
POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU 

 

Celem mojego projektu jest zrekonstruowanie zmian jakie zaszły w osadnictwie Delty Nilu po 

zjednoczeniu Dolnego i Górnego Egiptu w jeden organizm państwowy pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. 

Chciałabym dowiedzieć się jak następowała ewolucja struktury przestrzennej poszczególnych osad oraz jak 

zmieniał się zakres czynności wykonywanych w ich obrębie. Na podstawie wyników badań 

powierzchniowych i wykopaliskowych, analizy źródeł pisanych, danych na temat środowiska naturalnego, 

ekonomii, administracji i religii Egiptu w III tysiącleciu p.n.e, podejmę próbę określenia przyczyn tych 

zmian. W wyniku podejmowanych badań możliwe będzie stwierdzenie, do jakiego stopnia były one 

podyktowane świadomymi i celowymi działaniami administracji centralnej, a w jakim należy je przypisać 

ewolucji środowiska naturalnego oraz zwyczajowemu rozwojowi politycznemu, ekonomicznemu i 

społecznemu cywilizacji egipskiej.  

W ramach projektu przygotowany zostanie spis wszystkich osad w Delcie Nilu datowanych na okres 

wczesnodynastyczny i Stare Państwo. Zostaną one następnie przedstawione w postaci zestawu map, 

ukazujących różne etapy ewolucji osadnictwa na tym terenie. Pozwoli to zwizualizować zmiany, które będą 

tematem kolejnych analiz. W trakcie dalszej pracy podejmę się analizy struktury przestrzennej oraz 

funkcjonalnej poszczególnych osad. W jej trakcie wezmę pod uwagę odkryte pozostałości architektoniczne 

oraz związane z nimi zabytki ruchome, takie jak ceramika, narzędzia krzemienne czy zabytki sztuki. Dane na 

temat zmienności strukturalnej zostaną porównane pomiędzy stanowiskami, w celu uzyskania informacji o 

ewentualnych zbieżnościach i różnicach pozwalających nakreślić ogólny obraz transformacji. Następnie, 

mam zamiar przeanalizować dane na temat środowiska, ekonomii, religii, administracji czy historii 

politycznej Delty Nilu w tym okresie. Pozwoli mi to stwierdzić do jakiego stopnia zmienne te odpowiadają 

za rozpoznane na poprzednim etapie zmiany w strukturze poszczególnych osad i całego regionu.  

Powodem, dla którego zdecydowałam się podjąć tematykę zmienności strukturalnej osadnictwa 

Delty Nilu, jest brak właściwego opracowania tego zagadnienia. Jednocześnie rosnąca ilość danych 

pochodzących z badań wykopaliskowych oraz powierzchniowych, a także zakres istniejących opracowań na 

temat środowiska, ekonomii czy administracji tego okres, pozwalają na analizę interesującej mnie 

problematyki w skali, która nie była dotąd dostępna. Z tego względu zdecydowałam się na zupełnie nowe 

podejście do tematyki transformacji struktury osadniczej w Delcie jako wyniku świadomej polityki 

urbanizacyjnej prowadzonej przez państwo egipskie. Uważam, że tak sformułowany problem badawczy 

pozwoli na wyciągnięcie interesujących i niebagatelnych wniosków.  
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