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o było przed dwoma laty, w styczniu
2007 roku. W Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego otwarto
wystawę „Kość i złoto. Początki sztuki
egipskiej”, prezentującą odkrycia dokonane w Tel el-Farcha (Delta Nilu)
przez ekspedycję Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu. Ponieważ prawo egipskie nie pozwala
na wywóz odkrytych eksponatów, prezentowano je
na zdjęciach Roberta Słabońskiego, młodego archeologa, fotografa ekspedycji.

Prof. Stanisław Waltoś, dyrektor Muzeum UJ, otwierając wystawę stwierdził wprost, że wykopaliska
w północnym Egipcie doprowadziły do rewizji wielu pojęć, a nawet chronologii niektórych osiągnięć
cywilizacyjnych.
Z kolei prof. Piotr Kaczanowski, archeolog z UJ żałował, że wystawa nie może pokazać trudu archeologów, tych dziewięciu wówczas już lat intensywnych
badań, prowadzonych przez kilka miesięcy w roku
w bardzo trudnych warunkach zarówno bytowych jak
i dotyczących samej eksploracji - tego może dokonać
tylko doświadczony archeolog. Podkreślił jednak,
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że dla niego najważniejszy jest sam fakt naukowy:
odkrycie jednego z centrów poprzedzających, znany
z podręczników szkolnych, Egipt faraonów. To właśnie te centra doprowadziły z czasem do powstania
potężnego mocarstwa.
Sam bohater spotkania, szef krakowskiej ekspedycji
do Delty Nilu, prof. Krzysztof M. Ciałowicz przypomniał, że Polacy z Krakowa i Poznania pracują tam
od 1998 roku, a interesuje ich okres, gdy dopiero for-
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mowało się państwo egipskie. -W tym czasie Egipt był
jeszcze luźnym zlepkiem małych księstw i dopiero około
trzy tysiące lat przed Chrystusem powstała monarchia,
jaką znamy z książek historycznych. Zanim jednak do
tego doszło, państwo musiało przejść normalny proces tworzenia - my staramy się ten proces odtworzyć
– mówił prof. Ciałowicz.
Przypomniał, że odnaleźli najstarsze na świecie
centrum browarnicze, największą egipską budowlę
z czasów prehistorycznych (ponad 500 metrów kwadratowych powierzchni), czy pierwszy grób typu
mastaba – poprzednika egipskich piramid. Mówił
o odkopanych złotych figurkach, ukazujących najstarszego egipskiego władcę i jego następcę oraz
figurkach sporządzonych z kła hipopotama, ważnych
dla naukowców ze względów artystycznych, są bowiem świadectwem powstawania sztuki egipskiej.
Wieści o krakowskiej wystawie i sukcesach polskich
archeologów rozeszły się szybko, zostały odebrane
z uznaniem i zaakceptowane. W latach 2000-2009
ukazało się ponad 100 publikacji w prasie codziennej
i popularnonaukowej na temat wykopalisk i odkryć
w Tell el-Farcha. Badacze pracujący w Tell el-Farcha
opublikowali ponad 100 tekstów i prac naukowych
na temat tych prac badawczych. Zabytki z wykopalisk
znajdują się w stałej ekspozycji Muzeum Egipskiego
w Kairze.
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Wydawało się, że sprawa jest oczywista i zamknięta.
Ale gdy pewnego dnia, w ubiegłym roku, chciałem
odwiedzić profesora Ciałowicza, dowiedziałem się,
że jest w Egipcie, gdzie nadal prowadzi badania,
a innym razem oświadczono mi, że mam pecha, bo
właśnie tego dnia jest w Londynie, gdzie w British
Museum przedstawia wykład o polskich wykopaliskach w delcie Nilu…
***
Tym razem udało się i w listopadowy ranek rozmawiam z profesorem w jego gabinecie dyrektora Insty-

tutu Archeologii UJ. Mam dwie godziny na rozmowę,
bo potem jest rada Wydziału Historycznego UJ, na
której profesor z racji funkcji musi być, a jutro jedzie
do Paryża, gdzie tym razem w Luwrze, będzie opowiadał o dokonaniach polskich archeologów.
Więc wykorzystajmy ten czas. Spróbujmy opisać
szerzej i podsumować już dwunastoletnią pracę
archeologów.
Stanowisko badawcze znajduje się w północnowschodniej Delcie Nilu, około 120 km ma północny
wschód od Kairu, na skraju współczesnej miejscowości Gazala. W pobliżu znajdują się znane miejscowości Mendes i Tanis oraz Bubastis. Stanowisko ma
powierzchnię około 4 hektarów i składa się z trzech
wzgórz zawierających w sobie osadę i cmentarzysko z okresu formowania się państwa egipskiego.
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Wykopaliska prowadzone są na wszystkich trzech
wzgórzach jednocześnie. Kryją one zespół rezydencjonalno-świątynny z okresu panowania pierwszych
faraonów, zespół browarniczy z okresu nieco wcześniejszego, osadę z domami i warsztatami oraz cmentarzysko. Wykopaliska wspólnie prowadzą i finansują
Uniwersytet Jagielloński i Muzeum Archeologiczne
w Poznaniu. Do tego dochodzą granty z ministerstwa
i ewentualne dotacje sponsorów. Wbrew pozorom
nie jest tego za wiele, a wszystko kosztuje: praca
robotników, sprzęt, transport, sam pobyt.

Kierownikami Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do
Wschodniej Delty Nilu są prof. Krzysztof M. Ciałowicz
z UJ i dr Marek Chłodnicki z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Członkami ekspedycji są archeolodzy,
antropolodzy, geolodzy, paleobotanicy, osteolodzy,
fotograf i corocznie studenci archeologii. Archeolodzy zatrudniają około 80 miejscowych robotników,
motykami zdejmują oni górne warstwy ziemi, które
z wykopu wynoszą kobiety. To nie jest lekka praca,
ale biją się o nią, bo to są jedyne pieniądze, jakie
mogą zarobić.
tanowisko Tell el-Farcha zostało
zidentyfikowane w roku 1987
podczas badań prowadzonych
przez włoską misję archeologiczną z Wenecji. Jednak po kilku latach bezowocnych wykopalisk zostało opuszczone jako
niezapowiadające atrakcyjnych
znalezisk (włoscy badacze minęli
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się z tzw. „depozytem świątynnym” – glinianymi i kamiennymi figurkami, należącymi do najpiękniejszych
okazów sztuki egipskiej - o około 50 cm!). Z włoską
ekspedycją współpracował polski archeolog dr Marek Chłodnicki. Gdy Włosi ponieśli klęskę namówił
prof. Ciałowicza do podjęcia badań w tym miejscu.
Okazuje się, że intuicja go nie zawiodła. A dlaczego prof. Ciałowicz przystał na tę
propozycję? – Bo Egipt to miejsce
magiczne – mówi.
W ten sposób od 1998 roku Tell
el-Farcha stało się przedmiotem
badań Polskiej Ekspedycji do
Wschodniej Delty Nilu, zorganizowanej przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu oraz Instytut
Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
Uniwersytetu Warszawskiego. Wyruszyła wtedy do
Delty Nilu pierwsza sześcioosobowa grupa kierowana przez dr. Marka Chłodnickiego oraz prof. Krzysztofa M. Ciałowicza.
Zmieniono metodę badań, zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne. Otworzył się archeologiczny

róg obfitości, zaczęły się „sypać” kolejne odkrycia.
Lista jest długa i imponująca. Dla przykładu: złote
figury władcy i jego syna – najstarsze egipskie wizerunki nieznanego z imienia króla; największe znane
domy kultury dolnoegipskiej (odkrycie najstarszej
tradycji architektonicznej w Egipcie); rezydencja nagadyjskiego dostojnika (największa, znana budowla

z okresu przedfaraońskiego); budynek kultowy (tzw.
„świątynia”) z okresu I dynastii z dwoma depozytami wotywnymi; wspomniane najstarsze centrum
browarnicze – browary, silosy i magazyny; jednoi wielokomorowe groby, bogato wyposażone; wspomniana też mastaba - monumentalny grób; okrągła
budowla z szachownicową posadzką o nieznanym
przeznaczeniu, być może budowla do sprawowania
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siła, że w południowej części Górnego Egiptu,
w okolicy późniejszej stolicy – Teb powstało
w pierwszej połowie IV tysiąclecia p.n.e. niewielkie państewko plemienne. Jego władcy
rozszerzając swoje terytorium, stanęli pod
koniec tego tysiąclecia u wrót Delty Nilu,
gdzie istniało równie dobrze zorganizowane
królestwo. Miał je zdobyć Menes – wojowniczy
władca południowego królestwa, uchodzący
w myśl późniejszej historiograﬁi i za twórcę
państwa nad Nilem i za pierwszego faraona.
Wydarzenia te – kontynuuje prof. Ciałowicz
- rozgrywające się u zarania dziejów Egiptu,
okazały się mieć swoje dalekosiężne reperkusje w całej późniejszej historii kraju nad
Nilem. Faraon zawsze był przedstawiany
jako król Górnego i król Dolnego Egiptu,
a motyw połączenia dwóch krajów był często
wykorzystywany w sztuce egipskiej. Rozwój
badań wykopaliskowych i nowe odkrycia
powodują, że dawne teorie poddawane są
ciągłej weryﬁkacji.
Większość stanowisk archeologicznych znajdujących się na południe od Kairu leży na terenach pustynnych
przylegających do wąskiej doliny
Nilu, zazwyczaj na niewielkich głębokościach, a wiele monumentów

kultu zmarłych; biżuteria (bransolety, wisiory, paciorki) z czasów
I dynastii; naczynia importowane
z Górnego Egiptu i z Palestyny;
kościane groty strzał i kości wielu
zwierząt hodowlanych i dzikich
a także nasiona i szczątki wielu roślin uprawianych i dzikich.
***
iemy już,
że Egipt
jest miejscem magicznym, ale wiadomo też, że jest on dobrze
przebadany, dlaczego zatem
wybrano to miejsce do badań?
-Jednym z najważniejszych, a dalekich od rozwiązania zagadnień we współczesnej egiptologii są początki państwa egipskiego - tłumaczy prof. Ciałowicz.
- Wciąż nurtuje badaczy pytanie: dlaczego właśnie
w tym miejscu doszło do powstania pierwszego
w świecie państwa przestrzennego, ukształtowanego
w niemal ostateczny sposób już 3000 lat p.n.e.? Wysuwano wiele hipotez. Najpopularniejsza teoria gło-
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jest wręcz widocznych na powierzchni. Zlokalizowanie ich, a następnie przebadanie nie jest trudne.
– To jest łatwe, wystarczy czasem pozamiatać – śmieje
się prof. Ciałowicz. Natomiast w Delcie ślady po najstarszych wioskach i cmentarzyskach najczęściej
są przykryte grubą, kilkumetrową a czasem więcej,
warstwą późniejszych osadów - dla archeologów
nieporównywalna praca. Ale przynosi efekty. Już

wiadomo, iż przed czterema tysiącami lat delta Nilu
tętniła życiem. W miejscu,
gdzie prowadzone są badania znajdował się ośrodek
handlowy i administracyjny
z własnym przywódcą. Do
Palestyny sprzedawano mięso, a sprowadzano produkty
rolnicze, miedź, turkus. Złoto przywożono z południa.
Archeolodzy odkrywają nową kartę Egiptu.
***
rcheologia dla prof. Ciałowicza to
młodzieńcza fascynacja, lektura
słynnej serii ceramowskiej a także
postać prof. Kazimierza Michałowskiego. Jeszcze będąc w liceum
miał okazję brać udział w wykopaliskach. I tak zostało. Profesora Michałowskiego ceni
oczywiście za jego dorobek, za stworzenie nubiologii,
nauki zajmującej się kulturą Nubii i własnej szkoły
naukowej, ale także za to, że nie pozwolił w czasach
Polski Ludowej zlikwidować stacji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze. Stacja działa do
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dzisiaj, prowadzi własne badania
i pomaga innym – jest instytucją
reprezentującą polskich archeologów wobec władz egipskich.
W siedzibie stacji są też pokoje gościnne, gdzie można przenocować
przed wyjazdem na wykopaliska.
A na miejscu, w Tell el-Farcha, jest
już inaczej: wynajęty wiejski dom,
żadne warunki higieniczne, praca przez cały dzień,
dyżury w kuchni – bo miejscowa dieta nie zawsze
bywa zdrowa… Egipt widziany z hotelu zupełnie inaczej wygląda niż z perspektywy badacza, pracującego
w otwartym terenie, w otoczeniu egipskich chłopów
i policjantów, dbających o bezpieczeństwo polskich
badaczy. Jednak warto.
W lutym znowu jadą do Egiptu. Będą tam pracować
do maja. Tylko do maja. Bo wówczas rozpoczynają
się żniwa i chłopi przestaną im pomagać, wrócą na
swe pola.
Marian Nowy
Redakcja Modnego Krakowa dziękuje panu Robertowi Słabońskiemu za udostępnienie zdjęć.

