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w podobny sposób i składają się z kilku zbliżonych do 
okręgu gniazd, otoczonych cegłami (fot. 1). Odsłonię-
te przez nas konstrukcje są identyczne. Nie było więc 
okresu eksperymentów i można sądzić, że browary ze 
Wzgórza Kurczaka nie są pierwszymi wybudowanymi  
w tym miejscu, a umiejętność warzenia piwa została opa-
nowana wcześniej. 

czynienia z rezydencją, połączoną z magazynami, po-
chodzącego z południowego Egiptu Nagadyjczyka, który 
nadzorował handel pomiędzy Deltą i Palestyną z jednej 
strony i Górnym Egiptem z drugiej. Budynek był zapewne 
związany z którymś z wczesnych władców. Został znisz-
czony przez pożar, który mógł (choć to jedynie hipoteza) 
być związany z narastającą rywalizacją pomiędzy wcze-
snymi władcami egipskimi i z ich chęcią opanowania kon-
kurencyjnego ośrodka. 
 Mniej więcej z tego samego okresu, co ta budowla, 
pochodzą pozostałości dwóch posążków odkrytych na 
Komie Wschodnim. Niewątpliwie zostały one schowane, 
razem z innymi cennymi przedmiotami, w zniszczonym 
i nieużywanym już wówczas niewielkim pomieszczeniu. 
Otrzymaliśmy kolejny dowód na to, że czasy były niespo-
kojne, a mieszkańcy Tell el-Farcha obawiali się najazdu. 
To, że skarb nie został nigdy wydobyty i czekał 5000 lat 
na polskich archeologów może sugerować, że ludzie, 
którzy go ukryli, nigdy potem już do Tell el-Farcha nie 
powrócili. Przyjmując hipotezę o najeździe trzeba wyraź-
nie podkreślić, że zwycięzcy kulturowo niczym nie różnili 
się od pokonanych. Używali tych samych typów naczyń 
i narzędzi oraz wznosili podobne domy. Jedyną różnicą 
mógł być ich związek z innym królem albo centrum poli-
tycznym.
 Obydwa posążki składały się z rdzenia wykonanego 
z nietrwałego materiału (prawdopodobnie drewna), po 
którym nie zachowały się żadne ślady. Ten rdzeń został 

fot. 1

 W tych samych warstwach dość często występu-
ją surowce i wyroby importowane z Bliskiego Wschodu.  
Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ zakłada się, że wy-
miana handlowa między Lewantem a Deltą była dobrze 
rozwinięta. Natomiast pojawienie się w warstwach dol-
noegipskich w Tell el-Farcha dużo liczniejszych niż na 
innych stanowiskach i – co ważniejsze – dużo cenniej-
szych, importów z południa jest niespodzianką i suge-
ruje, że relacje pomiędzy Deltą a Górnym Egiptem były 
mocniejsze niż przypuszczano. 
 Nic dziwnego, że leżąca na ważnym szlaku handlo-
wym Tell el-Farcha przyciągnęła uwagę Nagadyjczyków 
wkraczających do Delty z południa. I zapewne mniej cho-
dziło im o uprawną ziemię, a bardziej o przejęcie kontroli 
nad handlem. W tym czasie w Górnym Egipcie powsta-
wały już zawiązki organizacji o charakterze politycznym, 
a stojąca na ich czele elita podkreślała swoją rangę  
za pomocą luksusowych dóbr importowanych z Lewantu 
i Nubii. 

 Nagadyjczycy wznieśli monumentalny kompleks, 
największy z dotąd znanych z okresu 3300–3200. Bu-
dynek miał znaczne rozmiary; przebadana dotychczas 
wschodnia część (fot. 2) zajmuje ok. 25×25 m i dzieli się 
na kilka pomieszczeń, oddzielonych od siebie masyw-
nymi murami i wewnętrznym dziedzińcem. Znalezione 
wewnątrz budowli przedmioty świadczą o znacznej roli 
handlu w życiu jej mieszkańców. Być może mamy do 

fot. 2

następnie obłożony cienką 
złotą folią zespoloną z nim 
złotymi nitami (140 z nich 
zachowało się) o dł. 4 mm  
i śred. 1 mm. Posążki ukazy-
wały stojących nagich męż-
czyzn (jeden o wys. 57 cm  
(fot. 3); drugi 30 cm). Ich 
stylistyka i zaakcentowane 
szczegóły (duże, odstające 
uszy, nadnaturalnej wielkości 
fallusy, drobiazgowo odda-
ne paznokcie rąk i nóg) do-
brze wpisują się w sztukę 
predynastycznego Egiptu. 
Nigdzie jednak nie odkryto 
dotąd figurek ukazujących 
bez wątpienia wczesnych 
władców, wykonanych z tak  
cennych materiałów. Oczy 
obydwu figur wykonane zo-
stały z lapis-lazuli, importo-
wanego do Egiptu z terenów 
dzisiejszego Afganistanu, 
co również podkreśla zna-
czenie handlu dla miesz-
kańców Tell el-Farcha.

fot. 3

 Zwycięzcy wybudowali na gruzach spalonej rezy-
dencji następny monumentalny kompleks, pełniący – jak 
sądzimy – rolę ważnego centrum administracyjno-kul-
towego przede wszystkim w okresie panowania dyna-
stii 0 i I (ok. 3150/3100–3000). Centrum to składało się  
z licznych pomieszczeń, otaczających duży dziedzi-
niec (fot. 4). Szczególną rolę odgrywały wśród nich 
dwie kultowe kaplice. Jedna leżała na wschód od dzie-
dzińca, druga przylegała do jego zachodniej krawędzi.  
W obydwu, oprócz licznych naczyń o charakterze obrzę-
dowym, odkryto depozyty wotywne. Bardziej interesują-
cy jest depozyt z kaplicy zachodniej. Składał się z kilku-
dziesięciu przedmiotów wykonanych z kości słoniowej, 


