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 Część grobów została wkopana w budowlę (fot. 9), 
współczesną wspomnianej rezydencji nagadyjskiej i zło-
tym figurkom. Ten, zajmujący ponad 300 m2, budynek 
składał się z kilku pomieszczeń oddzielonych od siebie 
potężnymi murami (do 3 m grubości). Charakterystyczny 
sposób budowy, brak przejść pomiędzy pomieszczenia-
mi uprawnia postawienie hipotezy, że odkryto mastabę,  
tj. typ grobu charakterystyczny przede wszystkim dla 
okresu I–II dynastii, a zwłaszcza Starego Państwa. Bu-
dowla z Tell el-Farcha jest jednak o kilkaset lat starsza 
i dlatego rzuca nowe światło na początki architektury 
egipskiej oraz na ciągle fascynujący problem genezy 
piramid.

obecności. Dowodzą one rozwiniętego w całym okresie 
predynastycznym handlu z Lewantem, skąd sprowa-
dzano cenne produkty i surowce: wino, oliwę, turkusy,  
a zwłaszcza miedź. Zabezpieczanie i opanowanie szla-
ków handlowych mogło być jedną z przyczyn ekspansji 
nagadyjskiej na północ. Rodzące się w Górnym Egipcie 
elity władzy domagały się coraz większej ilości luksu-
sowych dóbr sprowadzanych z południowo-zachodniej 
Azji – w niektórych grobach z tego czasu znaleziono po 
kilkaset importowanych naczyń palestyńskich. 
 Na podstawie dotychczasowych badań w Tell el-Far-
cha można także przyjąć, że proces kolonizacji Delty 
przez osadników z południa i formowania się państwa 
egipskiego nie był pojedynczy i raz zakończony. Naga-
dyjczycy przed przybyciem do Delty nie stworzyli jed-
nego królestwa. W Górnym Egipcie nadal istniało kilka 
(minimum dwa) ośrodków konkurujących ze sobą na 
wszystkich polach. Obserwowana w materiale arche-
ologicznym unifikacja kulturowa, obejmująca cały Egipt, 
nie była równoznaczna z jednością polityczną. Ówcześni 
władcy, posługujący się takim samym językiem, pismem 
czy narzędziami, walczyli ze sobą o władzę i wpływy. 
Ważne miejsce w tych zmaganiach odgrywała chęć 
opanowania Delty i szlaków handlowych. Rywalizacja ta 
miała jednak miejsce w obrębie kultury Nagada. 
 Nie można więc utrzymać, powstałej na podstawie 
starożytnych źródeł pisanych, teorii o istnieniu komplet-
nie różnych od siebie królestw Dolnego i Górnego Egip-
tu. Protokrólowie nagadyjscy konkurowali ze sobą, za-
pewne w podobnym stopniu jak np. piastowscy książęta  
w okresach formowania się państwa polskiego albo roz-
bicia dzielnicowego. I dopiero jakiś egipski Mieszko czy 
Łokietek, wywodzący się z Abydos lub Hierakonpolis, 
doprowadził do powstania jednego państwa nad Nilem 
na długo przed wstąpieniem na tron Narmera.
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Wszystkie fotografie pochodzą od autora.
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 Wyniki dotychczasowych badań można rozpatrywać 
w trzech kategoriach. Przede wszystkim pozwoliły na wy-
raźne stwierdzenie unikalności osady w Tell el-Farcha. 
Rysujący się jej podział na trzy duże strefy: rezydencjo-
nalno-świątynną na Komie Zachodnim, mieszkalno-go-
spodarczą na Komie Centralnym i nekropolię na Komie 
Wschodnim, stwarza wyjątkową szansę prześledzenia 
przyczyn powstania, rozwoju i upadku ważnego ośrodka, 
datowanego na okres powstawania państwa egipskie-
go. Tak rozbudowany zespół jest zjawiskiem unikalnym  
w skali całego Egiptu i trudno porównać z nim jakie-
kolwiek inne stanowiska, składające się zazwyczaj albo  
z osady albo z cmentarzyska. W obecnym stanie wiedzy 
uprawnioną wydaje się być hipoteza, że Tell el-Farcha  
w okresie swojej świetności, była ośrodkiem powiąza-
nym z którymś z wczesnych królów albo nawet stanowiła 
ważne centrum – rangi nowożytnego księstwa – czynnie 
biorące udział w procesach prowadzących do powstania 
państwa egipskiego. 
 Prace nasze obaliły też – w sposób ostateczny – 
teorie o zbrojnym najeździe na Deltę w okresie schyłku 
kultury dolnoegipskiej. Nagadyjczycy powoli infiltrowali 
północny Egipt zajmując pustki osadnicze i osiedlając 
się w istniejących ośrodkach. Przynieśli ze sobą nowe 
rozwiązania, przejęte szybko przez miejscową ludność. 
Podobne zjawiska obserwujemy również w innych, ba-
danych od kilku lat stanowiskach w Delcie. Jakie były 
powody tej ekspansji? Częściowej odpowiedzi na to py-
tanie udzielają znowu wyniki wykopalisk w Tell el-Farcha. 
Wśród wielu interesujących znalezisk szczególną grupę 
stanowią zabytki importowane z Palestyny, pojawiają-
ce się od najstarszych, dolnoegipskich warstw i obec-
ne również w stanowiskach z okresu nagadyjskiej tam 

fot. 9

http://pauza.krakow.pl/
mailto:pauza@pau.krakow.pl
mailto:pauza@pau.krakow.pl

