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Rok III

Tell el-Farcha
– zapomniana stolica Egiptu w Delcie Nilu

 Stanowisko archeologiczne nazywane przez miej-
scową ludność Tell el-Farcha, czyli Wzgórze Kurczaka, 
leży na skraju wsi Gazala, ok. 120 km na północny- 
-wschód od Kairu. Składa się z trzech wzgórz (komów) 
wznoszących się na wysokość ok. 5 m ponad otaczające 
je pola i zajmujących powierzchnię ok. 4 ha. Zostało od-
kryte w 1987 r. przez ekspedycję włoską, a od 1998 r. jest 
przedmiotem badań polskiej ekspedycji zorganizowanej 
przez Instytut Archeologii UJ i Muzeum Archeologicz-
ne w Poznaniu, przy współpracy Centrum Archeologii 
Śródziemnomorskiej UW. Pracami od początku kierują  
dr Marek Chłodnicki z Poznania i piszący te słowa. Bada-
nia w Tell el-Farcha prowadzone są jako interdyscyplinar-
ne: oprócz archeologów i studentów tego kierunku biorą 
w nich udział przedstawiciele paleobiologii, antropologii, 
osteologii, geologii i geofizyki.
 Historia stanowiska obejmuje okres 1000 lat i za-
czyna się wiele setek lat przed powstaniem państwa 
faraonów. Można ją podzielić na kilka wyraźnych faz. 
Najstarszy okres jest związany z tzw. kulturą dolno-
egipską, z autochtonicznymi mieszkańcami Delty Nilu, 
zasiedlającymi osadę Tell el-Farcha od ok. 3700/3600 
do ok. 3300 p.n.e. Po nich pojawili się pierwsi osadnicy 
z południa, związani z tzw. kulturą Nagada, a ściślej 
mówiąc z rodzącymi się wówczas w Górnym Egipcie 
pierwszymi ośrodkami politycznymi. Apogeum rozwoju 
przeżyła Tell el-Farcha w okresie protodynastycznym  
i za panowania dynastii 0 i I (ok. 3200–2950). W połowie 
rządów I dynastii nastąpił okres załamania prosperity, 
a ubożejąca ludność osady wegetowała do początku  
IV dynastii (Stare Państwo, ok. 2600).
 Już w czasie istnienia kultury dolnoegipskiej osada 
zajmowała niewiele mniejszy obszar od tego, jaki osią-
gnęła w szczytowym okresie swego rozwoju – co suge-
ruje, że już wówczas była niezwykle ważnym ośrodkiem, 
największym z dotychczas znanych we wschodniej Del-
cie. Z tego okresu pochodzą m.in. pozostałości najstar-
szego na świecie centrum browarniczego, datowanego 
na ok. 3500–3350. Odsłonięto sekwencję pięciu nastę-
pujących po sobie browarów. Wszystkie były zbudowane 
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z najwybitniejszych polskich egiptologów. Jego zaintereso-
wania naukowe dotyczą okresu pre- i protodynastycznego 
oraz formowania się Egiptu faraońskiego. Kolejne mono-
grafie opublikowane przez niego dotyczyły kluczowych dla 
tego okresu zagadnień i typów zabytków: głowic maczug 
(1987), palet predynastycznych z motywami zoomorficzny-
mi (1991), symboliki przedstawień władcy w okresie predy-
nastycznym (1993) oraz początków cywilizacji i organizacji 
państwowej w starożytnym Egipcie (1999 i 2001). Tematy 
te były także przedmiotem artykułów publikowanych w pra-
cach syntetycznych i encyklopedycznych (m.in. The Oxford 
Encyclopaedia of Ancient Egypt). 

Krzysztof M. Ciałowicz w Tell el-Farcha

Od 1998 r. prof. Ciałowicz kieruje polskimi bada-
niami archeologicznymi stanowiska Tell el-Farcha, które 
dostarczyło odkryć o podstawowym znaczeniu dla zrozu-
mienia zmian osadniczych, kulturowych i socjopolitycznych  
w Delcie Nilu od okresu predynastycznego do pierwszych 
dynastii. Rezultaty tych badań były przedmiotem raportów 
publikowanych w międzynarodowych czasopismach egip-
tologicznych oraz doniesień na sympozjach.
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