenie małoznaczącego 

ośrodka świątynią z kamiennymi elementami architektonicznymi byłoby ewe-

nementem w tamtym okresie. Świadczy to o dużym znaczeniu Gebelein pod 

koniec Okresu Wczesnodynastycznego.    

 Dla wczesnego Starego Państwa mamy niewiele źródeł mówiących o 

dziejach Gebelein. Wiadomo, że w północnej części zachodniej skały odkryto 

liczne pochówki1, ale ich datowanie budzi wątpliwości. Sytuacja zmieniła się w 

czasach IV dynastii, kiedy to pojawiają się liczniejsze świadectwa rozwoju Ge-

belein. Na czasy tej dynastii datowany jest zbiór papirusów (jednych z najstar-

szych znanych do tej pory), odkryty na północnej nekropoli. Drewniana skrzyn-

ka zawierała kilkanaście papirusów będących dokumentami związanymi, mię-

dzy innymi, z funkcjonowaniem położonej w Gebelein domeny grobowej oraz 

świątyni2. Na czasy V dynastii datowane są pochówki z dobrze zachowanymi 

ciałami. Przy jednym z nich znaleziono pieczęść z imieniem Hathor, co jest naj-

starszym poświadczeniem tej bogini na terenie Gebelein3.  

 W 1911 roku Virginio Rossa, odpowiadający za prace polowe w Gebele-

in pod nieobecność kierownika, Ernesta Schiaparellego, odkrył nienaruszony 

pochówek kilku osób. Grób został wykuty w skale, nie odnaleziono jednak to-

warzyszącej mu kaplicy, gdzie znajdowałyby się stele z imionami i tytułami 

właścicieli, podobnie w samym grobowcu nie odnaleziono żadnych imion. Z 

tego powodu jest to tzw. „Grobowiec Nieznanych”.  

Dokładna lokalizacja tego obiektu nie jest znana. Wiadomo, że hypo-

geum zostało wycięte w połowie wysokości zbocza skały. Zachowało się wej-

ście – szerokie na około 1,40 m i wysokie na ok. 2 m. Dalej przechodziło się do 

trzech pomieszczeń. Pierwszy pochówek należał do mężczyzny, którego sarko-

fag wycięto z wapienia. Ciało było, kończyna po kończynie, zawinięte w banda-

że, które na głowie i klatce piersiowej były pomalowane, odtwarzając włosy, 

oczy, usta i sutki. Prześwietlenie promieniami Rentgena wykazało, że zwłoki nie 

miały twarzy. W jej miejsce umieszczono maskę z wosku. Drugi z sarkofagów 

nie zawierał ciała, a trzeci, który znajdował się w głębi pomieszczenia, okazał 

się bardzo interesujący. Ciało chroniły dwie trumny. Zewnętrzną, dużych roz-

miarów, wykonano z dużych i grubych desek. Drugi, wewnętrzny sarkofag, 

wykonano z importowanego z Libanu cedru. W wewnętrznym sarkofagu zmar-

łego, owiniętego w bandaże, złożono w podobny sposób do pochówku w opisa-

nym wcześniej kamiennym sarkofagu. Również bandaże na twarzy zostały po-

malowane w sposób podobny do opisanego powyżej. Cechy zespołu zabytków 

oraz grafia hieratyki na drewnianych skrzynkach do przechowywania szat po-

zwalają datować pochówki na drugą połowę V dynastii, na okres pomiędzy koń-

cem rządów Nefer-ir-ka-Ra oraz początkiem Ni-user-Ra. Ze względu na bogate 

wyposażenie tego grobu, które ze względu na ograniczoną długość artykułu 

                                                           
1 Anonim 1930; 1935; 1937.  
2 Posener-Kriéger 2004.  
3 Brunton 1940. 
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trudno by tu wymienić, należy uznać pochowanych w nim „nieznanych” za bar-

dzo ważne osobistości1.  

Odkrycia dokonane w części nekropoli z przełomu Starego Państwa i I 

Okresu Przejściowego (okolice D na ryc. 2) dotyczą ciekawych pochówków, 

wśród których znajdował się wyjątkowy malowany grób „kapitana oddziałów” z 

Gebelein o imieniu Iti, który żył w czasach VI dynastii. Groby z tego okresu 

znajdowały się częściowo na terenie predynastycznej lub wczesnodynastycznej 

osady w północnej części zespołu stanowisk. W grobie odnaleziono sarkofag z 

drewna cedrowego z inskrypcją po zewnętrznej stronie, w której zmarły określał 

siebie jako „ten, którego szanuje król Pepi II”2. 

Wśród najważniejszych odkryć datowanych na I Okres Przejściowy 

znajduje się grobowiec innego Itiego, “skarbnika królewskiego”, “naczelnika 

oddziałów” oraz jego żony Neferu. Grobowiec ten, którego lokalizacja przez 

wiele lat była zapomniana3, znajdował się do niedawna na północno-wschodnim 

zboczu zachodniej skały. Niestety, w ostatnich latach został całkowicie znisz-

czony przez rozrastającą się osadę Gherira Północna. Dzięki charakterystycznej 

architekturze oraz przedstawieniom, grób ten stanowi ważny przykład sztuki 

omawianego okresu i zarazem był cennym dokumentem historycznym. Szczę-

śliwie, dekoracja malarska została przetransportowana na początku XX do Mu-

zeum Egipskiego w Turynie.  

Grób, częściowo wykuty w skale, posiadał fasadę składającą się z rzędu 

16 filarów. Następnie przechodzi się do korytarza, którego sufit miał  kolebkowe 

sklepienie i z którego wchodziło się do jedenastu pomieszczeń. Centralne z nich 

było kaplicą, a pozostałe służyły do przechowywania darów grobowych. Reper-

tuar przedstawień malarskich wykonanych w korytarzu i na filarach przedstawia 

typowe tematy, znane już z grobów Starego Państwa i ściśle powiązane z kultem 

grobowym, np. składanie darów i ofiary ze zwierząt. Pojawiają się też nieznane 

wcześniej elementy. Przedstawienia o charakterze wojskowym wnoszą nową 

jakość w repertuar scen grobowych. Ożaglowana i uzbrojona w tarcze łódź, wo-

jownicy i łucznicy nubijscy w swych charakterystycznych strojach prezentują 

się przed Itim, któremu towarzyszy pies. W tej samej scenie czarny więzień zo-

staje przyprowadzony przed oblicze Itiego.  

Grób Itiego, mimo że był naruszony w przeszłości, dostarczył wielu 

obiektów wyposażenia grobowego, przede wszystkim niezwykle licznego sprzę-

tu domowego – razem ponad 200 przedmiotów. Dekoracja grobowca Itiego ma 

niektóre z cech stylistycznych malowideł regionu tebańskiego z początków XI 

dynastii, w szczególności grobów Intefów z nekropoli et-Tarif. Byłoby to pierw-

szą fazą wpływu szkoły artystycznej Teb na Gebelein4, podkreślić należy też, że 

sama forma grobowca z portykiem ma genezę tebańską5. 

                                                           
1 D’Amicone 1994: 28-39.  
2 Leospo 1994: 43.  
3 Bergamini 2005. 
4 Leospo 1994: 58.  
5 Seidlmayer 2003: 124.  
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Niemal współczesny grobowi Itiego (być może minimalnie starszy) jest 

pochówek Iniego, “skarbnika królewskiego”, “wielkiego naczelnika nomu” i 

“arcykapłana Sobka”. Został on odnaleziony w nietkniętym stanie na północnej 

nekropolii. Zachowały się w nim liczne modele. Zestaw uzupełnia rzeźba przed-

stawiająca samego Iniego1. Z jego grobowcem wiąże się hipoteza Edwarda 

Brovarskiego, który zasugerował, że dynastia Intefów mogła pochodzić z Gebe-

lein2. Jednak jedynym i zarazem słabym, argumentem jest to, że imię naczelnika 

nomu Iniego, może być skróconą wersją imienia Intef (jn-jt.f > jnj).  
Wśród późniejszych pochówków, na uwagę zasługuje grób Iqera, które-

go komora grobowa zawierała wielki, drewniany sarkofag. Z zabytku przetrwała 

wewnętrzna dekoracja, z repertuarem przestawień z wczesnej wersji Tekstów 

Sarkofagów, co pozwala stwierdzić, że grób nie może być późniejszy niż druga 

połowa XII dynastii3.  

W południowo-wschodniej części wschodniego wzgórza (I na ryc. 2) 

znajdowała się inna nekropola, gdzie grobowce wykuto w zboczu skały. Przez 

otwarty dziedziniec wchodziło się do pomieszczenia, którego sklepienie wsparte 

było na filarach, dalej przechodziło się do komory sarkofagowej. Na podstawie 

formy grobowce te można datować na czasy późnego Starego Państwa i/lub 

początku I Okresu Przejściowego, ale niezbędne są szczegółowe badania tego 

cmentarzyska w celu zweryfikowania datowania.  

Druga nekropola z czasów I Okresu Przejściowego i Średniego Państwa 

położona jest w środkowej i południowej części wschodniego zbocza zachod-

niego wzgórza4. Groby mają tu prostą konstrukcję. Najczęściej były to szyby, 

niejednokrotnie na jego dnie, w jednej ze ścian, wykuwano nisze na sarkofag. 

Konstrukcja zwieńczona była zapewne nadbudową w formie mastaby. Często 

zachowały się pozostałości ceglanej konstrukcji u wejścia do szybu. Istnieje też 

kilka grobowców wykutych w zboczu skalnym tak, że wchodziło się bezpośred-

nio do komory grobowej. Datowanie tych obiektów jest jednak trudne ze wzglę-

du na to, że grobowce te były rabowane i wtórnie użytkowane.   

Na czasy późnej XI i początku XII dynastii datowane są grobowce w 

południowej części tej nekropoli. Odkryto tam, między innymi, duży grobowiec 

z portykiem, który znajduje się u stóp skały w kształcie piramidy. Jego centralne 

usytuowanie na osi „naturalnej piramidy” jest nieprzypadkowe (ryc. 6). Od po-

łudnia graniczy on z podobnym grobowcem o podobnej konstrukcji. Na północ 

od niego znajduje się kolejna, mniejsza, skała w kształcie piramidy, u podnóża 

której usytuowano inny grobowiec. Kwestią dyskusyjną jest to, czy skały te 

zostały w starożytności lekko wyprofilowane, żeby nadać im bardziej regularne 

kształty. Wokół tych grobowców znajdują się inne pochówki z czasów wczesne-

                                                           
1 Leospo 1994: 54-58.  
2 Brovarski 1976: 35. 
3 Leospo 1994: 58.  
4 Anonim 1930; 1935; 1937.  
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go Średniego Państwa. Niestety, nekropola ta w ostatnich latach została mocno 

uszkodzona przez rozrastającą się obok osadę i pola uprawne1.    

 Iti, właściciel opisanego wyżej malowanego grobowca z portykiem, na 

którego steli (CG 20001) znajduje się istotna dla tego regionu autobiografia, był 

ważną postacią w pobliskim mieście Iu-em-iteru. W czasie głodu zaopatrywał je 

w zboże, podobnie jak Armant, podaje, też że był „filarem Teb”, co świadczy o 

przynajmniej nominalnej przynależności Gebelein do czwartego nomu Tebań-

skiego. Można podejrzewać, że region Gebelein był administrowany z Gebelein, 

skoro w tym miejscu znajdowało się tak duże nagromadzenie pochówków wy-

sokich dygnitarzy. Stosowanie w autobiografii podobnego, jak u Anchtifiego z 

Mo’alli, motywu dobrego urzędnika, filantropa, którego zdolności organizator-

skie legitymizują do sprawowania władzy2, jak i monumentalne grobowce mogą 

świadczyć o ambicjach przedstawicieli miejscowej elity, która być może korzy-

stając z położenia ich ośrodka na granicy walczących nomu tebańskiego i trzech 

południowo-egipskich nomów rządzonych przez Anchtifiego starała się uzyskać 

niezależność, balansując między dwiema walczącymi stronami.  

 Na steli żołnierza Qedesa (Berlin 24032), opisana została postać bogate-

go mieszkańca Gebelein3. Jest on synem Itiego i ojcem innego Itiego. Nie wia-

domo, niestety, czy jest to ta sama „rodzina Itich”, do której należał grobowiec z 

portykiem, z którego pochodzą stele turyńska (Turyn 13114) i kairska (CG 

200001)4. Oprócz stel Itich, „naczelników oddziałów”, z Gebelein pochodzą 

jeszcze dwie stele „generałów” z końca I Okresu Przejściowego. Krakowska 

stela należała do Rudż-em-qebeha5 i turyńska do Dżemiego6. Stele te świadczą o 

ważnej wojskowej funkcji, jaką pełniło Gebelein na przełomie I Okresu Przej-

ściowego i Średniego Państwa. 

Stele z regionu Gebelein odznaczają się osobliwym stylem, charaktery-

stycznym tylko dla miejscowego warsztatu. Dokładna proweniencja wielu z nich 

nie jest znana, gdyż pochodzą one z rynku antykwarycznego, więc na podstawie 

cech stylistycznych przypisywane są do warsztatu obejmującego Gebelein, Ri-

zeikat i Mo’allę7. 

 Grupa stel z regionu Gebelein poświadcza, że mieszkali tam nubijscy 

najemnicy, którzy asymilowali się z lokalną ludnością. Są oni przedstawieni w 

charakterystycznych dla Nubijczyków strojach, na głowach mają bujne włosy, a 

kolor ich skóry jest ciemniejszy niż Egipcjan8. Warto tu wspomnieć o ciekawym 

fakcie. W położonych w Nubii egipskich twierdzach w Buhen i Semnie na ste-

lach z późnego Średniego Państwa często pojawia się Sobek z Sumenu. Podej-

                                                           
1 Donadoni Roveri 1996; 1999a; Bergamini 2005. 
2 Lichtheim 1988: 25; Seidlmayer 2003: 119.  
3 Lichtheim 1973: 90. 
4 Fisher 1961: 56.  
5 Szafrański 1994, 13-14.  
6 Fisher 1961: pl. XIII.  
7 Rosati 2004.  
8 Fisher 1961: 75, 77. 
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rzewa się więc, że osadnicy w Semnie i Buhen pochodzili z regionu Gebelein i 

mogli być potomkami nubijskich najemników1. 

 Czasy Średniego Państwa w Gebelein rozpoczęły się od ufundowania, w 

miejscu wczesnodynastycznej świątyni na szczycie wschodniej skały, nowego 

miejsca kultu. Świątynia lub kaplica ta powstała między 14. a 31. rokiem pano-

wania Neb-hepet-Ra Mentuhotepa II. Poświęcona była ona Hathor, Pani Dende-

ry, formie kultowej ściśle związanej z ideologią władzy królewskiej. Taki wybór 

miejsca i formy kultowej można tłumaczyć tym, że przez jakiś czas Gebelein 

znajdowało się po stronie wrogo nastawionego do Teb trzeciego i drugiego no-

mu górno-egipskiego2. Fundacja tam świątyni poświęconej Pani Dendery była 

więc deklaracją polityczną, afirmującą potęgę nowej dynastii. Nie była to jednak 

monumentalna budowla. Nie pozwalały na to ani środki, którymi dysponował 

wtedy Mentuhotep II, prowadzący wojny mającą na celu zjednoczenie Egiptu, 

ani ograniczona przestrzeń na szczycie skały3.  

 Opisane powyżej bogate pochówki osób noszących wysokie tytuły, np. 

„naczelnika nomu”, świadczą o tym, że osady w Gebelein nie były zwykłymi 

prowincjonalnymi osiedlami. Żadne teksty z czasów Starego czy Średniego Pań-

stwa nie podają jednak informacji, czy któreś z nich pełniło jakąś rolę w admini-

stracji państwowej. Rozkład Starego Państwa był, między innymi, wynikiem 

zubożenia władzy centralnej, której dochody pozostawały na prowincji w rękach 

dostojników, którzy zaczynali umacniać swoją władzę i przekazywali ją swoim 

potomkom4. Jak przypuszczają niektórzy badacze, koniec Starego Państwa 

związany był też ze zmianami klimatycznymi. Mniejsze wylewy Nilu powodo-

wały klęski głodu5. Jeżeli faktycznie, na południe od Gebelein znajdowało się 

zastoisko wody i/lub bagna, to w okresie niedostatecznych wylewów potencjał 

rolniczy tego regionu wzrastał, gdyż tereny wcześniej nienadające się pod upra-

wy stawały się dostępne dla rolnictwa. Można by w ten sposób spróbować wy-

tłumaczyć przyczyny prosperity Gebelein pod koniec Starego Państwa i w I 

Okresie Przejściowym. Natomiast, powrót wyższych wylewów Nilu mógł spo-

wodować niedostatek ziemi uprawnej w Gebelein i co za tym idzie, zmiany w 

strukturze osadnictwa. Tłumaczyłoby to prawie całkowity brak zabytków z cza-

sów Średniego Państwa. Nie można też wykluczyć, że w Gebelein mogła się 

znajdować stolica jakiejś jednostki administracyjnej, na co wskazywałyby wy-

sokie tytuły pochowanych tam osobistości.  

 Po powrocie stolicy Egiptu do regionu memfickiego w czasach Średnie-

go Państwa rzadko pojawiają się źródła do dziejów nad regionem Gebelein. Cie-

kawym zabytkiem jest tu fragment naosu, wykonany z czarnego kamienia (Mu-

zeum Bytyjskie EA 958), który ma pochodzić z Gebelein. Jego dokładne miejsce 

znalezienia na terenie Gebelein nie jest znane. Być może pochodzi z terenu 

                                                           
1 Fisher 1961: 79. 
2 Fiore Marochetti 2010: 9-10.  
3 Fiore Marochetti 2010: 17, 26, 29-31.   
4 Malek 2003: 107.  
5 Tamże.  
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świątyni Hathor. Cechy stylistyczne dekoracji wykonanej w technice reliefu 

wgłębnego, jak i zachowany początek imienia Senuseret, pozwalają datować ten 

zabytek na czasy XII, XIII lub XVI dynastii1. Zachowany fragment reliefu 

przedstawia faraona składającego ofiarę Horusowi Behedeti. Było to bóstwo 

ściśle związane z ideologią królewskiej władzy2, co świadczy o zainteresowaniu 

któregoś z czterech znanych Senuseretów podkreślaniem swojej władzy w re-

gionie Gebelein.  

Okresem, w którym Gebelein znowu wraca na arenę dziejów, są czasy 

konfliktu między XVII dynastią rządzącą w Tebach a Hyksosami, którzy pano-

wali nad Deltą oraz z Nubijczykami, którzy zagrażali Tebom od południa. Z 

jednej ze stel opisujących zwycięstwo nad Hyksosami3 dowiadujemy się, że dla 

Kamesa kontrola nad pustynnymi szlakami4 była bardzo istotna, gdyż umożli-

wiała ona kontakt między Hyksosami a Nubijczykami. To właśnie na jednym z 

tych szlaków udało mu się przechwycić gońca niosącego list od hyksoskiego 

króla Apopisa do władcy Kuszytów. Egipcjanie utrzymywali w swoich źródłach, 

że Teby i rządząca nimi XVII dynastia były niezależne od Hyksosów. Jednak 

Józef Flawiusz podaje za Manethonem5, iż Hyksosi sprawowali kontrolę nad 

Górnym Egiptem za pomocą twierdz. W el-Kab odkryto sfinksa z imieniem 

Apopisa6. Z Gebelein pochodzą natomiast dwa bloki z imionami hyksoskich 

władców – Chiana i Apopisa7. Pozwalałoby to wątpić w egipskie relacje, więc 

kwestią dyskusyjną jest, czy w Gebelein mogła się znajdować hyksoska twier-

dza. Daniel Poltz twierdzi, że władza Hyksosów nie sięgała tak daleko na połu-

dnie, a wzmiankowane zabytki z imionami tych królów mogły zostać przywie-

zione z Auaris po jego zdobyciu przez Egipcjan8. Nie wiemy jednak nic o żad-

nych inwestycjach na terenie świątyni Hathor w Gebelein w czasach późnej 

XVII lub wczesnej XVIII dynastii, więc transport tych bloków do Gebelein wy-

daje się być kwestią sporną, zwłaszcza że nie usunięto imion wrogich władców, 

czego można by się spodziewać9. Podobnie mało prawdopodobny jest transport 

sfinksa do el-Kab bez wymłotkowania imienia wrogiego władcy. Kamień z Aua-

ris równie dobrze można było spożytkować na terenie Delty, gdzie jego zasoby 

są mniejsze, zwłaszcza, że obok Gebelein znajdują się kamieniołomy w Dibabi-

                                                           
1 Autor artykułu chciałby podziękować w tym miejscu Dawidowi F. Wieczorkowi i 

Cezaremu Bace za opinie i komentarze na temat tego zabytku.  
2 Kapiec 2014.  
3 Stela zwycięstwa Kamesa nad Hyksosami, ustawiona w Karnaku (Traunecker, Golvin 

1984: 200). 
4 Ogólny opis szlaków i chronologii ich użytkowania w Darnell, Darnell 2002.  
5 Manethon, Aegyptiaca, frag. 42, 1.75-79.2 21 w edycji Waddela.  
6 Fraser 1893. 
7 Poltz 2006.  
8 Polz 2006: 246. 
9 Jak jednak słusznie zauważa Andrzej Ćwiek, bloki te mogły być zabrane z Auaris z 

przyczyn ideologicznych a nie dla surowca. Z tych samych powodów nie usuwano by 

też hyksoskich kartuszy. Mogły one dzięki temu posłużyć jako rodzaj ofiary fundacyjnej 

lub do demonstracji politycznej.      
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ja, a na terenie samego Gebelein również można było wydobywać kamień. Z 

Sumenu pochodzi topór dedykowany Sobkowi z Sumenu przez Apopisa (Mu-

zeum Brytyjskie, EA66206) a w Auaris znaleziono rzeźbę Sobka z Sumenu1. 

Pustynne szlaki mogły się przez jakiś czas znajdować poza władzą XVI i XVII 

dynastii. Umożliwiłoby to Hyksosom zajęcie strategicznie ważnych punktów w 

dolinie. Na terenach Nubii znajdowane są liczne importy z terenów Delty z cza-

sów hyksoskich, co wskazuje na komunikację między tymi terenami2. Jak uwa-

żają niektórzy badacze Hyksosi dotarli do Teb i mogli sprawować nad nimi kon-

trolę3. Jeżeli Chian i Apopis rozbudowaywali w Gebelein świątynię, to świad-

czyłoby to o władzy Hyksosów przez dłższy czas nad regionem Gebelein. Żeby 

rządzić tym miejscem nie musieli oni podporządkowywać sobie Teb gdyż do 

Gebelein można było dotrzeć pustynnym szlakiem łączącym Hu (Diospolis 

Parva) z Rizeiqat.  

Warto zaznaczyć, że w Gebelein zaświadczone są imiona mało znanych 

władców z czasów II Okresu Przejściowego, takich jak Didiu-mes, Seneb-mi-iu 

(w obydwu przypadkach bloki ze świątyni), Mentu-em-saf, Nefer-hetep III, Se-

bek-em-saf (graffiti)4. Świadczy to o tym, że Tebańczykom udało się przejąć 

kontorlę nad  Gebelein.  

Zabytki z czasów Nowego Państwa koncentrują się na wschodniej skale, 

gdzie faraonowie XVIII dynastii rozbudowywali świątynię Hathor, ustawiali tam 

stele i rzeźby, są to np. stele Thotmesa III i Sethiego I5. W tym miejscu wzmia-

nowane jest tez nowowpaństwowe osadnictwo6. Tuż obok miejsca gdzie stała 

świątynia Hathor znajduje się zejście do niewielkiej jaskini. Wzdłuż tej ścieżki 

odkryto kilka graffiti datowanych na czasy Nowego Państwa, które wzmiankują 

Hathor Panią Gebelein7. W południowej części zachodniej skały, na wysokości 

świątyni Hathor, znajduje się graffito komemoratywne datowane na pierwszy 

rok rządów Ramzesa IV. Upamiętnia ono wyprawę zorganizowaną przez tego 

władcę na południe, po kamień do wykonania jego sarkofagu8. 

U wschodniego podnóża wschodniej skały, dokładnie poniżej świątyni 

Hathor, Pani Dendery, i jaskini, gdzie graffiti wzmiankują Hathor, Panią Gebele-

in, wykuty jest niepublikowany speos poświęcony Hathor, o przydomku kulto-

wym „Pani Gebelein”. Składa się on z dwóch pomieszczeń o wymiarach około 3 

m × 6 m. Na ścianach miejscami zachowały się dekoracje wykonane w technice 

reliefu wgłębnego. Na jednej ze ścian widnieje przedstawienie siedzącej Hathor, 

przed którą ustawiony jest stół ofiarny. Na ścianach nie zachowały się imiona 

                                                           
1 Ryholt 1997: 136. 
2 Bourriau 2003: 195.  
3 Zob. Ilin-Tomich 2014: 149. 
4 Fiore Marochetti 2013: 5. 
5 Fiore Marochetti 2013: 5. 
6 Fraser 1893: 499. 
7 Morenz 2009a: 199. Wzajemny układ wierszy i kolumn tekstu, który przypomina układ 

na stelach z tego regionu (Rosati 2004), wskazywałby jednak na czasy I Okresu 

Przejściowego i/lub Średniego Państwa.     
8 Wieczorek 2015. 
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władcy, z czasów którego pochodzi ten obiekt. Na podstawie cech stylistycz-

nych można go datować na czasy Nowego Państwa1, potwierdzenie tych przy-

puszczeń wymaga jeszcze dalszych badań. Daniel Takács uważa, że obiekt ten 

został ufundowany przez królową Hatszepsut i dedykowany był dwóm bó-

stwom, Hathor Pani Gebelein i prawdopodobnie Amonowi lub Amonowi-Ra.     

Z czasów Nowego Państwa pochodzi niewiele zabytków z Gebelein2. 

Może to wynikać ze zmian w strukturze osadnictwa w regionie w tym okresie. 

Na panowanie XVIII i XIX dynastii datowane są pozostałości świątyni, które 

odkryto w pobliskiej wsi el-Mahamid Qibli (w literaturze funkcjonuje również 

nazwa Dachamsza). Była ona poświęcona Sobkowi3. Można przypuszczać, że 

koło niej znajdowała się jakaś osada. Na czasy XVIII dynastii datowane są rów-

nież groby na nekropolii w er-Rizeikat4. Oba fakty mogą świadczyć o tym, że w 

czasach XVIII dynastii w el-Mahamid Qibli istniała jakaś osada. Zmarłych z 

tego miasta prawdopodobnie grzebano w er-Rizeikat. Sugeruje to przesunięcie 

się koncentracji osadnictwa w kierunku północnym.   

Na początku III Okresu Przejściowego Teby uniezależniały się od cen-

trów politycznych, które przeniosły się do Delty. Wtedy to miało miejsce oży-

wienie działalności budowlanej na szczycie wschodniej skały. Współczesny XXI 

dynastii arcykapłan Amona Men-cheper-Ra i jego żona Aset-em-heb rozbudo-

wali świątynię Hathor oraz wznieśli na szczycie wschodniej skały fort. Centra 

polityczne Delty sprawowały kontrolę nad Górnym Egiptem dzięki sieci 

twierdz, a Gebelein było ostatnim południowym ogniwem linii umocnień5. Po 

czasach Men-cheper-Ra następuje długi okres braku źródeł na temat Gebelein. 

Zabytkami, które można datować na Okres Późny, są fragmenty drewnianego 

sarkofagu datowane na czasy XXVI dynastii, jakie znaleziono na nekropoli, 

obok „naturalnej piramidy”6.   

Gebelein wraca na arenę dziejów w czasach rządów Ptolemeuszy. Znaj-

dowała się tam wtedy kwitnąca osada Pathyris, która stała się stolicą nomu7. 

Pochodzą z niej liczne papirusy i ostraka, które umożliwiają nam wgląd w życie 

codzienne ptolemejskiego miasta8. Na podstawie tych źródeł, jak i Wielkiego 

Tekstu Donacyjnego wykutego na ścianach świątyni Horusa w Edfu, możliwa 

jest częściowa rekonstrukcja struktury własności ziemskiej, tj. położenia mająt-

                                                           
1 Donadoni Roveri 1994b: 1. W Göttinger Miszellen ukażą się wstępne wyniki badań 

nad speosem w roku 2015.  
2 Chociaż Arthur Weigall podaje, że nekropola ciągnąca się wzdłuż wschodniego zbocza 

zachodniej skały była użytkowana od XII do XVIII dynastii (Weigall 1913: 298).  
3 Barky 1971.  
4 Ejsmond, Chyla, Baka 2015. 
5 O’Connor 2008:  
6 Fragmenty sarkofagu zostały znalezione w czasie prac powierzchniowych w sezonie 

2014. Autor chciałby podziękować prof. Andrzejowi Niwińskiemu za pomoc w ustaleniu 

ich chronologii.  
7 Wildung 1977: kol. 447.  
8 Vandorpe, Waebens 2009; Morenz 2009b.  
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ków świątynnych i prywatnej ziemi w regionie Gebelein1. Źródła te umożliwiają 

też próbę rekonstrukcji przebiegu kanałów nawadniających2. 

Niepokoje, jakie dotknęły Górny Egipt w czasach ptolemejskich, odbiły 

się także na Gebelein. Wiadomo, że Pathyris znajdowało się pod rządami zbun-

towanego władcy Tebaidy Heru-un-nefera, rządzącego w latach 205-199 p.n.e3. 

W połowie II wieku p.n.e. w Krokodylopolis Ptolemeusze utworzyli bazę woj-

skową, a w Pathyris stacjonowały odziały pomocnicze4. W roku 88 p.n.e. miało 

miejsce powstanie w Tebaidzie. Przy okazji jego pacyfikacji zniszczono Teby. 

Los ten nie spotkał jednak Gebelein. Jak wiadomo z listu niejakiego Platona, 

gubernatora Tebaidy (P. Bour. 12 = C. Pap. Hengstl 16), król zachęcał miesz-

kańców Gebelein do dalszego dotrzymywania mu wierności. Nic nie wskazuje 

na to, żeby Gebelein zostało wtedy zniszczone, a wręcz przeciwnie. Ptolemeusz 

IX Soter II rozbudował tamtejszy fort i świątynie5. Być może był to dowód 

wdzięczności za wierność w czasie powstania i próba zapewnienia sobie lojalno-

ści mieszkańców miasta w razie kolejnych niepokojów. Niemniej jednak w 88 

roku p.n.e. przeniesiono stolicę nomu do Armant, a bazy wojskowe do Armant i 

Tod. Od tego momentu Pathyris zaczęło pustoszeć6.   

Na Okres Grecko-Rzymski datowany jest korpus ostraków, które na 

podstawie swojej treści, łączone są z papirusami pochodzącymi z zakupów anty-

kwarycznych7. Z zapisków dowiadujemy się o kulcie Izydy z Pathyris. Istniało 

tam jej sanktuarium, którego kapłani zarządzali majątkiem świątynnym. Cieka-

wym zabytkiem związanym z kultem na terenie Gebelein jest stela z 12. roku 

panowania Trajana dedykowana Izydzie Pathyryckiej8.  

Z późniejszych okresów wymienić można pojedyncze obiekty archeolo-

giczne. Na północnym zboczu zachodniego wzgórza odkryto przypuszczalny 

posterunek wojskowy, obok którego znajdowała się ceramika z czasów bizantyj-

skich9.  

Z Gebelein pochodzą pergaminy datowane na VI w., z których wynika, 

że żyło tam plemie lub plemiona Blemmjów. Podlegali oni władzy własnego 

króla, rezydującego w Gebelein lub najbliższej okolicy. Wzmiankowana jest w 

nich wyspa Tanare/Temsir, nad którą powierzany jest zarząd pogańskiemu ka-

płanowi i królewskim dzieciom. Dokumenty te żucają światło na relacje między 

Blemmiami a miejscową ludnością10.  

Na czasy koptyjskie datowana jest odkryta w 2014 roku niewielka ka-

plica, wykuta w południowym zboczu niewielkiego wzgórza, tuż za zachodnią 

                                                           
1 Meeks 1972; Manning 2003. 
2 Andrews 1992. 
3 Fiore Marochetti 2013: 6.  
4 Vandorpe, Waebens 2010: 43. 
5 Fraser 1893: 494-498.  
6 Vandorpe, Waeben 2010: 50.  
7 Donadoni Roveri 1999b.  
8 Fiore Marochetti 2013: 6; Vandorpe, Waebenes 2010: 39-40.  
9 Donadoni Roveri 1994a: 2.  
10 Eide et al. 1998: 1196 i nast.  
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skałą. Nie opublikowano jeszcze koptyjskich papirusów, które pochodzą z Gebe-

lein1 i które mogłyby rzucić więcej światła na funkcjonowanie tego regionu w 

czasach chrześcijańskich.  

Nie wiadomo, kiedy powstało mauzoleum szejka Musy, które znajduje 

się na szczycie wschodniej skały. Jego istnienie wzmiankowane jest po raz 

pierwszy w roku 18002.        

 

Podsumowanie 

Gebelein jest ciekawym przykładem prowincjonalnego ośrodka. W 

Okresie Predynastycznym znajdowała się tam zapewne stolica protopaństwa. W 

kolejnych okresach jego znaczenie stopniowo malało. Zmieniło się to na krótki 

czas za rządów Ptolemeuszy, kiedy to Pathyris stało się stolicą nomu. W okre-

sach destabilizacji politycznej Egiptu rola Gebelein wzrastała, zapewne z powo-

du jego strategicznego położenia,  

Gebelein położone jest w strategicznym miejscu, gdzie krzyżują się 

szlaki komunikacyjne, tj. Nil i drogi wiodące do oaz na Pustyni Zachodniej. 

Predysponowało to owo miejsce do bycia centralnym ośrodkiem regionu. Boga-

te pochówki z czasów późnego Starego Państwa i I Okresu Przejściowego osób 

noszących wysokie tytuły świadczą o tym, że nie był to zwykły prowincjonalny 

ośrodek. Najnowsze badania pokazują, jak mało wiadomo na jego temat i jak 

wiele ciekawych, niepublikowanych obiektów się tam znajduje.  
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1 Informacja uzyskana od Marcella Trapani z Nadzoru Archeologicznego Starożytności 

Piemontu i Muzeum Egipskiego w Turynie.  
2 Powstały wtedy mapy P. Jacotina, opublikowane w 1826 roku. 
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RYCINY 

 

 

 
 

Ryc. 1. Miejsca w regionie Gebelein, wzmiankowane w artykule (opr. W. Ejsmond, 

basemap: www.scribblemaps.com). 
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Ryc. 2. Zespół stanowisk archeologicznych w Gebelein. Litery oznaczają lokalizację 

poszczególnych stanowisk: A i G – osady; C – paleolotyczne stanowisko; B, D, E, H, I, 

L – cmentarzyska, F i H – położenie koncentracji rytów naskalnych i inskrypcji; H – 

świątynia Hathor, jaskinia i speos, J – koptyjska kaplica(?), K - kamieniołom (opr. J. 

Chyla i W. Ejsmond). 
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Ryc. 3. Widok ze wschodniej na zachodnią skałę (fot. W. Ejsmond). 

 

 
Ryc. 4. Widok na „grzbiety” skalne i rozpadliny na zachodniej skale (fot. W. Ejsmond). 

 

 
Ryc. 5. Naturalna mumia z Gebelein (de Rustafjaell 1913: pl. XXVI). 
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Ryc. 6. Widok na „naturalne piramidy” od wschodu (fot. W. Ejsmond). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


