
Mustis było miastem położonym w żyznej strefie numidyjskiej i rzymskiej Afryki, niedaleko 
starożytnej Kartaginy, zniszczonej przez Rzymian w 146 r. p.n.e. Żaden inny projekt badawczy w 
Afryce, a z pewnością w Tunezji, nie dąży w tak kompleksowy sposób do zrozumienia miasta i jego 
sąsiedztwa, używając tak zróżnicowanych metod. Obraz, jaki otrzymamy, może zmienić nasze 
rozumienie fenomenu kolonizacji i romanizacji Afryki. Aby osiągnąć ten cel, projekt zakłada 
wszechstronne prospekcje, szeroką analizę środowiska, użycie obrazów satelitarnych, połączone z 
tradycyjnymi metodami wykopaliskowymi i analizą znalezisk. 

Podstawowym celem badawczym projektu jest poznanie dynamiki zmian zachodzących w 
jednym z dwustu miast istniejących w prowincji Afryka Prokonsularna, we wrażliwym momencie 
przejścia pomiędzy numidyjską aglomeracją a rzymskim miastem, oraz zrozumienie rozwoju Mustis 
jako elementu systemu miejskiego Afryki i Cesarstwa Rzymskiego pomiędzy V w. p.n.e. a połową III 
w. n.e. 

Zespół zaangażowany w projekt będzie się także starał odtworzyć model funkcjonowania 
wiejskiego otoczenia miasta w różnych fazach jego rozwoju w okresie numidyjskim i rzymskim, w 
oparciu o takie czynniki jak klimat, zmiany krajobrazu, typy gleb, zasoby naturalne jak flora i fauna, 
osadnictwo wiejskie i miejskie, epigrafika, sieć drogowa, gospodarka, w tym uprawy winnej latorośli i 
oliwek, jak też hodowlę zwierząt. 

W szczególności projekt dostarczy zupełnie nowego spojrzenia na to, w jaki sposób Afryka 
dotknięta została przez takie polityczno-społeczne procesy wydarzenia jak rzymska kolonizacja. 
Poznanie chronologii miasta pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy istniał – a jeśli tak, to jak długo – 
podział pomiędzy osadnictwo lokalne, oparte o ludność pochodzenia berberyjskiego, a osadnictwo 
rzymskie, oparte o przybyszów z Italii. Pozwoli też, być może, powiedzieć, jaka wyglądała struktura 
społeczna populacji oraz w jaki sposób przejście od aglomeracji autochtonicznej do rzymskiego miasta 
wpływało na położenie miejskiego centrum i okolic. 

Projekt stara się wnieść wkład w bieżącą dyskusję nad kolonizacją świata 
śródziemnomorskiego, badającą wpływ rzymskiej polityki regionalnej. Zdobywanie przez Rzymian 
kontroli nad coraz to nowymi prowincjami powodowało następstwo zdarzeń o charakterze społecznym, 
kulturalnym i religijnym, wprowadzając stan zamętu, ale też dając impuls do tworzenia nowego 
rzymsko-afrykańskiego świata, który zastąpił miniony świat punicko-afrykański. 
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