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Dom rodzinny Qurashi oraz jego wyposażenie 

(XIX-1. poł. XX w., miasteczko Qasr w Oazie Dachla) 

 

Celem mojego wystąpienia jest zaprezentowanie kultury materialnej zabytkowej części 

miasteczka Qasr, w egipskiej Oazie Dachla, datowanej na XIX–1. poł. XX wieku. Przedmiotem 

mojej prezentacji jest dom należący do rodziny Qurashi oraz jego wyposażenie (odpowiadające 

ostatniej fazie użytkowania tego domu, przed jego opuszczeniem). Zarówno budynek 

zbudowany z cegły suszonej, jak i znalezione w nim przedmioty codziennego użytku 

w większości zostały wykonane z lokalnych surowców, przez miejscowych rzemieślników. 

Bazując na wynikach ratunkowych badań archeologicznych, badań architektonicznych 

oraz porównawczych badań etnograficznych, omówię plan tego domu oraz funkcje 

pomieszczeń. Układ przestrzenny odzwierciedla podział na część codziennych aktywności 

mężczyzn, w których mogli brać udział także mężczyźni spoza najbliższej rodziny oraz część 

prywatną, strefę codziennych aktywności kobiet, gdzie wstęp mieli tylko mężczyźni z kręgu 

najbliższej rodziny. Niektóre z pomieszczeń zmieniały swoje funkcje sezonowo, np. sypialnia 

wykorzystywana zimą, podczas lata służyła jako magazyn. 

Przedstawię również codzienne aktywności mieszkańców tego domu, prezentując 

przedmioty codziennego użytku i omawiając ich funkcje, w kontekście określonych 

pomieszczeń, gdzie zostały znalezione. Warto dodać, że prezentowana kolekcja zabytków, 

stanowiąca wyposażenie tego domu, ma charakter unikatowy. Poza tym stanowi ona 

odzwierciedlenie różnorodności i poziomu lokalnego rzemiosła w Oazie Dachla. 

Dom rodziny Qurashi, jak wynika z inskrypcji na drewnianym nadprożu tego domu, 

został zbudowany w 1773 roku, w centralnej części miasteczka, w kwartale o nazwie Harat 

al- Shihabiyya. Jednak, jak wykazały archeologiczne badania sondażowe posadowienia 

fundamentów, historia zamieszkania tego miejsca sięga co najmniej czasów fatymidzkich. 

Niestety z uwagi na to, że dom stoi na obszarze uznanym za zabytkowy, Egipska Służba 

Starożytności nie wydała pozwolenia na archeologiczne przebadanie wnętrza domu, poniżej 

poziomu odpowiadającego dzisiejszej ulicy. W związku z tym możliwe było tylko 

przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych poprzedzających jego rekonstrukcję 

(przy użyciu tradycyjnych materiałów i technik budowlanych, przez lokalnych rzemieślników). 



Dom ten miał pierwotnie cztery kondygnacje, wliczając parter i użytkowy taras na 

dachu. Zarówno znalezione dokumenty (najpóźniejsze datowane na 1937 r.), jak i przekaz ustny 

mieszkańców Qasru potwierdzają, że dom zawalił się stopniowo pod koniec lat 30.– na 

początku lat 40. XX wieku. Przedtem ostatni mieszkańcy wyprowadzili się. Jak dowiodły 

badania archeologiczne, wyprowadzka miała charakter zaplanowany i odbywała się etapami. 

Po zawaleniu się budynku teren, na którym stał, był wykorzystywany przez sąsiadów m.in. jako 

śmietnisko, miejsce postoju dla osłów lub do hodowli ptactwa. 

Prezentowane w trakcie wystąpienia zabytki pochodzą z warstwy związanej 

z pierwotnym użytkowaniem stanowiska– czyli zamieszkaniem tego budynku, a konkretnie 

z ostatnią fazą użytkowania domu przez rodzinę Qurashi. Na podstawie studiów 

ceramologicznych – w korelacji ze zmianami architektonicznymi, które zaszły w jego planie – 

uznałam, że znaleziony materiał archeologiczny, lokalnego pochodzenia, stanowiący 

wyposażenie domu rodziny Qurashi można wstępnie datować na XIX–1. poł. XX wieku. 

Zawiera on takie sprzęty gospodarstwa domowego jak: naczynia domowe, sztućce, plecionki 

(m.in. kosze i maty), oraz inne przedmioty codziennego użytku – wyroby z drewna, skóry (m.in. 

obuwie) i metalu oraz ubrania (importowane z Doliny Nilu) na miejscu farbowane w indygo 

i dekorowane haftami. 


