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Polska misja naukowa w Egipcie ukończyła w roku 1939 trzyletnią kam
panię wykopaliskową na terenie Edfu w kooperacji z Francuskim Instytutem 
Archeologii Wschodniej w Kairze.

Naukę francuską reprezentowali z ramienia Instytutu Kaliskiego B. 
Bruyère, Chr. Desroches, J. de Linage i J. Sainte Fare Garnot, którzy pro
wadzili badania w zakresie archeologii i epigrafiki egipskiej.

Członkami misji polskiej z ramienia Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego 
w Warszawie byli prof. К. Michałowski — archeologia klasyczna i J. Man
teuffel — pnpirologia i epigrafika grecka.

Kierownikiem ogólnym wykopalisk w r. 1937 był B. Bruyère, a w 1938 
i 1939 K. Michałowski. Pomiary, plany i rysunki sporządzali kolejno G. 
Jourdain, A. Czeczot i T. Górski.

Całkowite urządzenie obozu zostało dostarczone przez Instytut Francuski.
Dyrektor Instytutu, prof. P. Jouguet, okazywał stale jak najdalej posu

nięte zainteresowanie pracami misji polsko-francuskiej, zwiedzając nàsz obóz 
kilkakrotnie w okresie trzech kolejnych kàmpanij 1937 — 1939.

W ładze Instytutu Francuskiego z dyr. Jouguetem i Ch. Kuenzem na czele, 
oraz przedstawiciele Muzeum Egipskiego w Kairze pp. Engelbach, Brounton, 
i Gueraud okazali duże zrozumienie dla naszych interesów przy podziale 
zabytków.

. Wykopaliska polsko-francuskie w Edfu stanowiły poważny czynnik pro
pagandowy, a rolę ich doceniało w zupełności nasze M.S.Z., uczestnicząc 
w subwencji, udzielonej przez M. W. R. i O. P. Resztę wydatków naszej eks
pedycji pokrył Zarząd m. st. Warszawy i Rektor Uniw. J. P.

W okresie trzech sezonów archeologicznych flaga polska powiewała obok 
francuskiej na rozległym dziedzińcu u stóp najlepiej zachowanej świątyni 
Egiptu, ściągając na siebie uwagę licznie przybywających turystów.

Wykopaliska nasze zwiedzili m.i. król Egiptu Faruk I z rodziną, oraz 
ówczesny premier egipski, Nahas Pasza (1937), min. oświaty rządu francus
kiego Jean Zay (1938), prezes Kom. spraw zagr. Izby francuskiej Minstrel, 
Kierownik poselstwa naszego w Kairze A. Kula, oraz ех-król Syjamu z rodziną 
i w otoczeniu licznej świty (1939).

Bardziej doniosłe były dla nas częste wizyty uczonych z różnych krajów, 
oraz kierowników innych misyj naukowych prowadzących prace na terenie 
Egiptu, dzięki czemu mieliśiiiy możność wymiany myśli i nawiązania ściślej
szych stosunków z nauką światową. Prócz częstych odwiedzin dyr. Jougueta,
o których wspomniałem wyżej, gościliśmy u siebie m.i. dyrektora Instytutu 
Niemieckiego, prof. Junkera, dyrektora Instytutu Amerykańskiego w Luxorze, 
Nelsona, kierownika wykopalisk francuskich w Deir el Médineh, Tod i Méda- 
ir.oud. Bruycre’a, Buisson de la Roque i Robichona. Kierownika misji belgijskiej
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w el Kab, prof. Capparťa, dyr. Muzeum w Alexandrii, Adriani'ego, Konser
watora generalnego Louvre'u, Boreux, oraz wielu innych uczonych.

Gościnny dom, prowadzony na zmianę przez nasze panie ze strony fran
cuskiej i polskiej, skupiał miejscową inteligencję oraz członków pozostałych 
misyj naukowych na terenie górnego Egiptu.

W yniki naukowe naszych prac na terenie Edfu zostały już opublikowane 
w dwóch obszernych tomach: ‘Tell Edfou, Fouilles franco-polonaises, Le Caire 
1937—1938.

Kooperacja naukowa polsko-francuska przyczyniła się do zacieśnienia 
wzajemnych stosunków, a o lojalności, życzliwej przyjaźni i serdeczności 
naszych kolegów francuskich mogę się wyrazić z najwyższym uznaniem.

Dzięki przychylnemu stanowisku władz Instytutu Francuskiego w Kairze 
i przedstawicieli rządu egipskiego, oraz wyjątkowej uprzejmości i pomocy 
naszego przedstawiciela dyplomatycznego, p* Alfonsa Kuli, duża część za
bytków, pomnożona przez dary  Instytutu z wykopalisk w Deir el Médineh, 
w ilości około 60 wielkich skrzyń została wysiana do W arszawy i stanowi 
dziś podstawę działu starożytnego w Muzeum Narodowym.

Prace nasze w okresie kampanii 1937 — 1939 były ześrodkowane na 
dwóch terenach: A. Nekropola staro-egipska, B. Górne pokłady potężnego 
Kómu z okresu ptol.-rzymskiego i kopt.-bizantyjskiego.

Prace na nekropoli starego państwa, okalającej Kom od strony pof.- 
wschodniej i od południa, oraz nekropoli średniego państwa, używanej po
nownie w czasach państwa nowego, dały w wyniku odsłonienie szeregu mastab 
z należącymi do nich komorami podziemnymi z okresu V I-ej dynastii i pierw
szego okresu przejściowego. Poza ciekawym materiałem topograficzno-archeo- 
logicznym przyniosły one 4 dobrze zachowane stele grobowe, dużą ilość 
doskonale zakonserwowanej zastawy grobowej, w czym wyróżniały się naczy
nia alabastrowe, przedmioty z serpentynu i diorytu, wyroby z brązu, oraz 
duża ilość ceramiki starego państwa, na którą składały się ozdobne flakony, 
misy, czary na specjalnych podstawach, wreszcie dzbany w głębokich miedni
cach. Ponadto poznaliśmy tu rozmaite systemy budowy mastab, grobowce 
indywidualne i grobowce rodzinne, oraz stwierdziliśmy, że zachodnia część 
prastarego cmentarzyska została przekształcona w budowle fortyfikacyjne 
zapewne w okresie pomiędzy średnim a nowym państwem, kiedy to Edfu 
musiało stawiać opór najeźdźcom z Nubii.

N a terenie nekropoli południowo-zachodniej odkryliśmy ciekawe- kon
strukcje grobów sklepionych z sarkofagami drewnianymi, stwierdziliśmy 
kontynuowanie dawnego systemu grzebania, polegającego na umieszczeniu 
rozczłonkowanego ciała pod nakryciem glinianego naczynia, który był znany 
dotychczas jedynie w okresie pre-historycznym, odkryliśmy ponadto potężny 
sarkofag kamienny z mastaby starego państwa, do którego dostali się niestety 
rabusie jeszcze w okresie starożytności. Nekropola ta  zachowała również 
sporą ilość cennego materiału zabytkowego w postaci naszyjników z hema- 
tytów, kornaliny, ametystów itp., niezmiernie charakterystycznych figurek 
kobiecych, tzw. konkubin, pięknych waz alabastrowych, posążków i różnej 
ceramiki.

Do najcenniejszych odkryć należy odkopanie mastaby Kar, zw. Pepi- 
Nefer, nom archyEdfu z okresu V I-ej dynastii. Należał on do wychowanków
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dworu memfickiego i był ulubieńcem faraona Pepi II. Grobowiec jego za
wierał prawdziwe skarby sztuki staroegipskiej.

Powtóre należy tu dokończenie prac nad odkopaniem mastaby Isi, jed 
nego z dostojników starego państwa, podjętych przez naszego poprzednika, 
prof. Alliot z Lyonu w r. 1933. Mastaba Isi zachowała wysoce artystyczne 
płaskorzeźby, stanowiące obramowania i kuluary prowadzące do tzw. ślepych 
wrót mastaby, a jedna z komór grobowych dostarczyła pokaźnej ilości waz 
alabastrowych, ozdobionych subtelną ornamentacją.

Po nader szkicowym przedstawieniu prac na nekropoli staroegipskiej, 
przystąpię obecnie do opisu zabytków, należących do okresu hellenistyczno- 
rzymskiego i bizantyjskiego.

Starożytne Edfu, zw. Dbot, a przez Koptów Atbo, nosiło w okresie 
ptolemejskim nazwę miasta Apollona od sępa-Ho rusa, który doznawał w tym 
mieście szczególnego kultu od czasów pr.a-dawnych, tam, gdzie dokonała 
się — wedle wierzeń — zwycięska walka boga słońca z bogiem mroków, 
walka Horusa z Setosem. Stąd pochodzi nazwa ptolemejska — ’Απόλλωνος 
πόλεις ή μεγάλη. Do czasów,  współczesnych jest on niepodzielnym władcą 
zalanego słońcem Edfu, które leży pomiędzy Luxorem a Assuanem, a jego 
świątynia, wzniesiona w okresie ptolemejskim na miejscu dawniejszej, ściąga 
liczne rzesze zwiedzających. Rzymianie zwali to miasto — Apollinopolis 
Magna, w czasach zaś bizantyjskich nazywano je Άπόλ,λωνος (πάλας) ή ανω.

Dziś znajduje się w Edfu jeden z największych Kómów, tj. wzgórz 
archeologicznych, wysokości dwudziestu kilku metrów, długości około dwustu 
sześdziesięciu, wznoszący się na zachód od świątyni Horusa. Same miasto 
jest obecnie dość nędzną osadą nad Nilem, zgubioną w bezkresach· pustyni 
egipskiej. '

Kôm w Edfu składa się z szeregu pokładów, począwszy od czasów pre- 
dynastycznych, a w warstwach swych górnych dochodzi on aż do X-go 
w. po Chr.

Gród ten stanowił niegdyś stolicę 2-go nomu, tj. powiatu w Egipcie — 
był siedzibą nomarchy i wpływowym ośrodkiem kultu religijnego. Od czasów 
najdawniejszych należało ponadto Edfu do poważnych centrów produkcji rol
niczej, oraz odgrywało znaczną rolę w handlu, dzięki "swemu położeniu na 
skrzyżowaniu dróg karawanowych i na pograniczu nubijskim. Przez swe 
sąsiedztwo z Nubią stało się Edfu z natury rzeczy ważnym punktem strate
gicznym. W  czasach grecko-rzymskich i bizantyjskich była tam nadal sie
dziba powiatu.

W  okresie kampanii 1937 — 1939 odkopaliśmy cały pokład ptolemejski 
i rzymski długości około 260 mtr., szerokości maksymalnej 45 mtr., który 
wedle sytuacji topograficznej podzielimy, na Kôm południowy, centralny 
i północny, oraz wnoszące się nad nim szczątki pokładu bizantyjsko-koptyj- 
skiego z V I/V II w.

Wzdłuż całego osiedla ciągnął się od strony zachodniej mocny mur 
obronny, którego podstawy sięgają conajmniej do czasów ptolemejskich. 
dalsza zaś rozbudowa przypada na okres rzymski i bizantyjski. Ostatnio 
odkryliśmy w nim dwie bramy — bramę w części centralnej i północną.

Zacznijmy wędrówkę od stoku południowego. Wznosi się. na nim dzielnica 
ÍV Apollinopolis, zamieszkała w I/II w. po Chr. wyłącznie przez Żydów. 
Świadectw z okresu ptolemejskiego nie znaleziono tam prawie żadnych, na
tomiast licznie rozsiane przedmioty z czasów ptolemejskich w gruzach nad
Przegląd H istoryczny У
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nekropolą prowadzą do wniosku, że dzielnica ta  została poddana gruntownej 
przeróbce w w. I-szym. Była to dzielnica odseparowana od innych — 
wszystkie przejścia w murze wiodące ku północy zostały starannie założone 
cegłami. Odcinek Kómu, przylegający do tej dzielnicy od strony pół
nocnej, nie zachowa! żadnych budowli z okresu rzymskiego. Konstrukcje 
bizantyjskie wznoszą się tu niemal bezpośrednio nad ruinami ptolemejskimi, 
a niektóre pomieszczenia tych domów były używane jako piwnice jeszcze 
w okresie koptyjskim.

Platform a centralna zachowała znowu konstrukcje ptolemejskie i rzym
skie — trudne niezmiernie do rozgraniczenia, gdyż z czasem wprowadzano 
tu rozmaite przeróbki i przez dłuższy czas korzystano z tych samych pomiesz
czeń. N a tym  terenie odkopaliśmy ciekawe konstrukcje łaźni, rynek — αγορά, 
z reutylizowanymi częściami z sanktuarium H athory i Besa, oraz dzielnicę 
mieszkalną, w której w stanie szczególnie dobrym zachował się dom ptolemejski 
z ciekawym rozwiązaniem sklepienia i systemu schodów, oraz część domu 
rzymskiego z łazienką prywatną, urządzoną ze współczesnym niemal kom
fortem; ponadto zaś całą dzielnicę gospodarczą ze śpichlerzami-silosami. 
W  korytarzu prowadzącym dó tej łazienki znaleźliśmy sporych rozmiarów 
hermę z I-go w. po Chr.

Kôm północny stanowi przedłużenie dzielnicy mieszkalnej, a na jego 
zboczach umieszczono liczne piwnice. Północny stok Kómu zasługuje na 
uwagę ze względu na oryginalne konstrukcje schodowe, połączone ze skryt
kami i pomieszczeniami gospodarskimi.

Ludność miejscowa była uboga, zainteresowanie zaś jej rzadko przekra
czały przeciętną normę potrzeb dnia codziennego. To też pozostawione przez 
nią przedmioty są nąogół proste, a ich ilość niewielka. Oprócz zabytków,
o których wspomniałem już wyżej, wypadnie tu jeszcze wyszczególnić nastę
pujące ważniejsze znaleziska: 1, pracownię lekarza-farmaceuty z II-go w. 
przed Chr., w której pozostała jeszcze starannie wykonana ceramika, ampułki 
szklane i precyzyjne narzędzia z brązu, 2, pracownię rzeźbiarza-dekoratora 
świątyni w Edfu z okresu ptolemejskiego, gdzie znaleźliśmy kilka dobrze 
wykonanych modeli, stelę z rysunkiem przeznaczonym do wyrycia, pîyty 
rzeźbione, narzędzia rzeźbiarskie itp .; ponadto znajdował się w tym po
mieszczeniu tors jakiegoś ■ młodzieńca z I-go w. po Chr. średnich rozmiarów,
3. modele ceramiki ptolemejskiej bardzo ładne w wykonaniu, 4. różne 
warsztaty rzemieślnicze. Z okresu ptolemejskiego i rzymskiego pochodzi duża 
ilość zwykłej ceramiki, terrakoty z podobiznami bogów, ludzi i zwierząt, 
pomiędzy którymi liczną grupę stanowią motywy erotyczne, lampki i przed
mioty użytku codziennego.

W  ruinach domostw i w zwałach sebbachu zachowały się ponadto 
pomniki piśmienne. Papirus należy w E d fu .d o  znalezisk nader rzadkich, 
na co składają się dwie przyczyny: 1. Ludność słabo shellenizowana rzadko 
tylko posługiwała się tym  materiałem piśmiennym, 2. sebbacli w Edfu fatalnie 
wpływa na konserwację papirusu: znaczna ich większość przeżarta komplet
nie i rozdrobiona nie nadaje się już zupełnie do opracowania naukowego.

Wykopaliska nasze w okresie trzyletnim przyniosły ogółem: 7 papirusów 
greckich — w tym 2 ptolemejskie i 2 fragmenty, oraz 3 teksty bizantyjskie, 
a ponadto fragmenty papirusów demotycznych, koptyjskich i arabskich. 
Ostraka zachowały.się w liczbie bardzo pokaźnej: 1, hieratyczne, 2, aramej- 
skie, 755 ostraków i 3 tabliczki drewniane demotyczne, 460 greckich i 16
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łacińskich (w czym znajdują się również teksty grecko-demotyczne i demo- 
tyczno-łacińskie), 120 koptyjskich i 2 tabliczki drewniane, oraz 26 ostraków 
arabskich.

Opierając się na m aterial'“ onomastycznym, dalej zaś na papirusach 
greckich i stosunku liczbowym i kstów greckich do demotycznych i koptyj
skich można dojść do następujących konkluzyj:

W  okresie ptolemejskim zamieszkiwała Edfu' ludność mieszana grecko- 
egipska, a element helleński zdawa! się przeważać. Za Rzymian zaznacza się 
silny odpływ elementu greckiego na rzecz Egipcjan; wyłącznymi przedsta
wicielami hellenizmu są obecnie jedynie Żydzi.

N a przełomie w. I I /III  Apollinopolis zós'taje z nieznanych bliżej powodów 
całkowicie opuszczone przez ludność, a nowe życie zaczyna się tu krzewić 
dopiero cd V I/V II w. W  tym czasie występuje tu ponownie ludność mie
szana, grecka i koptyjska. Osada ta  przetrwała przez burzliwy okres inwazji 
perskiej i arabskiej. Ostatnie świadectwa — w postaci papieru, papirusów 
i ostraków arabskich — sięgają aż do czasów X-gû wieku.

A. — O k r e s  p t o l e m e j s k i .
Przegląd materiału, pochodzącego z papirusów i skorupek okresu pto

lemejskiego, zacznę od hymnu na cześć Heliosa, względnie któregoś z Pto- 
lomeuszów na skorupce z II/I w. Stanowi on próbkę literatury popularnej, 
krzewiącej się w Egipcie w epoce faraonów, lecz nieznanej dotychczas w tym 
czasie i w tej postaci. Jako refren występuje tu wiersz· З-ci z Fenicjanek 
Eurypidesa. Pojęcia greckie łączą się w tej piosence z egipskimi:
O .E . 326

επος δ' εφώνησεν τόδε' 
obv το κράτος, βασιλεύ, 
συν το κράτος, ιέραξ. .
"ΙΙλιε, ϋοαϊς ίπποισι ηλίασών φλόγα,
"Ηλιε, ϋοαϊς ίπποισι ηλίασών φλόγα.

Jako analogia do pewnego stopnia nasuwa się tu porównanie ze znanym 
preludium do przedstawień mimicznych z okazji wstąpienia na tron H adria- 
na, znalezionego z aktami stratega Apollinopolis z 117 r. po Chr., w którym 
Słońce ogłasza tę szczęśliwą nowinę, a personifikacja Ludu zachęca współ-' 
obywateli do radosnych zabaw i obchodów.

O istnieniu szkoły greckiej w Edfu w okresie ptolemejskim i w począt
kach rzymskiego świadczy grupa ostraków szkolnych. Zachowały się tu 
urywki rozmaitych ćwiczeń uczniowskich, j. np. rozwinięcia danego tematu, 
ćwiczenia w podziale słów na sylaby, wprawy w wymowie itp.

Kilka tekstów, nader niestety fragmentarycznych, zawiera rozmaite for
muły i recepty magiczne.

Pozostałe zaś teksty, na które składają się papirusy i ostraka, zawierają 
rozmaite dokumenty, pokwitowania podatkowe, rachunki, wykafcy imienne itp.

Pap. V III z w. III/II zachował ciekawe podanie (εντευξις), skierowane 
do króla przez jednego z kleruchów powiatu Apollinopolis. Philotas, syn 
Pyrsusa, donosi w nim królowi, że od trzech lat wylewy N ilu nie osiągają 
normalnego poziomu, wobec czego grozi Tebaidzie klęska nieurodzaju, a lud
ności zagraża widmo głodu. Petent znajduje się w posiadaniu jakiegoś 
środka zaradczego i z tym zwraca się do króla o udzielenie mu audiencji,
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a zarazem o wydanie polecenia strategowi Àristonowi dostarczenia mu środ
ków żywności na okres dni trzydziestu, potrzebnych mu niezawodnie do 
odbycia tej podróży.

Pap. V z III w. przed Chr. zachował odpisy korespondencji urzędowej 
niejakiego Theogenesa, jak wykazała Préaux dioikety aleksandryjskiego, 
w sprawie należności za zadeklarowane podatki i komplikacyj, jakie po
stały z powodu niedotrzymania ich terminu.

Fragm. Pap. VI również z III w. pochodzi od kleruchów powiatu Apolli- 
nopolickiego.

Pokwitowania podatkowe, zawierające pewne nieznane dotychczas po
zycje, względnie przyczynki do historii gospodarczo-fiskalnej Ptołemeuszów, 
rozpadają się na dwie grupy: pokwitowania za dostawę zboża i opfaty pie
niężne. Dość liczna grupa tekstów, dotycząca rolnika imieniem Άρεμαννις 
Φαράτον z II w. przed Chr. charakteryzuje stosunek wzajemnego przenikania 
się elementu greckiego i egipskiego, spotykamy tu bowiem trzy grupy kwitów: 
A) samo pokwitowanie i dopisek sitologów są greckie, B) pokwitowanie — 
greckie, dopisek sitologów demotyczny, C) pokwitowanie cfemotyczne, a do
pisek sitologów grecki. Teksty, pochodzące z tej grupy, dają rozwiązanie 
skrótu Άπο/άω{νοτιολίτης), oraz potwierdziły hipotezę uczonych niemieckich 
co do nazwy Άοαβία , z czego wynika, że. są to określenia topograficzne 
terenów, z których uiszczana bywa danina w naturze.

O. E. 244 i 362 zawierają ciekawą opłatę na rzecz świątyni, επιστατίκον 
Ιερέων, ponadto wynika stąd, że może być ona realizowana w naturze, lub 
zamieniona na pieniądz.

W  O. E. 362 wnoszą ją  kapłani ze świątyni Bakchusa: ol εν Βαχείω  
Ιερείς Έσνοοις, Παγανις·
W  tekstach, zawierających pokwitowania pieniężne, spotykamy się również 
z materiałem nowym.

Najważniejszym tekstem w tej grupie jest O. E. 360, zawierające po
świadczony podatek od papirusu.

Zagadnienie zmonopolizowania tego artykułu zajmowało od dawna 
uczonych, ale dopiero ostatnie lata dały podstawę bardziej konkretną w po
staci m ateriału dokumentarnego.

Podstawowym tekstem dla tego zagadnienia jest wydany niedawno Pap. 
Tebt. III. 709 z r. 159 przed Chr., w którym występuje intendent sprzedaży 
detalicznej wyborowego gatunku papirusu, zw. królewskim: ô προς τηι δια- 

ϋέσει τω ν βασιλικών χαρτών. W edle tego dokumentu objęty jest monopolem 
tylko ten gatunek, inne zaś zw. Ιδιωτικά φορτία są objęte kontrolą państwa.

Istnienie podatku od papirusu było poświadczone dotychczas jedynie dla 
okresu rzymskiego: w Pap. Tebt. I. 140 z r. 72 po Chr. figuruje poborca tego 
podatku — τελώνης χαρτηράς■ W artość O. E. 360 polega na poświadczeniu 
podatku papirusowego dla końca Ii-go w. przed Chr. Pokwitowanie ma 
brzmienie następujące: ’Έ το ν ς  0 μεσορή . τέ(τακται) êm  την ί ν ’Από(/2ων)ος 
πό(λει) τη μεγ(άλη) τρά(πεζαν) χαρτών τ έλκους) τον αντον (ετονς) Ά ρεμ - 
σϋνις Πετούριος εξακοσίας, (γίνονται) χ. Χ αι(ρήμω ν) τρ[α(πε"ζίτης) oraz dwa 
wiersze demotyczne.

O. E. 243 również z końca II w. przed Chr. zawiera nieznany dotych
czas podatek κεδρίας — od olejku cedrowego.

Pozostałe ostraka z tej grupy pomnażają materiały, dotyczące podatków 
znanych, jak απόμοιρα, βαλανείων, εκτη άκροδρνων, ελαϊκόν і τιμη έλαιο»'.
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ίννόμ,ιον, επώνια, επιγραφή κάτω τοπαρχίας, ζντερά, πρόοτιμον, σύνταξις 
τών πορ&μικών, τέλος φοινικώνας і νπερ χωμάτον.

Zw arta grupa rachunków, znaleziona na Kômie południowym, a pocho
dząca zapewne z początku II w. przed Chr., zawiera ciekawy materia! ono 
mastyczny: obok bowiem imion greckich, jak "Απολλώνιος i Διονύσιος w y
stępują czysto egipskie Π αχόνις, Π ετοσϊρε, Π ετενρις, Π ετεαρσεμϋώ ν, 
ΙΙετεαρσας, Ψενής itp. Podobnie też obok artykułów greckich, jak λάχανα., 
ξύλα, φάκος, figurują tu nazwy w pisowni wulgarnej, jak κράμβε ( =  η), 
ημας (— Ιμάς?) i egipskie zapewne, jak σελκαμ, νεμσελ.

Pewna wreszcie grupa ostraków jest dowodem, że w końcu okresu pto
lemejskiego Żydzi stanowili już poważną-część mieszkańców Edfu.

Do najciekawszych poza O. E. 366, w którym  występuje w charakterze 
płacącego t. zw. εκτη άκροδρύων Apollonios syn Dositheosa, znany już 
z BGU. VI, należy ostr. 368, które zawiera pewien wykaz ' z podaniem na
stępujących imion: Σ εφ ϋ ά ϊς  ένα(γωγός), ϊώ οηπος ίερεύς, Θημας, Τεύφιλος, 
oraz 370 z I w. przed Chr. z zestawieniem handlarzy winem. Przytoczone 
są tu imiona, które możemy zestawić na pewne grupy: a) greckie Αλέξανδρος, 
Έ ρμαίς, Τιμότιος, Απολλώνιος, oraz znane imiona hellenistyczne, jak 
Ν ικόμαχος, Σέλ.ευκος, Π ομπ ήϊς , b) rzymskie — Αντώνιος, Νικάνωρ, K o  'iv- 
№ος, Ονίβις, Γά ϊς, Μ άρκος, c) egipskie — Ααμάς, Κάνω πος, ΤΙεντμς, 
d) semickie — ’Ά βδηλος, Αότκις, wreszcie takie, których charakter trudny 
jest do ustalenia — Ν εμέρι, Μιοριάλ-

Jeżeli się nawet pominie sam fakt, że istnienie imion rzymskich ną 
schyłku okresu ptolemejskiego jest dla górnego Egiptu zjawiskiem wysoce 
ciekawym, wykaz ten, podobnie jak i materiały z okresu rzymskiego, dowo
dzą niezbicie, jak licznym i różnorodnym wpływom podlegali Żydzi w E gip
cie. (por. Tell Edfou I, 1937, str. 147 in .) Ostraka te rozsiane po różnych 
miejscach dowodzą ponadto, że Żydzi w okresie ptolemejskim zamieszkiwali 
swobodnie różne dzielnice miasta, uprawiali rozmaite gałęzie handlu, w re
szcie trudnili się również rolnictwem. Dopiero w czasach cesarstwa zostali 
oni skrępowani w swobodzie osiedlania się, zamknięci w dzielnicy IV-ej, 
odseparowanej od pozostałych, a od czasu panowania W espazjana aż do 
T rajana włącznie płacili oni ponadto specjalny podatek o charakterze re
presyjnym.

B. —· Okr es  r zymski .
Przed przystąpieniem do omówienia materiałów z okresu rzymskiego, 

wypadnie tu podnieść, że z tych czasów nie natrafiliśmy na żadne ślady pa
pirusów: jëst to jednym z dowodów zaniku elementu greckiego. Ostraka 
greckie z epoki cesarstwa, znalezione w zwartej grupie, pochodzą z dwóch 
krańcowych odcinków Kómu, południowego i północnego, środek zaś jego 
zamieszkiwała prawie wyłącznie ludność egipska — . wobec czego dominują 
tu ostraka demotyczne, a greckie i łacińskie stanowią odsetek znikomy.

Pod wpływem kultury helleńskiej byli za czasów imperium wyłącznic 
Żydzi: liczne rodziny żydowskie, zamieszkałe w Edfu w I-szym i w począt
kach Ii-go w., wymierają lub em igrują zapewne pod wpływem konsekwen- 
cyj krwawej wojny domowej za T rajana i H adriana. Nieliczni pozostali 
asym ilują się szybko z ludnością tubylczą. Podczas gdy za W espazjana - 
T ra jana  spotykamy- się z imionami greckimi członków rodziny Achiłlasa - 
Rufusa na przestrzeni kilku generacyj, jak: Nikon, Theodotos - Niger, Theo-
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doros - Niger, Diophanes, Ptollis i Tryphas, w czasach Marka Aureliusza 
w tej samej rodzinie i jedynej właściwie, jaka pozostała jeszcze w Edfu, wy 
stępują imiona: Senpetesteus, Senpeamûs, Panibekis - Senpeasmûs.

W pozostałych dzielnicach osiedla spotykamy imiona czysto-egipskie. 
Najczęściej używane jest imię Bekis - gr. Ιέραξ  (sęp) od miejscowego 
Horusa-sępa, samo lub w złożeniach: ‘Αρονμβήκις, Π αχουμβήκις, Πα.μβηκι.ς, 
Πανιβήκις oraz Παχόνις, Π αχοϋμις, Π ετεσϋενς  itd.

Dzielnica IV, zamieszkała wyłącznie przez Żydów, dostarczyła ostraka 
greckie w znacznej ilości. Zawierają one obfity materiał do studiów onoma- 
stycznych, odtwarzają genealogie licznych tu zamieszkałych rodzin ży
dowskich, oraz świadczą o różnorodnych wpływach, jakim ulegali Żydzi
w Edfu: elementy greckie, rzymskie, hebrajskie i egipskie występują tu
łącznie.

Całe archiwa podatkowe rzucaja, światło na zajęcia mieszkańców, od
tw arzają całokształt podatków płaconych przez poszczególne jednostki, 
a w szczególności przyniosły bogaty m ateriał do zbadania zagadnienia po
datku specjalnego, t. zw. Ιουδαίον τέλεσμα  lub τιμή δηναρίων δύο Ιουδαίων, 
do którego była zobowiązana cała ludność od wieku lat 3 — 60 w okresie 
od 2-go roku W espazjana aż do końca panowania T rajana. Był to podatek
0 charakterze represyjnym, płacony po zdobyciu i zburzeniu Jerozolimy
przez Tytusa w r. 70, na rzecz Jowisza Kapitolińskiego w okresie poważnych 
zamieszek, które niebawem przerodziły się w otwartą wojnę domową. Po
datek ten posiadał· skalę rozpiętą, chociaż przeważała skala 8 drachm i 2
oboli z dodatkiem jednej drachmy tytułem  t. zw. απαρχών. Pobierał ten 
podatek, jak dowiedzieliśmy się ostatnio, specjalny πράκτω ρ Ιουδαίου τε- 
λέσματος■ Podlegali mu zarówno mężczyźni, wyzwoleńcy i niewolnicy, jak
1 kobiety.

Poszczególne teksty z Edfu przyniosły ponadto pewne nowe przyczynki 
i uzupełnienia do materiałów znanych uprzednio, np.: Należy brać απαρχών, 
a nie jak dotychczas απαρχής, σκοπέλων, nie οκοπίλου ; βαλανείου nie βα- 
λανικόν, βαλανευτικόν itp.

Dalej obok podatków poświadczonych często, jak λαογραφία, χρωματικόν, 
φυλακιτικόν, βαλανείου występują tu również nader rzadko spotykane lub 
nieznane dotychczas. N a szczególną uwagę zasługuje ostr. 298 z μερισμός 
Άδριανείου, tekst ważny dla historii kultu władcy; nowym, przynajmniej 
w tej formie, jest podatek hotelarski w O .E . 428 — ύπερ ξενίας. Osobną 
grupę stanowią podatki, płacone przez właścicieli lub poganiaczy osłów: 
λόγος ονηλατών, τέλος ονηλασίας, διπλώματος δνων, εκταδραχμαία ονων. 
Nieznaną zupełnie opłatą jest τιμή οϊνου κυβ(ερνήτου) λόχ(ον) w Ο. Ε. 169.

W  tekście 449 występuje kapłanka Izydy — ιέρεια ’Ίσι,δος Σαραπίας. 
Wreszcie ostraka te zawierają pewne dane topograficzne, nie obojętne dla 
badacza Edfu: ostr. 296 pochodzi z III-ej dzielnicy, w 451 wymieniona jpst 
brama północna, a w ostr. 443 zachował się kwit za dostawę zboża do śpich- 
lerza zarządu ϊλυϋυώ πολις.

Opierając się na tych materiałach, stwierdziliśmy opuszczenie miasta w 
końcu II w. po Chr.

O s t r a k a  ł a c i ń s k i e .
W  zabudowaniach domu rzymskiego na Kômie centralnym znaleziono 

grupę kilkunastu ostraków łacińskich. Stanowią one nieomal że unikat sWego
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rodzaju, gdyż ostraka łacińskie dotychczas są prawie nieznane. Na Komie 
północnym znaleziono ponadto dwa ostraka demotyczne z subskrypcją łaciń
ską — rzecz dotychczas nieznana zupełnie.

Grupa tych ostraków z Kómu centralnego posiada schemat jednolity: 
imię własne, imię ojca, wyraz skrócony M AT ze zmieniającą się cyfrą 
rzymską. W  r. 1937, wychodząc z założenia, że tekstv łacińskie w Egipcie 
górnym z I w. po Chr. mogą pochodzić tylko z kół wojskowych, zaryzykowa
łem, mimo pewnych trudności formalnych, rozwiązanie skrótu —  mat(ricula).

Hipoteza ta doznała poparcia przez ostatnio opublikowane przez B el
la i Sandera tabliczki woskowe łacińskie z czasów H adriana, które dowodzą, 
że w okolicy Edfu były stacjonowane w tym okresie legiony rzymskie. Nową 
atoli trudność sprawia ostr. 472 z r. 1939, gdyż przy tej samej cyfrze przy 
mat/  co i w ostr. 201—203 podane jest inne imię własne.

Wobec tego kwestia uzupełnienia skrótu mat( ) pozostaje jeszcze 
otwartą.

Subskrypcje łacińskie pod tekstami demotycznymi zasługują na uwagę 
jeszcze z tego względu, że zawierają one transkrypcję imion egipskich, które 
występują również w ostrakach greckich, przy czym zachodzą tu pewne róż
nice fonetyczne.

C. — O k r e s  b i z a n t y j s k i .
,W górnych warstwach wyniosłego Kómu pod niezbyt grubą w tym 

miejscu powłoką sebbachu zachowały się ruiny osiedla zamieszkałego w w. 
V I/V II przez ludność koptyjską i grecką, noszącą imiona biblijne z pewną 
przymieszką elementu grecko-egipskjega. Osiedle to ubogie i niewiele zna
czące zbudowano na gruzach stolicy 2-go powiatu. Życie, jakie krzewiło się 
bujnie od Iii-go  w. przed Chr., zostało tu gdzieś na przełomie I I /I I I  w. 
z niewiadomych nam bliżej przyczyn nagle przerwane i miasto porzucone 
przez mieszkańców, a opuszczone ich siedziby zasypał piasek z niedalekiej 
pustyni. Ludność w epoce bizantyjskiej posługiwała się w stosunkach co
dziennych mową koptyjską, dokumenty zaś sporządzała przeważnie po grecku.

W  czasie kampanii z r. 1937 i 1938 odkopaliśmy na pokładzie bizan- 
tyjsko-koptyjskim dwa kompleksy zabudowań: jeden stanowią magazyny- 
piwnice handlarzy winem, Sansnosa, Theodorosa i innych, w których poza 
licznie zachowaną ceramiką w postaci dużych amfor, beczek glinianych 
itp. znaleziono dwa papirusy greckie z r. 618 i 619, zawierające skrypty 
dłużnicze, oraz drewnianą tabliczkę koptyjską.

Drugi kompleks, w części południowo-wschodniej, stanowią szczątki mo- 
nasteru lub kościoła greckó-koptyjskiego, czego dowodem są znalezione tam 
przedmioty i zabytki piśmienne. Zabudowania te wzniesione, zostały na wy
niosłości i górowały niegdyśr nad samym osiedlem. Do naszych czasów 
zachowały się dwie nieduże izby sklepione z cegły suszonej — jedynie po
sadzka była z cegły wypalanej — z których wejścia prowadziły na korytarz 
kręty, wiodący ku zachodowi. Do tego korytarza prowadziły kręte schody 
z kondygnacji wyższej. Wzdłuż samego korytarza umieszczono niewielkie 
nisze. Korytarz był zapełniony dużą ilością odłamków dekorowanej ceramiki 
koptyjskiej, tamże znaleziono lampki, pieczęcie i dużych rozmiarów beczki 
gliniane. W  jednej z nisz pozostał jeszcze drewniany zamek z okruchami 
przeżartych przez sebbach papirusów greckich i koptyjskich z V I/V II w. 
Ponadto znaleziono tu i na terenach sąsiednich sporą ilość ostraków grec
kich i koptyjskich.
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Korytarz ten mógł, wedl« opinii prof. Michałowskiego, należeć do zabu
dowań klasztornych, a w izbach przyległych mogły się mieścić mieszkania 
diakonów lub magazyny.

Ze znalezionych tu fragmentów ceramiki udało się jeszcze na wykopa
liskach zrekonstruować duży krater z gliny czerwonej z dekoracją utrzymaną 
w kolerze czarnym, misę okrągłą z cienkiej żółtej gliny, na której głównym 
motywem dekoracyjnym jest ryba; dalej fragment misy z gliny różowej 
г przedstawieniem kobiety w bogatej szacie: na ramiona spadają jej długie 
sploty warkocza, a w ręce ujmuje welon, zasłaniający jej głowę.

Wobec tego, że mało prawdopodobnym jest, aby uboga ludność z Edfu 
posiadała naczynia tak ozdobne, przypuszczamy, iż należały one kiedyś do 
sprzętu liturgicznego. Z pośród kilku pieczęci na szczególną uwagę zasługuje 
jedna podłużna z krzyżem koptyjskim i inicjałami A K  A  Θ Y , co interpre
tuję: "Α(γιος) κ(αϊ) ά(ϋά>’ατος) θ(βον) Υ (ίός), „Święty a nieśmiertelny Syn 
Boży“. Dwie pozostałe wyobrażają monogram, oraz dekorację z motywem 
gwiazdy sześcioiamiennej i krzyża.

Przed przystąpieniem do zabytków piśmiennych warto nadmienić, że 
w dwóch papirusach, opublikowanych jeszcze w r. 1894 przez Grenfełla, 
poświadczone jest istnienie monaśteru w Edfu dla w. V I/V II.

Ostraka greckie, znalezione w samych ruinach monaśteru i na terenie 
przylegającym, można podzielić na dwie grupy: 1. Teksty i 2. Pokwitowania 
diakonów.

Do grupy pierwszej należą wezwania do św. Antoniego i Sansnosa, 
wzmianka o chrzcie św. w O. E. 312, bardzo zatarty niestety inwentarz celi, 
gdzie m.i. wyszczególniony jest krzyż. W  ostr. 310 zachował się w złym stanie 
fragment modlitwy do Bogarodzicy Marii, O jca niebios i świętych Mocy.

Najciekawszym niewątpliwie lecz trudnym  do interpretacji, zwłaszcza 
wobec wulgarności wymowy i pisma, jest O. E. 309. Zaw arty jest w nim, 
według mego zdania, wykaz pieśni kościelnych, śpiewanych w Edfu z po
czątkiem w. VII-go. Z zastrzeżeniem wszelkiej rezerwy podaję następującą 
próbę rekonstrukcji tego tekstu: W ykaz pieśni na dzień dzisiejszy: „Zbaw 
ca'', następnie „Ojcze, jam, która strzegła Cię na wieki, ujrzała", następnie 
,„Siedząc na (tu luka) południowego bieguna, łaskaw y“, a następnie na me
lodię?) Hebrajczyków: „Głośno zawołali ^Ci 'Hosanna, Bóg błogosławiony, 
poczęty, chwała Tobie“.

Z pośród tekstów należących do grupy drugiej, wyróżnia się O. E. 314 
z pokwitowaniem za podatek, uiszczony przez diakona Pawła za spełnianie 
jego czynności diakona: -j- χοίακ ε. εδοκεν Π αύλος διάκ(ονος) (νπερ) 
διακονίας πρώ της Ινδ(ικτίονος) χρυσοϋ κεράτια ενδεκα , γί(νονται) χρ(νσον) 
Ια μ(όνα). Β ίκτω ρ διάκ(ονος) οτοιχεϊ -f-

Poza tymi diakonami, Pawłem i Wiktorem, w ostr. 315 występuje w im ie
niu diakonów Pafnucy, a Pyrûs od kleryków, w 31 (i Senuthios płaci solida 
za braci, w 481 figuruje diakon Klaudios Pistôis, a  w tekście koptyjskim No 
inw. 60 prezbiter Jakub, czterech diakonów, z czego zachowane są imiona 
Epifaniosa i Menasa, lektor Mojżesz, oraz inny funkcjonariusz kościelny 
tegoż imienia.

M ateriał ten zbyt szczupły niestety nie jest w stanie odtworzyć plas
tycznie życia tej skromnej świątyni na samych rubieżach świata chrześci
jańskiego. Ale świadectwa te są tym cenniejsze, że pochodzą z okresu po
przedzającego bezpośrednio wielki przełom dziejowy.
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W  roku 619 nastąpiła przejściowa inwazja Persów do Egiptu. To też gdy 
Pàp. E. III z r. 618 nosi jeszcze preskrypt z datą według panowania cesarza 
Bizancjum Herakliusza, Pap. II z r. 619 posiada już tylko datę dnia i in- 
dykcji, oraz inwokację chrześcijańską: -(- ίν  δνόματι της αγίας καί ζωοποιού 
xai όμοονσίον τριάδος πατρός καί νίον και άγιον πνεύματος.

Po krótkotrwałej restytucji rządów Bizancjum w Egipcie przechodzi on 
na stale pod władzę kalifatu w r. 641, a wpływy tysiącletnie kultury helleń
skiej zostały zatarte przez wdzierający się świat arabski.

Pozostałe ostraka bizantyjskie zawierają najrozmaitsze pokwitowania, nie 
przedstawiając zresztą większej wartości.

Wreszcie z -okresu arabskiego pochodzą sporadyczne ostraka, cenne ze 
względu na ich rzadkość, strzępy papirusów i najstarsze fragmenty papieru 
arabskiego. Zostały one znalezione w zwałach sebbachu i nielicznie zacho
wanych konstrukcjach z tego okresu, sięgających aż po w. X -ty.

Tak przedstawiają się dotychczasowe wyniki naszych prac badawczych · 
ua terenie Edfu.


