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Sztuka naskalna
Sztuka naskalna (ang. rock-art) wyst´puje na ka˝dym kontynencie zamieszkanym

przez ludzi. W ró˝nych okresach historii, niemal wsz´dzie tam, gdzie znajdowa∏y si´
ska∏y, cz∏owiek wykorzystywa∏ je do wyra˝ania swych myÊli. Âwiat nauki zainteresowa∏
si´ tà formà ludzkiej dzia∏alnoÊci dopiero po odkryciu paleolitycznych malowide∏ w Hisz-
panii i Francji, co mia∏o miejsce w roku 1879. Odkrywcà by∏ Don Marcelino Sanz de
Sautuola, a malowid∏a znajdowa∏y si´ w jaskini Altamira. 

Sztuka naskalna ma pradawny rodowód, a w wielu miejscach na Êwiecie kontynuowana jest do dziÊ.
Obecna jest w formie malowide∏ oraz petroglifów (rytów nasklanych), które ze wzgl´du na swojà trwa-
∏oÊç najcz´Êciej sà przedmiotem badaƒ. Tematyka przedstawieƒ jest niezwykle ró˝norodna, mo˝emy
jednak znaleêç motywy, które w niemal identycznej formie pojawia∏y si´ na przestrzeni wieków w ró˝-
nych cz´Êciach Êwiata, jak choçby swastyka, krzy˝ czy odciski stóp i d∏oni. 

Jak powstawa∏a sztuka naskalna? 
Malowid∏a, z natury mniej trwa∏e, gdy˝ bardziej nara˝one na wietrzenie, wykonywano u˝ywajàc barw-

ników powsta∏ych z naturalnych sk∏adników. Ró˝ni∏y si´ one w poszczególnych cz´Êciach Êwiata, cho-
cia˝by ze wzgl´du na warunki klimatyczne, w których przysz∏o je wytwarzaç ludziom, niemniej zdarza∏y
si´ wÊród nich bardziej uniwersalne jak ochra (czerwieƒ) lub w´giel drzewny (czerƒ). 

Petroglify wykonywano na ró˝ne sposoby. W zale˝noÊci od twardoÊci ska∏y i u˝ywanego narz´dzia
mog∏y byç wyryte (engraved, incised) lub wykute (pecked, hammered). Figury mogà posiadaç tylko
kontury, lecz mogà równie˝ byç wype∏nione przy u˝yciu ró˝nych technik, np. poprzez uderzanie, ku-
cie (hammering) lub g∏adzenie (smoothing). 

W czasach historycznych do rycia przedstawieƒ u˝ywano cz´sto metalowych narz´dzi, w prahisto-
rii zaÊ by∏ to przede wszystkim kamieƒ. Sztuka naskalna powstawa∏a zarówno na wertykalnych po-
wierzchniach ska∏, jak i horyzontalnych. Jednym z elementów kompozycyjnych, na który badacze
zwrócili uwag´ stosunkowo niedawno, mog∏a byç powierzchnia ska∏y (wraz z jej wszelkimi nierów-
noÊciami, szczelinami i kolorem), jak i sama ska∏a (np. poprzez swój kszta∏t).

Historia polskich badaƒ 
nad sztukà naskalnà w Afryce 

Badania nad tà problematykà rozpocz´∏y si´ w latach 80. za sprawà prof.
Lecha Krzy˝aniaka. W 1980 r. bra∏ on udzia∏ w misji o charakterze rozpoznaw-
czym na p∏askowy˝u Tassili-n-Ajjer, gdzie znajdujà si´ jedne z najs∏ynniej-
szych stanowisk ze sztukà naskalnà na Saharze. Badania kontynuowano na-

st´pnego roku, jednak sytuacja polityczna zmusi∏a Muzeum Archeologiczne w Poznaniu do ich zaprzestania. 
Prof. Krzy˝aniak rozpoczà∏ nast´pnie badania nad sztukà naskalnà Oazy Dachla w Egipcie, gdzie od

1986 r. pracowa∏ przez wiele sezonów, a po jego Êmierci badania kontynuuje prof. M. Kobusiewicz.
Przedmiotem studiów na tym obszarze sà przede wszystkim petroglify, których autorstwo przypisu-
je si´ ludnoÊci o kulturze ∏owieckiej. Jest to tak˝e rejon bogaty w inskrypcje i przedstawienia naskal-
ne z czasów dynastycznego Egiptu. 

Bloki kamienne z petroglifami, które znajdujà si´ na niniejszej wystawie, pochodzà z rejonu IV ka-
tarakty na Nilu w Sudanie. Kompleksowe stanowiska ze sztukà naskalnà zosta∏y zarejestrowane przez
misj´ MAP prowadzonà przez dr. M. Ch∏odnickiego. Prace te by∏y cz´Êcià szerokich badaƒ ratowni-
czych na obszarach zagro˝onych zalaniem po spi´trzeniu wód Nilu w wyniku budowy tamy na wy-
spie Marawi. Stanowiska w Gamamiya, Keheili, czy Gebel Gurgurib, zawierajà setki paneli ze sztukà
naskalnà, którà w du˝ej cz´Êci przypisywaç nale˝y pradziejowym pasterzom. 

Od poczàtku lat 80. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu prowadzi wi´c w Afryce badania nad sztu-
kà naskalnà, a szczególnym owocem tych prac jest posiadanie w swych zbiorach g∏azów kamiennych
z petroglifami, co czyni je jednym z trzech muzeów w Europie, do których nale˝à tego typu zabytki
(pozosta∏ymi sà Muzeum Archeologiczne w Gdaƒsku oraz British Museum).

Jak dokumentuje si´ sztuk´ naskalnà?
Dwie najpowszechniejsze metody rejestrowania sztuki naskalnej, to fotografowanie i przerysowywa-

nie jej. Szczególnie w przypadku petroglifów zdj´cia muszà byç wykonywane w odpowiednich warun-
kach, poniewa˝ na fotografiach sà one cz´sto s∏abo widoczne. Dzieje si´ tak, gdy ryty sà p∏ytkie, moc-
no spatynowane (pokryte warstwà osadów organicznych i nieorganicznych), bàdê zdj´cia wykonuje si´
przy du˝ym nas∏onecznieniu. Badacze lat 30. i 40., tacy jak H. Winkler, czy J. H. Dunbar, pokrywali kre-
dà przedstawienia naskalne, dzi´ki czemu wyraênie kontrastowa∏y z ciemnym zazwyczaj t∏em. Obecna
metodyka badaƒ nie dopuszcza ju˝ takich rozwiàzaƒ, które by∏yby inwazyjne dla przedmiotu studiów.

Przerysy petroglifów wykonuje si´ na przezroczystej folii, którà przytwierdza si´ do skalnego pa-
nelu. Dokumentacja rysunkowa robiona jest wi´c w skali 1:1. Jest to metoda czasoch∏onna, ale po-
zwala na dok∏adne przyjrzenie si´ badanym rytom naskalnym. Mimo, i˝ coraz cz´Êciej wykorzystuje
si´ ró˝nego rodzaju technologie, jak skanowanie laserowe, a fotografia cyfrowa jest od dawna stan-
dardem, r´czne kopiowanie petroglifów nadal jest podstawowà metodà dokumentacyjnà.

Nietypowym sposobem rejestrowania sztuki naskalnej pos∏u˝y∏a si´ w 2008 r. misja poznaƒska. Przy
wspó∏pracy z prof. K. Rabà z ASP w Poznaniu wykonano silikonowe odciski rytów naskalnych. Uzyska-
ne w ten sposób negatywy mo˝na nast´pnie odlaç w gipsie i po naniesieniu odpowiedniej kolorystyki
dysponuje si´ kopià rytu, który mo˝e s∏u˝yç zarówno do naukowej analizy, jak i celom wystawienniczym.

Aborygeƒska sztuka naskalna. Anbangbang,, Australia.

Malowid∏o przedstawiajàce ludzi i byd∏o krótkorogie. Gebel Uweinat, Egipt.

Wykute przedstawienia zwierzàt. Jedno wype∏nione, drugie posiada 
jedynie kontury. Gamamiya, Sudan.

Starannie wykonane petroglify, w pe∏nym reliefie. Zwierz´ta oraz 

Folia przygotowywana do wykonania przerysu. Fot. E. Kuciewicz.

Lady of the Oasis. Oaza Dachla, Egipt. Fot. E. Kuciewicz.

Don Marcelino Sanz de sautuola (1831-1888).

Odciski d∏oni w Jaskini Ràk. Cuevas los Manos, Argentyna.

Malowid∏o, do którego u˝yto w´gla drzewnego. Lascaux, Francja.

Wyryte motywy „abstrakcyjne” oraz stopy i r´ce. Oaza Dachla, Egipt. 

Malowid∏a w Tassili-n-Ajjer. Algieria. Fot. L. Krzy˝aniak.Malowid∏a w Tassili-n-Ajjer. Algieria. Fot. L. Krzy˝aniak.

Krajobraz Oazy Dachla daleki od stereotypowej oazy. Egipt. Fot. E. Kuciewicz.

Proces pokrywania petroglifów silikonem. Fot. A. Rozwadowski.

Fot. E. Kuciewicz.
Umaszczenie krowy zosta∏o zaznaczone za pomocà serii uderzeƒ. 

Prof. L.Krzy˝aniak (w Êrodku). Algieria.

Ryte linie. IV katarakta, Sudan. Fot. A. Rozwadowski. 
IV katarakta, Sudan. Fot. A. Rozwadowski.

Przedstawienia bizonów. Altamira, Hiszpania. Ryte przedstawienia ˝yraf naturalnej wielkoÊci. Dabous, Niger. Petroglify z Mesak Settafet. Libia. Odcisk d∏oni przypisywany Majom. Belize



Sahara kiedyÊ i dziÊ
Pustynie Egiptu i Sudanu sà cz´Êcià najwi´kszej na Êwiecie Sahary. Jest to dziÊ klimat skrajnie suchy,

gdzie temperatury potrafià si´gnàç 50°C. Jak jest wi´c mo˝liwe, ˝e wÊród petroglifów tak cz´sto odnaj-
dujemy zwierz´ta takie, jak ˝yrafy lub nosoro˝ce? Otó˝ na prze∏omie plejstocenu i holocenu na obsza-
rach Sahary zacz´∏y wytwarzaç si´ warunki Êrodowiskowe zgo∏a odmienne od dzisiejszych. Roczne opa-
dy si´ga∏y nawet 500 mm na m2, równiny poroÊni´te by∏y roÊlinnoÊcià, w której bytowa∏y zwierz´ta,
jakie dziÊ wyst´pujà daleko na po∏udnie. Prahistoryczni ∏owcy ˝yli wi´c w zupe∏nie innym klimacie, ni˝
dzisiejsi mieszkaƒcy Sahary. Najnowsze badania pokazujà, ˝e zmiana klimatu w postaci stopniowego
pustynnienia nastàpi∏a w V tysiàcleciu p.n.e. Staro˝ytni Egipcjanie, czy Êredniowieczni Nubijczycy ˝yli
ju˝ w warunkach zbli˝onych do dziÊ panujàcych.

Bos Primigenius. Bos Brachyceros.

Ta kraina by∏a niegdyÊ zielona. Sahara, Libia.

Schematyczne przedstawienie koÊcio∏a.

Kapliczka w Gebel Agg. Bezg∏owa bestia w Wadi Sura.

Czy taki Êwiat widzieli prahistoryczni ∏owcy na Saharze?

Sztuka naskalna sudanu i górnego egiptu
Badania nad sztukà naskalnà w Dolinie Nilu majà ju˝ d∏ugà histori´. Wielu badaczy poÊwi´ci∏o si´ po-

szukiwaniom i dokumentowaniu sztuki naskalnej, warto wyró˝niç tych najbardziej zas∏u˝onych. Na po-
czàtku XX wieku (w latach 1905-1907) na pograniczu egipsko – nubijskim badania prowadzi∏ m.in. Hen-
ry Breasted, który dokumentowa∏ pozosta∏oÊci egipskie, w tym te wyryte na ska∏ach. W tym samym czasie
Arthur Weigall prowadzi∏ swój rekonesans na wschód od Luxoru, w Wadi Hamamat. Chocia˝ jego rysun-
ki odnalezionych petroglifów (szczególnie ∏odzi) nie by∏y zbyt dok∏adne, to trzeba jednak doceniç jego
wk∏ad w zainteresowanie tà problematykà kolejnych badaczy. W jego Êlady poszed∏ Hans Winkler, który
eksplorowa∏ Pustyni´ Wschodnià i Zachodnià pod koniec lat 30. W rejonie Wadi Hamamat odkry∏ kolej-
ne przedstawienia ∏odzi, na Zachodzie zaÊ dotar∏ do Gebel Uweinat. Wcielony do armii Wehrmachtu zgi-
nà∏ pod Toruniem w 1945 r. 

Gebel Uweinat, pot´˝ny masyw skalny na morzu piasku Pustyni Libijskiej kryjàcy tysiàce malowide∏
i petroglifów, zosta∏ odkryty przez Hassaneina Beya w 1923 r. Jednak szczególnie znany sta∏ si´ 10 lat póê-
niej, kiedy dotar∏a tam misja, w sk∏ad której wchodzili Leo Frobenius, Hans Rhotert, Elizabeth Pauli i hra-
bia Laszlo von Almassy. Ten ostatni jest g∏ównym bohaterem nagrodzonego dziewi´cioma oscarami fil-
mu Angielski Pacjent.

W latach 30. i 40. w rejonie pomi´dzy Asuanem a Wadi Halfa badania pod kàtem sztuki naskalnej
prowadzi∏ J. H. Dunbar. Pozostawi∏ po sobie szereg publikacji, z perspektywy czasu niezwykle cennych.
Bowiem 30 lat póêniej ca∏a Dolna Nubia znalaz∏a si´ pod wodà, a wraz z nià sztuka naskalna. Sta∏o si´ tak
w wyniku budowy wielkiej Tamy Asuaƒskiej i powstania Jeziora Nassera. W ramach badaƒ ratowniczych
sztuk´ naskalnà tego rejonu dokumentowa∏y w szczególnoÊci dwa zespo∏y: skandynawski i czechos∏o-
wacki. Zarówno misja pod kierownictwem T. Säve-Söderbergha, jaki i misja M. Vernera i B. Vahali,
pozostawi∏a po sobie wiele cennych publikacji. Mieli ÊwiadomoÊç, ˝e jako ostatni widzà dokumento-
wane przez nich zabytki.

DziÊ badania nad sztukà naskalnà prowadzone sà na szerszà skal´. Na terenie Egiptu regularnie dzia-
∏a wiele misji. Wystarczy wymieniç belgiskà misj´ w Qurta i el-Hosh pod kierownictwem D. Huyge, re-
gularne badania w Wadi Hamamat i Baramiya (m.in. F. Lancester), czy niemiecki zespó∏ pod kierownic-
twem R. Kupera w Gilf Kebir (Wadi Sura). Inaczej sytuacja wyglàda w Sudanie, gdzie prawdziwe
zainteresowanie sztukà naskalnà zwiàzane by∏o dopiero z akcjà ratowniczà na IV katarakcie. Wa˝ne ba-
dania prowadzono wczeÊniej w pobli˝u Kurgus, gdzie na du˝ej kwarcowej skale zespó∏ V. Daviesa do-
kumentowa∏ inskrypcje faraoƒskie i neolitycznà sztuk´ naskalnà. W wi´kszoÊci pozosta∏ych przypad-
ków sztuka naskalna traktowana by∏a jako dodatek, a nie g∏ówny przedmiot badaƒ.

Fragment katalogu sporzàdzonego przez skandynawskà misj´ 
(niezidentyfikowane zwierz´ta).

¸ódê z wyraênymi Êladami kredy u˝ytej przez H. Winklera 50 lat wczeÊniej.

Fragment katalogu sporzàdzonego przez skandynawskà misj´ (∏odzie).Paleolityczne przedstawienia w Qurta. Egipt. Odciski d∏oni w Wadi Sura.

Przesz∏oÊç zakl´ta w kamieniu…
Jakà przesz∏oÊç opowiadajà nam wyryte na ska∏ach rysunki w Dolinie Nilu? Kto je stworzy∏? Kiedy?

Najstarsze, jak dotàd, znalezione petroglify znajdujà si´ w Qurta i datowane sà nawet na 16000 lat p.n.e.
Sà to przede wszystkim przedstawienia dzikiego byd∏a d∏ugorogiego. Zarówno w Egipcie, jak i Sudanie,
znacznà cz´Êç odnajdywanych petroglifów przypisuje si´ w∏aÊnie ludnoÊci o gospodarce ∏owieckiej. Ich
wiek mo˝e byç bardzo ró˝ny, zazwyczaj pomi´dzy 10000 a 4000 lat p.n.e. Cz´sto sà to przedstawienia
polowaƒ, schwytanych zwierzàt, uzbrojonych ludzi, ale te˝ tzw. znaki abstrakcyjne, zgeometryzowane,
których forma niewiele nam mówi. 

Ze sztukà naskalnà ∏owców bardzo cz´sto sàsiaduje póêniejsza sztuka pasterska. Zmiana godpodar-
ki, jaka nastàpi∏a w Dolinie Nilu, poskutkowa∏a zmianà repertuaru przedstawieƒ. Dominujàcym moty-
wem rytym i malowanym (np. Gebel Uweinat) na ska∏ach sta∏o si´ byd∏o. Najpierw bos primigenius,
czyli byd∏o d∏ugorogie, póêniej bos brachyceros – jego krótkorogi nast´pca. Innym pasterskim zwie-
rz´ciem by∏a koza, ∏atwiejsza w utrzymaniu odkàd klimat Sahary zaczà∏ si´ stopniowo osuszaç. Poja-
wia si´ wi´c cz´sto na skalnych panelach.

Dolina Nilu oraz pustynie jà flankujàce pe∏ne sà inskrypcji i przedstawieƒ z okresu dynastycznego
Egiptu. Równie˝ w Nubii Egipcjanie zaznaczyli swà obecnoÊç w ten sposób. Warto wspomnieç Gebel
Agg w pobli˝u Toshka, czy Hagar el-Merwa w pobli˝u Kurgus. Zarówno na pustyniach, jak i w Dolinie
Nilu, znajduje si´ wiele przedstawieƒ ∏odzi. Poczàtki ich wykonywania ∏àczy si´ z kulturà Nagada z okre-
su predynastycznego, niewàtpliwie jednak motyw ten jest kontynuowany jeszcze w czasach póêniej-
szych (tak˝e na terenach dzisiejszego Sudanu). W Górnej Nubii odnaleêç mo˝emy petroglify meroic-
kie ze swoim w∏asnym repertuarem ikonograficznym.

W Nubii od V do XV wieku n.e. istnia∏y chrzeÊcijaƒskie królestwa. Ska∏a nadal pozostawa∏a noÊnikiem
ró˝nych treÊci. Krzy˝e, koÊcio∏y, anio∏owie, a tak˝e inskrypcje (np. modlitwy), to najcz´Êciej pojawiajàce si´
na g∏azach motywy. Na terenie Egiptu pojawia si´ wtedy arabska sztuka naskalna, w której cz´stymi przed-
stawieniami sà wielb∏àdy (z jeêdêcami lub bez). Wyst´pujà te˝ plemienne znaki tzw. wusum oraz inskryp-
cje. Po upadku chrzeÊcijaƒskiego królestwa Makurii w Sudanie równie˝ pojawiajà si´ arabskie petroglify.

Jak widaç, w Afryce Pó∏nocnej istnieje pewna ciàg∏oÊç tradycji sztuki naskalnej. Niewàtpliwie przed-
stawienia te sà swoistym odbiciem przesz∏ych rzeczywistoÊci, ale na pewno nie powinno traktowaç si´
ich tylko w ten sposób. Jest bowiem wi´cej ni˝ prawdopodobne, ˝e zawiera∏y one tak˝e treÊci symbo-
liczne, odnosi∏y si´ do mitologii i wierzeƒ. Sztuka naskalna w wielu przypadkach mog∏a byç elementem
˝ycia rytualnego i performatywnego, o czym mogà Êwiadczyç np. odnajdywane w Sudanie gongi skal-
ne, cz´sto w pobli˝u petroglifów. O tym, ˝e przedstawienia naskalne mog∏y byç inspirowane mitologià
Êwiadczà nie tylko te pochodzàce z czasów dynastycznego Egiptu, ale te˝ znacznie wczeÊniejsze, jak
choçby bezg∏owe bestie z Wadi Sura.

Scena przedstawiajàca byd∏o i postaci ludzkie. Gebel Uweinat.Malowid∏a w Karkur Tahl, Gebel Uweinat.Ryty naskalne w Karkur Tahl, Gebel Uweinat.

Przedstawienie ∏odzi z taƒczàcà (?) postacià. Wadi Baramiya, Egipt.

Przedstawienie dwóch ∏odzi i s∏onia. Wadi Umm Hajalij, Egipt.



Kamienie ze sztukà naskalnà
G∏azy, które znajdujà si´ na niniejszej wystawie zosta∏y zebrane na obszarze, któremu grozi∏o zalanie wodà. Nie jest ∏atwo okreÊliç chronologi´ petrogli-

fów, które si´ na nich znajdujà. Przedstawienie koÊcio∏a mo˝emy przypisaç do Êredniowiecza nubijskiego. Przedstawienia byd∏a pochodzà prawdopodob-
nie z IV lub III tysiàclecia p.n.e. Ci´˝ko oszacowaç wiek postaci ludzkiej. 

Scena przedstawiajàca m.in. jeêdêców na wielb∏àdach. Fot. E. Kuciewicz.

Tzw. Scena Pasterska. Fot. A. Rozwadowski.

Tzw. odciski sanda∏ów. Fot. A. Rozwadowski. KoÊció∏ (?) oraz byd∏o. Po stopniu spatynowania widaç, ˝e wizerunki 
pochodzà z ró˝nych czasów. Fot. A. Rozwadowski.

Przedstawienia postaci ludzkich. Fot. A. Rozwadowski.

IV Katarakta na Nilu
G∏azy ze sztukà naskalnà, które sà przedmiotem niniejszej wystawy, pochodzà z obszarów o Êro-

dowisku niegoÊcinnym, nawet jak na warunki Sudanu. Jest to obszar zdominowany przez twarde ska-
∏y granitowe, niesprzyjajàcy rolnictwu. Jednak˝e liczne stanowiska archeologiczne Êwiadczà, i˝ w prze-
sz∏oÊci ludzie osiedlali si´ tam doÊç licznie. Najpowszechniejsze Êwiadectwo takiego stanu rzeczy, to
obecnoÊç tysi´cy grobów z ró˝nych okresów. Krajobraz zdominowany jest przez tumulusy, grobow-
ce w formie nasypu ziemnego z komorà grobowà, przypisywane zazwyczaj do okresu postmeroickie-
go oraz groby typu box grave, które pochodzà z czasów chrzeÊcijaƒskiej Nubii. Trudniej o stanowiska
osadnicze, wÊród których szczególnie wyró˝niajà si´ chrzeÊcijaƒskie i muzu∏maƒskie twierdze. 

Liczne stanowiska ze sztukà naskalnà dope∏niajà obrazu IV katarakty, jako rejonu, w którym w prze-
sz∏oÊci toczy∏o si´ ˝ycie. Tym bardziej, ˝e petroglify na tym obszarze mo˝na prawdopodobnie przypi-
saç zarówno ∏owcom, jak i póêniejszym pasterzom, a potem mieszkaƒcom Êredniowiecza, a tak˝e ˝y-
jàcym tam do dziÊ muzu∏manom. Zanim zdecydowano o budowie tamy w Marawi niewiele wiedziano
o archeologii rejonu IV katarakty. Kampania ratownicza na tych obszarach spowodowa∏a, ˝e patrzy si´
teraz na te obszary w zupe∏nie nowym Êwietle.

Petroglify o abstrakcyjnej formie. Fot. E. Kuciewicz. Przedstawienie krzy˝a (?). Fot. E. Kuciewicz.Petroglify o abstrakcyjnej formie. Fot. E. Kuciewicz. Przedstawienie krowy z umaszczeniem i wymionami. Fot. A. Rozwadowski.

Wielb∏àd. Fot. E. Kuciewicz Przedstawienia wielb∏àdów oraz krzy˝a.

Prawdopodobnie przedstawienie s∏onia. Fot. E. Kuciewicz.Skalny panel pokryty petroglifami. Fot. A. Rozwadowski. Widok na jednà z wiosek na obszarze polskiej koncesji. Fot. A. Rozwadowski.

Wioska Hagar el-Beida zalana wodami spi´trzonego Nilu. Fot. P. Polkowski.

Tumulus. Fot. M. Lemiesz.

Grób typu box grave. Shamkhiya. Fot. M. Lemiesz.

Surowy krajobraz IV katarakty. Fot. A. Rozwadowski.

Gamamiya i Keheili
Najwi´cej stanowisk ze sztukà naskalnà w rejonie koncesji MAP zlokalizowano w pobli˝u wsi Ga-

mamiya i Keheili. Sà to zazwyczaj miejsca odizolowane, ska∏ki, do których dost´p nie zawsze jest ∏a-
twy. Petroglify znajdujà si´ zarówno na Êcianach skalnych, jak i zdobià pojedyncze g∏azy. Jakie przed-
stawienia mo˝emy odnaleêç w tym rejonie? 

WÊród najstarszych rytów mo˝emy zaobserwowaç ˝yrafy i s∏onie (?). Na skalnych Êcianach wyst´-
puje te˝ mnóstwo motywów, których forma jest dla nas niezrozumia∏a. Byç mo˝e cz´Êci z tych przed-
stawieƒ równie˝ powinno przypisaç si´ wczesnà chronologi´. Dominujà jednak motywy byd∏a, zazwy-
czaj d∏ugorogiego. Nie mo˝na wykluczyç, ˝e cz´Êç z nich odnosi si´ do dzikiego byd∏a, zak∏ada si´
jednak, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç wykonana zosta∏a przez ludnoÊç pasterskà. WàtpliwoÊci tego ro-
dzaju nie istniejà w przypadku przedstawieƒ byd∏a krótkorogiego. Wyjàtkowà kompozycjà jest tzw. Sce-
na Pasterska z Gamamiya. Mo˝emy na niej zobaczyç ludzi z piórem na g∏owie, byç mo˝e uzbrojonych,
którzy prowadzà stado i towarzyszàce im psy. Na panelu znajdujà si´ jeszcze inne zwierz´ta, ale wyda-
jà si´ pochodziç z innych czasów.

W pobli˝u Gamamiya znajduje si´ kolejne ciekawe znalezisko, którym jest p∏yta kamienna hory-
zontalnie pokryta petroglifami. Znajdujà si´ na niej przede wszystkim tzw. odciski sanda∏ów – motyw
popularny nie tylko w Afryce Pó∏nocnej, ∏àczony raczej z okresem chrzeÊcijaƒstwa i zasadà pro itu et
reditu. Na kamieniu widoczne sà te˝ liczne wg∏´bienia, równie˝ wewnàtrz sanda∏ów oraz równoleg∏e,
krótkie linie, trudne do zinterpretowania.

Z okresu chrzeÊcijaƒskiego pochodzà zapewne przedstawienia krzy˝y, a tak˝e petroglify interpre-
towane jako koÊcio∏y. Te ostatnie majà form´ doÊç schematycznà.

Najm∏odsze petroglify to wizerunki wielb∏àdów. Byç mo˝e mamy do czynienia w niektórych przy-
padkach z przedstawieniami karawan. Cz´Êç wielb∏àdów jest dosiadanych przez ludzi. Wizerunki te
cz´sto wyró˝niajà si´ brakiem patyny, majà wi´c jaÊniejszà barw´ ni˝ starsze petroglify. Przedstawie-
nia ludzkie, zarówno chrzeÊcijaƒskie, jak i muzu∏maƒskie, sà raczej schematyczne i bez szczegó∏ów.

Przedstawienia ˝yraf. Gamamiya. Fot. E. Kuciewicz.



Wizerunek krowy w Gamamiya. Fot. E. Kuciewicz.
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Przerys z Qurta. Egipt.

Wybrane petroglify z dolnonubijskiej koncesji czechos∏owackiej. M. Verner.

Rysunek autorstwa A. Weigalla znany jako ¸ódê Klubu Golfowego.
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Krajobraz IV katarakty.

Przedstawienie postaci ludzkiej w Dakhla. Przedstawienie ∏odzi w Wadi Hamamat.

Wizerunki ludzi w Gebel Uweinat odkryte przez belgijskà misj´
prowadzonà przez F. van Notena.

Petroglify w Karkur Tahl, Gebel Uweinat.

Wczesnodynastyczne przedstawienia w Gebel Sheikh Suleiman.

Przedstawienia koÊcio∏ów z rejonu IV katarakty. Badania SARS, C. Kleinitz.
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Sir H. Breasted podczas pracy nad inskrypcjà Totmesa I w Tumbos, 
w Dolnej Nubii.
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