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DEift EL NAQLW?

Polska Stacja Archeologii Örddslemnomnrskiej Uniwersytetu Нагszewskiego
w Kairze,

Badania prowadzili i kierownik; dr Włodzimierz Godlewski,
członkowie Misji; doc. dr hab. Ewa Wipszyска-Bravo, mgr
inż. arch. Krzysztof Kamiński, mgr K, Babraj, Banna Kozińska-Sowa, studentka archeologii, Grzegorz Wyrzykowski, fo
tograf, Badania wykopaliskowe odbyły się jesienią w okresie
od 25,09 do 38,10.1907 r.

Kontynuowano badania rozpoczęte w 1996 r. na obszarze założenia monastycznego znajdującego
się w pobliżu nowożytnego klasztoru Delr el Malak w oazie Fajum. Prace wykopaliskowe koncentrowa
ły się na terenie eremu nr 2 w południowej części całego kompleksu, który został całkowicie od
słonięty, Erem nr 2 składa się z rozległego dziedzińca, trzech zespołów mieszkalnych, kuchni oraz
pomieszczenia gospodarczego, w zespole mieszkalnym 26, najlepiej zachowanym v całym eremie, odsło
nięte dekoracje ze larskie, N trakcie badań odkryto ponad 50 dokumentów pisanych, w języku greckim,
koptyjsklm i arabskim oraz okładkę skórzaną kodeksu z dekoracją wyciskaną. Dokumenty: listy, do
kumenty gospodarcze, rysunki, fragmenty tekstów literackich, są zapisane na papirusie i popierze
i można je datować na podstawie paleografLi na Vil - XIII w.
Obok dokumentów znaleziono również fragmenty tkanin, wyroby ze szkła i metalu, oraz zespół
tygli do wytapiania metalu, ceramikę stołową i użytkową,
Erem nr 2 powstał najprawdopodobniej na przełomie VI i VII w, 1 funkcjonował aż do KIII w,
Na terenie komu, kryjącego relikty zwartej zabudowy monastycznej, wykonano jeden sondaż
w części północnej w celu weryfikacji stwierdzonej w sezonie poprzednim anomalii magnetycznej.
Została ona spowodowana warstwa silnej spalenizny, ponieważ ta częśó klasztoru spłonęła v XIIX
- XIV w. odsłonięte relikty zabudowy są zachowane do wysokości 1,5 m,

DELTA WSCHODNIA

Centrum Studiów iłBadań Ligabue /LSRC/
w Wenecji przy współpracy Polskiej Sta
cji Archeologii śródziemnomorskiej UW
w Kairze 1 Muzeum Archeologicznego
w Poznaniu

Badaniami kierował prof. ttodolfo Fattovich, w badaniach
Udział wzięli dr Sandro Salvatori, dr Mario Polla oraz

dr Marek Chłodnicki /autor epraurozdania*, Finansowało
Centrum Studiów 1 Badarf Ligabue /LSRC/ w Wenecji. Pierwszy
sezon badań ^ badania powierzchniowe.

W październiku i listopadzie 1987 r. zostały przeprowadzone badania powierzchniowe na tere
nie wschodniej Delty Nilu, na obszarze na zachód od kanałów Bahr Muweis 1 El Sufiya, |pomiędzy
30°50# i 31°D0' ezer, geogr. pn. oraz 3l°30ł i 31°ÛÛ' dł, geogr, wach. Głównym celem badań było
rozpoznanie osadnictwa predynastycznego i wczeanodynastycznego na tym terenie oraz wybranie sta
nowisk datowanych na ten okres do dalszych badań wykopaliskowych. W trakcie prac dokumentowano
również stanowią}

z późniejszych okresów*

f badanego przez ekspedycję terenu znane było w literaturze archeologicznej 34 telle.
W trakcie badań ustalono, że 3 z tych telli nie są stanowiskami archeologicznymi,lecz wyłącznie
formacjami geologicznymi, 4 telle zostały całkowicie zniszczone przez współczesną zabudowę a 6
telli zostało już zniwelowanych 1 przeznaczonych ne pola uprawne.
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Ekspedycja prowadziła badanie również na 14 dalszych tellach, dotąd nieznanych. Jak się
okazało, również wśród nich 2 nie były stanowiskami archeologicznymi, 4 telle były zachowane w
stanie szczątkowym i prawdopodobnie w ciągu kilku najbliższych lat znikną, zniwelowane i prze
kształcone w teren uprawny*
Kie prowadzono badań na znajdujących się na teranie koncesji, Mendes 1 Thumls oraz czterech
dalszych tellach zbadanych wykopałlekowo przez Egipską Służbę Starożytności.
3 31 stanowisk zebrano i sklasyfikowano materiał archeologicsey /ceramika, narzędzia krze
mienne, żarna i ich fragmenty, fragmenty szkła i brązu, monety/, da 7 stanowiskach stwierdzono po
zostałości osadnictwa późnopredynąstycznego i węzesnodynastycznego, z których najlepiej zachowane
sąj Tell el-Farkha i Tell el-Deba', podczas gdy pozostałe były w przeważającej części zniszczone
przez dzisiejsze cmentarze muzułmańskie lub uprawę gruntów.
Znikome ślady pozostały z osadnictwa późniejszego od Starego Państwa i wcześniejszego od
okresu grecko-rzymskiego. Jedynie na kilku stanowiskach zanotowano obecność ceramiki, którą praw
dopodobnie można łączyć г okresem późnodynestycznym* Najliczniejsze były Ślady osadnictwa z okre
su grecko-rzymskiego* Zanotowano je na 24 tellach /wyłączając Mandes 1 Thuibis/* Datować Je można
od okresu ptoLemejakiego /np* Tell urna el-Lahm południowy/ po rzymski /np* Tell el-Lugga. Tell
el-Dahab czy cmentarzysko Tell Abu Shi'eiäa/ i bizantyński /np. Tell el-Khlrbą/,
Badania wykopaliskowe będą kontynuowane w Tell el-Farkha.

MTNSHAT ABU o m a r
/wschodnia Delta/

Państwowe ïbiory Sztuki Egipskiej w Monącbium we współpracy ze Stacją Archeo
logii Śródziemnomorskiej UW w Kairze
X Muzeum Archeologicznym w Poznaniu,

Ekspedycją kierowąî prof, dr Dietrich Hildung z P3SzE, nato
miast tokiem prac terenowych kierował doc, dr hub. Lech
Krzyżaniak /autor sprawozdania/. Obok niego ze strony pol
skiej udział wcięli; mgr Joanna Aksamit /archeolog/ oraz
Waldemar i Wanda Jerkowia /dokumentaliści/. Finansowały
PZSzE. бешу sezon badań wykopaliskowych. Cmentarzysko z koń
ca okresu predynąstycsnego i nekropolią i okresu rzymskiego*

Głównym obiektem badań wykopaliskowych było cmentarzysko z końca okresu predynastyozn&go
/ok, 3300 - 3300 :.n*e./, eksplorowano takie znajdujące się ną tym stanowisku groby z okresu, rzym
skiego /1 - 4 w* n*e*/>
Na cmentarzysku z końca okresu predynastycznego odkryto dalszych 18 grobów, cc powiększyło
ich łączną, zbadaną d"tąd ilość, do 39fi* Typy grobów nawiązywały do form pochówków znanych jui na
tym cmentarzysku. Dwa spośród nieb miały formę prostokąta /w rzucie poziomym/ i składały się z dwu
oddzielnych komór: głównej, przeznaczonej na zwłoki ludzkie i niektóre dary grobowe /np, naczynia
kamienne/ oraz komory przeznaczonej na pomieszczenie kilkunastu dużych naczyń ceramicznych z regu
ły wypełnionych zawartością paleniska ofiarnego? na górnej części briuśca niektórych tych naczyń
znajdowały się znaki garncarskie, Oba groby zbudowane były z suszonej cegły* Daty radiowęglowe
uzyskane dis tego typu grobów odkrytych w czasie poprzedniej kampanii wskazują, że są one co naj-|
mniej współczesne lub wcześniejsze od podobnych form grobów znanych dotąd * górnego Egiptu i re
jonu memflcklegof- H grobach tego typu niewątpliwie pochowano członków ówczesnej elity społecznej.
Na cmentarzysku z okresu rzymskiego odkryto dalszych kilkaset pochówków o formach podobnych
do grobów odkrytych tutaj już wcześniej, WŚrdd nich na uwagę zasługują dwa, w których zmumifiko
wane zwłoki ludzkie posiadały maskę pośmiertną wykonaną ze sti.uku oraz po kilka płytek złotych
każda, umieszczonych w oczodołach, jamie ustnej 1 nacięciach na jamie brzusznej wykonanych w cza
sie procesu mumiflkacyjnego.

