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Streszczenie rozprawy doktorskiej pt.  

 

Gebelein During Pre- and Early Dynastic Period in Context of of Other Centres 

(Gebelein w Okresach Pre- i Wczesnodynastycznym w Kontekście Innych Ośrodków) 

 

Tematem niniejszej rozprawy doktorskiej są badania stanowisk archeologicznych położonych 

w mikro-regionie Gebelein, znajdującym się w południowym Egipcie, około 28 km na 

południowy zachód od Luksoru. Są one datowane na IV tys. p.n.e. Miejsce to było 

przedmiotem licznych nielegalnych poszukiwań zabytków i prac archeologicznych, co 

najmniej od 1884 r. Wyniki tych wczesnych badań nigdy nie zostały opublikowane na 

dostatecznym poziomie, podobnie jak rezultaty późniejszych prac archeologicznych. Nie 

mniej, były one kamieniem milowym w badaniach nad genezą starożytnego Egiptu. Północna 

Nekropola w Gebelein była pierwszym przebadanym predynastycznym stanowiskiem 

archeologicznym z opublikowanymi wynikami badań. Odkryte tam zabytki wywołały 

zainteresowanie specjalistów. Nie potrafiono jeszcze wtedy ustalić właściwego datowania 

owych artefaktów, jednak stały się one przyczyną, wraz z zabytkami z innych miejsc w 

Egipcie, ożywionej dyskusji wśród badaczy, która w późniejszych latach doprowadziła do 

prawidłowego przyporządkowania ich do czasów pre- i wczesnodynastycznych.  

 Od 1885 roku na obszarze Gebelein miały miejsce regularne prace archeologiczne. O 

ich wynikach prawie nic nie wiadomo. Pierwszym celem niniejszej rozprawy jest więc 

rekonstrukcja historii badań mikro-regionu Gebelein. W oparciu o publikacje, niepublikowane 

archiwalne dokumenty (np. inwentarze muzealne, dzienniki badań, korespondencje, 

fotografie), jak i prace terenowe autora niniejszej rozprawy, ustalono miejsca wykopalisk 

różnych misji archeologicznych. Zabytki pochodzące z Gebelein zostały przedstawione w 

katalogu będącym częścią rozprawy. Udało się też ustalić w niektórych przypadkach, na 

których stanowiskach je odnaleziono. Powyższe działania umożliwiły realizacje kolejnego 

celu badań, tj. rekonstrukcji topografii archeologicznej tego terenu. Ustalono położenie, 

funkcje i datowanie stanowisk archeologicznych w obrębie Gebelein.  

Liczne zabytki, które pochodzą z Gebelein skłaniały badaczy do spekulacji na temat 

rangi ośrodka znajdującego się w czasach pre- i wczesnodynastycznych w tym mikro-

regionie. Niektórzy specjaliści sugerowali, że mogła się tam znajdować stolica proto-państwa. 

Inni natomiast podważali takie interpretacje. Wszyscy jednak wskazywali na brak 

dostatecznych badań nad Gebelein w owych czasach. Ostatnim więc celem niniejszej 

rozprawy doktorskiej jest ocena znaczenia i roli jaką pełnił mikro-region Gebelein w czasach 

formowania się państwa egipskiego. Niezbędne jest zaprezentowanie szerokiego tła procesów 

jakie dokonywały się wtedy nad Nilem, a zwłaszcza na terenach wczesnych ośrodków 

politycznych, opisanie zabytków pochodzących z Gebelein i porównanie owych artefaktów, 

jak i procesów z analogiami z innych stolic proto-państw.  

W efekcie badań ustalono, że na Północnej Nekropoli Gebelein odkryto najwięcej 

zabytków świadczących o wysokim statusie społecznym pochowanych tam osób. Było to 

cmentarzysko miasta Sumenu. Na podstawie dostępnego materiału można wnioskować, że 

najpewniej to ono było wiodącym ośrodkiem tego mikro-regionu i stolicą miejscowego proto-

państwa. Co więcej, wychodząc poza ścisłe ramy celów niniejszej rozprawy, autor zauważył, 

że stolice proto-państw znajdowały się w równych od siebie odległościach około 50 km. 

Zapewne geneza ich rang jako stolic wywodzi się z ich wcześniejszej roli jako lokalnych 

ośrodków centralnych związanych z redystrybucją dóbr.            


