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kamienia i fajansu. 62 z nich (fot. 5) zostały znalezione 
w niewielkim dzbanie ukrytym pod wschodnią ścianą ka-
plicy. Niektóre stanowią unikalne dzieła sztuki, nie znane 
dotychczas z tak wczesnego okresu w historii Egiptu.  
Do najważniejszych należą przedstawienia kobiet i dzieci. 
Pierwsze z nich ukazywano nagie lub odziane w długie 
płaszcze, czasem trzymające w rękach naczynia, ofiaro-
wując je bogu lub władcy. Małych chłopców pokazywano 
siedzących, z wysoko podciągniętymi kolanami i palcem 
prawej ręki w ustach. Inne figurki były już małymi grupa-
mi statuarycznymi, przedstawiającymi matki z dziećmi, 
trzymanymi w ramionach lub na kolanach. 
 Wśród figurek przedstawiających mężczyzn zna-
leźliśmy postać odzianą w płaszcz – to zapewne jedno 
z pierwszych przedstawień egipskiego króla podczas 
obchodów jubileuszu panowania. Ta uroczystość, zwa-
na heb-sed, obchodzona w 30. rocznicę objęcia tronu, 
obecna w sztuce Egiptu od wczesnego okresu, podkre-
ślała rolę władcy jako gwaranta życia – w każdym jego 
aspekcie – oraz pomyślności. Odrębną kategorię sta-
nowią przedstawienia jeńców. Te figurki dobrze wpisują 
się w bardzo popularny w Egipcie temat zwycięstwa nad 
wrogami zewnętrznymi – a szerzej – nad siłami chaosu 
i nieporządku zagrażającymi władcy i mieszkańcom.
 Wyjątkową ekspresją odznaczają się przedstawie-
nia karłów obojga płci. Zwraca uwagę niemal fotograficz-
ne oddanie zniekształconych ciał i trafne uchwycenie ich 
proporcji. Ta specyficzna grupa ludzi odgrywała w całej 
historii kraju nad Nilem ważną rolę. Świadczą o tym nie 
tylko ich wizerunki w sztuce, lecz również ich pochówki 
znajdowane w bezpośrednim sąsiedztwie grobów królów 
i arystokracji. 
 Wśród innych rzeźb należy wspomnieć o pierwszym 
znanym z Egiptu przedstawieniu boskiej zapewne isto-
ty – gryfa o głowie sokoła i ciele kotowatego drapież-

nika – ofiarowującej, prawdopodobnie władcy, dzban. 
W omawianym depozycie, również po raz pierwszy  
w sztuce egipskiej, pojawiły się wizerunki czterech węży 
kobra – ureuszy, później stanowiących tak charaktery-
styczny element koron faraońskich. Sądząc z otworów 
znajdujących się na końcu ogona, musiały być te wize-
runki węży przymocowane do czegoś, stanowiąc część 
większej całości (rzeźb ukazujących królów?). Ponadto, 
liczne są figurki zwierząt oraz modele różnych przedmio-
tów i miniaturowe naczynia kamienne.
 Opisane odkrycia potwierdzają wcześniejsze przy-
puszczenia. W Tell el-Farcha, w początku okresu histo-
rycznego, znajdował się ważny ośrodek administracyjny 
i – w jego obrębie – miejsca kultu.
 Równie istotnych informacji dostarczyły nasze ba-
dania nekropoli znajdującej się na Komie Wschodnim. 
Większość spośród odkrytych dotychczas 114 grobów 
jest datowana na przełom dynastii 0 i I – były więc współ-
czesne opisanemu centrum administracyjno-kultowemu. 
Wszystkie – jak na owe czasy – były bardzo bogato 
wyposażone (fot. 6); zawierały po kilkadziesiąt naczyń 
glinianych, w większości dużych (do 1 m wys.) rozmia-
rów, liczne naczynia kamienne (fot. 7), ozdoby z kamieni 
półszlachetnych i złota oraz palety kosmetyczne.
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 Na wielu naczyniach znajdują się tzw. znaki garncar-
skie – będące w istocie najstarszymi hieroglifami – służą-
ce prawdopodobnie do określenia miejsca pochodzenia, 
lub kierunku eksportu znajdujących się w naczyniach 
towarów. Kilka z nich zawiera imiona nieznanych dotąd 
władców z dynastii 0 (Nar, Hadżwy-Hor), inne potwier-
dzają historyczność królów pojawiających się w innych 
źródłach: Iry-Hor (fot. 8), Ka czy Narmer.


