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Myśląc o mieście i o tym, czym ono właściwie jest, często zapomina się, że nie ma jednej 
definicji tego pojęcia. Współczesne rozumienie przestrzeni miejskiej i jej funkcji wynika
z długotrwałego rozwoju ośrodków urbanistycznych i zmian jakie zachodziły w sposobie 
ich pojmowania przez mieszkańców przez niemal dwanaście stuleci. Przykładowo w słow-
niku znajdziemy następującą definicję: „miasto: «duży, gęsto i planowo zabudowany 
teren»”1. Zatem miasto winno mieć te trzy cechy: zajmować większy obszar, być znaczącym 
skupiskiem ludności oraz charakteryzować się planową zabudową. Czy jednak starożytne 
miasta spełniały wszystkie te cechy jednocześnie? Czy dawny sposób myślenia o mieście 
wywarł wpływ na kształt i treść znaków pisma? Postaram się odpowiedzieć na te pytania
w niniejszym tekście. 

Egipt
Jak zauważa Eric P. Uphill, starożytni Egipcjanie w odniesieniu do obszarów, które nazywa-
my dzisiaj miastami, posługiwali się dwoma terminami. Były to określenia: nwt�  (translite-
rowane również: nwt), odnoszące się do ośrodków o naturalnym rozroście urbanistycznym, 
niezależnie od ich wielkości oraz dm� – do planowanych założeń miejskich2. Do tych 
pierwszych zaliczyć można stare ośrodki jak stolice państwa (Memfis, Teby) czy nomów. 
Do drugich natomiast wioski robotników (Deir el-Medina), pomniejsze królewskie rezy-
dencje (Kahun, Gurob), miasta graniczne (Buhen, Sesebi), miasta dla kapłanów grobo-
wych3. Ideogram, którym było zapisane pierwsze słowo został skatalogowany przez Alana 
Gardinera jako „wioska ze skrzyżowaniem” pod numerem O494. Hieroglif ten mógł być 
również stosowany jako determinatyw wskazujący tereny zamieszkałe, jak miasto i wioska, 

1 Słownik języka polskiego, hasło „miasto” [on-line:] http://sjp.pwn.pl/szukaj/miasto [04.08.2013].
2 Por. E. P. Uphill, Egyptian Towns and Cities, Buckinghamshire 2001, s. 6.
3 Por. ibidem, ss. 21, 27, 35, 36, 39, 47.
4 Por, A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, London 1957, s. 498.
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ale też posiadłość5. Znak przedstawia dwie skrzyżowane ze sobą drogi otoczone okręgiem. 
Jednak po przejrzeniu zdjęć różnych egipskich zabytków pokrytych inskrypcjami, można 
zauważyć graficzne zróżnicowanie hieroglifu O49. W głębszym reliefie, jak na przykład na 
świątyni w Edfu z czasów ptolemejskich, ale również i na wcześniejszych zabytkach
(np. świątynia w Luksorze z okresu Nowego Państwa), można dostrzec wariant, w którym 
skrzyżowane drogi przypominają bardziej czterolistną koniczynę lub przekręcony o 45 stopni 
krzyż kawalerski z zaokrąglonymi końcami ramion. Innym razem owe drogi są bardzo wą-
skimi liniami lub mają formę trójkątów zwężających się do wewnątrz i nie krzyżują się 
wcale, nie dochodząc do centralnego miejsca znaku, w którym znajduje się czasem punkt 
(kropka). Klasyczna postać tego hieroglifu, jaką znaleźć można w katalogach i podręczni-
kach, występuje często na przedstawieniach malowanych. Czasem przebieg dróg podkreślo-
ny jest dodatkowymi liniami wzdłuż po zewnętrznej stronie, zaś połówki kwadratów w ro-
gach – reprezentujące budynki – są dodatkowo wyróżnione inną barwą. Dalsze wnioski
z takiego wyobrażenia na hieroglifie wyciąga Maria Betrò. Badaczka określa znak O49 mia-
nem „planu miasta” i wskazuje na jego genezę w przedstawieniach ufortyfikowanych miast 
na predynastycznych paletach kosmetycznych, w szczególności na tzw. Palecie Byków i Pa-
lecie Libijskiej6. Ukazane są tam zwierzęta, rośliny i „małe kwadraty”, czyli budowle oto-
czone pierścieniem masywnych fortyfikacji na planie bardziej zbliżonym do kwadratu niż 
do koła, ale nieco zaokrąglonego. Zapewne zwierzęta i rośliny są wczesnymi formami hie-
roglifów i stanowią zapis nazw wymienionych miast. Ta interpretacja, choć logiczna, nie 
wydaje się całkowicie oddawać symboliki późniejszego znaku O49. Faktycznie okrąg mógł 
oznaczać mury miejskie, ale nie jest on zaznaczony tak „masywnie” jak na predynastycz-
nych paletach. Być może w późniejszym okresie przestano przywiązywać wagę do tego ele-
mentu i wykorzystywano go jedynie do podkreślenia, że „miasto” jest pewnym określonym 
miejscem, w którym znajdują się budynki (ludzie tam mieszkają i pracują) i krzyżują się 
drogi (ważny ośrodek wymiany handlowej i centrum administracyjne). Zgadza się to z cha-
rakterem założeń miejskich opisywanych terminem nwt� , a więc o naturalnym rozroście 
układu urbanistycznego, którym charakteryzowały się stolice nomów i prowincji, gdyż
„w okresie Nowego Państwa każda z nich miała własne miejskie centrum, będące kombina-
cją miejscowego ośrodka administracyjnego i targowiska”7.
Drugim ze wspominanych określeń obszarów zamieszkanych i – jak podkreśla Eric 

Uphill – rozwijających się zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, było słowo 
dm�. Nie było ono zapisywane jednym hieroglifem, ale kombinacją fonogramów d + m� + � oraz 

5 Por. M. Collier, B. Manley, How to Read Egyptian Hieroglyphs, London 1999, s. 138; B. McDermott, Odczytywanie 
hieroglifów egipskich, Warszawa 2002, ss. 24 – 25.
6 Por. M. C. Betrò, Hieroglyphics: The Writings of Ancient Egypt, New York 1996, s. 190.
7 Por. E.P. Uphill, op .cit., s. 15.
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determinatywu oznaczającego „nawadniane tereny”. Terminem tym określano: „miasto”, 
„dzielnicę miejską”, „siedzibę”, „mieszkanie”, „sąsiedztwo”, „nadbrzeże”. Być może deter-
minatyw sugerował, iż za miasta uważano obszary, w pobliżu których uprawia się ziemię,
a zatem miejsca, gdzie pracują ludzie. Warto zwrócić także uwagę, że tzw. plan hippoda-
mejski, czyli siatka przecinających się pod kątem prostym alei i ulic, był stosowany
w egipskich regularnie planowanych miastach na dwa tysiąclecia przed „odkryciem” go 
przez Hippodamosa z Miletu (V w. p.n.e.). 

Mezopotamia
W języku sumeryjskim można odnaleźć tylko jeden termin, którym oznaczano miasta – 
było nim uru, czy też – jak się obecnie uważa – bliższe oryginalnej wymowie iri8. Jego aka-
dyjskim odpowiednikiem zaś było słowo ālum, którym to określano wszystko: od wielkich 
metropolii po zabudowania gospodarcze z siedmioma mieszkańcami9. Akadyjski znał też 
kilka innych terminów: kaprum na zabudowania gospodarcze, dūrum na ufortyfikowane 
osady i mā�azum na różnorodne zabudowania i miasta, ale głównym terminem pozostało 
ālum10. 
Przedstawienia piktogramu czytanego uru/iri z Późnego Okresu Uruk (ok. 3300 – 

3000 p.n.e.) ukazują figurę geometryczną przypominającą fasadę budynku11. Znak ten 
ewoluował w niewielkim stopniu w trakcie rozwoju pisma klinowego – starano się jedynie 
ograniczyć ilość klinów, które składały się na zarys wcześniejszego piktogramu12. Przedsta-
wiona interpretacja wydaje się o tyle uzasadniona, że w tym wypadku idea „planu miasta” 
implikowałaby istnienie kilku elementów, których tu brakuje. Sumerowie używali osob-
nych znaków do zapisu pojęć: „mury miejskie” oraz „drogi”. Pierwszy we wczesnym okresie 
rozwoju pisma miał postać owalu otoczonego czterema prostokątami, wewnątrz którego 
znajdował się jeszcze jeden wymienny element13. Środkowy element mógł wskazywać na-
zwę albo sugerować, że coś znajduje się w środku wspomnianego owalu reprezentującego 
mury miejskie. Cztery prostokąty  to zaś zapewne bramy miejskie. Późniejszy znak klinowy 
przybrał bardziej prostokątny kształt z dwoma „bramami miejskimi”, co wcześniej wystę-
powało jako jeden z wariantów, aby ostatecznie stać się abstrakcyjnym i o trudno rozpo-

8 Por, D. A. Foxvog, Introduction to Sumerian Grammar,  [on-line:] http://www.home.comcast.net/~foxvog
/Grammar.pdf [05.08.2013] , s. 13.
9 Por. M. Van De Mieroop, The Ancient Mesopotamian City, Oxford 1997, s. 10.
10 Por. ibidem, s. 10.
11  R. K. Englund, J.-P. Grégoire, The Proto-Cuneiform Texts from Jemdet Nasr (Materialien zu den frühen 
Schriftzeugnissen des Vorderen Orients 1), Berlin 1991 [online:] http://www.cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform
/archsigns.html [05.08.2013].
12 K. Volk et al., A Sumerian Reader, Roma 1999, s. 45.
13 R. K. Englund, J.-P. Grégoire, op. cit..
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znawalnej treści14. Jego czytanie w języku sumeryjskim brzmiało bàd i był to ten sam ter-
min, zapisywany w identyczny sposób, jak wspominany akadyjski dūrum oznaczający 
„mur” i „fortyfikację”15. Innym istotnym elementem miasta dla Egipcjan były drogi, które 
Sumerowie wyrażali w podobny sposób poprzez symbol skrzyżowania. Czytany był on ka-
skal (po akadyjsku: harrānu) i mógł oznaczać: „ekspedycję”, „karawanę”, „drogę” lub „po-
dróż”16. Warto jeszcze wspomnieć, że w piśmie sumeryjskim istniały dwie możliwości zapi-
su nazwy miasta: z predeterminatywem uru/iri lub z postdeterminatywem ki (akadyjskie: 
ašrum)17. Ten drugi termin między innymi wyobrażał pojęcia: „ziemia”, „miejsce”, „kraj”, 
albo „zaświaty”18. W wierzeniach sumeryjskich Ki jest także personifikacją ziemi
i żeńskim uzupełnieniem boga An, będącego uosobieniem nieba19.

Chiny
Współczesny chiński język ogólnonarodowy posiada trzy określenia terenów miejskich, 
których znaczenie w niewielkim stopniu uległo zmianom od udokumentowanych począt-
ków pisma chińskiego. Te słowa to: chéng (�), yì (�) oraz shì (�). Pierwsze z nich ozna-
cza zarówno „miasto” jak i „mury miejskie”20. W znaku, którym się zapisuje termin chéng, 
można wyróżnić trzy elementy: t� (�), czyli „ziemia”, zarys fortyfikacji z lewej strony, co 
widoczne jest w tzw. piśmie napisów na brązach (jīnwén) – jednym z najwcześniej datowa-
nych etapów rozwoju piśmiennictwa chińskiego oraz broń drzewcowa (�). Element „zie-
mi” współcześnie znajduje się po lewej stronie znaku, uprzednio zaznaczany był na dole, 
otoczony fortyfikacjami i bronią („pismo napisów na brązach”)21. Pełni on funkcję podob-
ną do determinatywu wskazując na przestrzenny charakter pojęcia.
Znak yì składa się obecnie z dwóch elementów, z których tylko górny przedstawiający 

kwadrat pozostał praktycznie niezmienny w ewolucji pisma. Kwadrat ten (�) o czytaniu 
k�u symbolizuje otwarte usta, które również mogą oznaczać bramę w potężnych fortyfika-
cjach, jak np. w „Wielkim Murze”22. Drugi element (�) znalazł się we współczesnym zna-

14 K. Volk et al., op. cit., s. 53.
15 Hasło: bad [WALL] [w:] The Pennsylvania Sumerian Dictionary [online:] http://psd.museum.upenn.edu/epsd1 
[05.08.2013].
16 J. A. Halloran, Sumerian Lexicon,  1999 [dostęp na:] http://www.sumerian.org/ [05.08.2013]; Y. Rosengarten, 
Répertoire commenté des signes présargoniques sumériens de Lagash, Paris 1967, s. 26; hasło: kaskal [WAY] [w:] The 
Pennsylvania Sumerian Dictionary [online:] http://psd.museum.upenn.edu/epsd1 [05.08.2013].
17 D. A. Foxvog, op. cit., s. 13; K. Volk et al., op. cit., s. 88.
18 Hasło: ki [PLACE] [w:] The Pennsylvania Sumerian Dictionary [online:] http://psd.museum.upenn.edu/epsd1 
[05.08.2013].
19 Por. J. Black, A. Green, Słownik mitologii Mezopotamii, Katowice 2006, s. 96.
20 Por. Wu Guanghua, Chinese Characters Dictionary with English Annotations, Shanghai 2002, s. 122.
21Hasło: ki [PLACE] [w:] The Pennsylvania Sumerian Dictionary [online:] http://psd.museum.upenn.edu/epsd1 
[05.08.2013]. 
22 Por. Wu Guanghua, op. cit., s. 590.
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ku na skutek zastąpienia innego o podobnej grafii (�) przedstawiającego klęczącą osobę23. 
Do obecnych znaczeń słowa yì należą: „miasto”, „stolica” i „hrabstwo”24. Budowa tego zna-
ku pozwala sądzić, iż pierwotnym jego znaczeniem było główne centrum polityczne dane-
go księstwa. Dlatego człowiek ukazany w nim klęczy, oddając tym samym hołd władcy. 
Niektórzy badacze są zdania, że znak � sam w sobie symbolizuje mury miejskie lub zarys 
planu świątyni i interpretują całość jako „ludzi wewnątrz ufortyfikowanego kompleksu lub 
obok centrum rytualnego”25. Jeden z wariantów znaku z pisma wielkopieczęciowego rze-
czywiście przedstawia „klęczącą postać” otoczoną zaokrąglonym kwadratem, wzmacniając 
prawdziwość tej drugiej etymologii.
Trzeci znak – shì – rozumiany jest współcześnie jako: „targ”, „miasto” lub „zarząd 

miasta”26. Wyobraża on mężczyznę niosącego towary na plecach za pomocą czegoś, co przy-
pomina koromysło (nosidło do noszenia wody)27. Pojęcie to dotyczy zatem sfery handlowej 
(targ) i politycznej (zarząd miasta).
Pokrewne pochodzenie do grupy znaków określających miasto ma termin guó (	),

o współczesnym znaczeniu: „kraj”, „naród”, „państwo”28. Obecny wygląd jego zapisu jest 
formą uproszczoną od tradycyjnej (
), w której widoczne są trzy elementy składowe: mały 
kwadrat (�), o którym już była mowa, broń drzewcowa w postaci uproszczonego zarysu 
wyglądu nadziaka gē, zwanego potocznie halabardą, który stanowił podstawowe uzbrojenie 
piechoty i załogi rydwanów w epoce Shang (�; gē) oraz otaczający całość duży kwadrat29. 
Przypuszcza się, że całość wyobraża armię, którą symbolizuje nadziak gē, broniącą miasta 
otoczonego murami i interpretuje na dwa sposoby: jako „obóz wojskowy” albo „siedzibę 
władzy chronioną i kontrolowaną przez armię”30. Zwraca również uwagę fakt, że wczesne 
przykłady tego znaku, a także późniejsze jego warianty, aż do reformy pisma i jego standa-
ryzacji w III w. p.n.e., nie posiadają zewnętrznego elementu otaczającego całość – co Paola 
Demattè uważa za prawdopodobne świadectwo zmiany w układzie starożytnego miasta 
chińskiego, w którym początkowo murami otaczano jedynie centrum polityczne, czyli 
miejsce urzędowania klas rządzących31. Pewne analogie do takiego rozplanowania miast sto-

23 Por. R. Sears, ��[w:] op. cit. 
24 Por. Wu Guanghua, op. cit., s. 1278.
25 P. Demattè, Longshan-Era Urbanism: The Role of Cities in Predynastic China, „Asian Perspectives” 1999, Vol. 38, No.2,
s. 143.
26 Wu Guanghua, op. cit., s. 967.
27 R. Sears, ��w:] op. cit. 
28 Wu Guanghua, op. cit., s. 382.
29 P. Demattè, op. cit., s. 143; R. Gajewski, Pismo epoki Shang [w:] Z. Słupski, Wczesne piśmiennictwo chińskie, Warszawa 
2001, s. 48.
30 Por. P. Demattè, op. cit., s. 143.
31 Por. M. J. Künstler, Pismo chińskie, Warszawa 1970, s. 58; P. Demattè, op. cit., s. 143.
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łecznych odnaleźć można w Pekinie, który posiadał potrójne obwarowania dzielące go na: 
Miasto Cesarskie, Miasto Wewnętrzne i Miasto Zewnętrzne32. Tradycyjne źródła chińskie 
dostarczają więcej informacji na ten temat: i tak w Bowuzhi znajduje się wzmianka, że Yu
z dynastii Xia „zapoczątkował zwyczaj [wznoszenia – przyp. Ł. B.] wewnętrznych (�; 
chéng) oraz zewnętrznych (�; guō) murów”33. Należy zwrócić tu uwagę, że semantyczna bli-
skość terminów chéng (�) oraz guó (
) i jednocześnie strukturalna znaków je reprezentu-
jących mogą pochodzić z wczesnego okresu formowania się państwowości w Chinach, kie-
dy poszczególne miasta tworzyły rodzaj rywalizujących ze sobą poleis34. 

Inne systemy pisma
Istnienie pewnych wspólnych cech znaków związanych z przestrzenią miejską w poznanych 
systemach pisma spowodowało podejmowanie przez badaczy prób odczytania tych nieod-
szyfrowanych poprzez metodę porównawczą. Jednym z przykładów takich działań jest pró-
ba wyszukania tych pojęć w piśmie z Doliny Indusu przez Iravathama Mahadevana. Znak 
przypominający łacińską literę „X”, zajmujący pozycję 149 z katalogu tego badacza, ma 
według niego symbolizować „skrzyżowanie” i wykazuje pewne podobieństwo do omawia-
nego wcześniej w tym artykule piktogramu sumeryjskiego oznaczającego „drogę”35. Inny, 
podobny symbol z pieczęci z Doliny Indusu o numerze 284 przedstawia poprzedni
(nr 149) zamknięty wewnątrz owalu, co wykazuje łudzącą zbieżność z egipskim hierogli-
fem nwt� , o którym również była mowa wcześniej36. 
Należy jednak być ostrożnym w takich porównaniach, bowiem niekoniecznie każdy 

system zapisu w taki sam sposób przedstawia podobne pojęcia. Tak jest na przykład z hie-
roglifami anatolijskimi, które częściowo zostały odczytane. Pismo to wcześniej nazywano 
„hetyckimi hieroglifami”, ale obecnie wiadomo, że język, w którym je sporządzono był dia-
lektem luwijskiego, blisko spokrewnionego z hetyckim37. Stąd obecnie używa się określeń: 
„luwijskie”, bądź „anatolijskie hieroglify”. Ta druga nazwa wydaje się bardziej poprawna, 
gdyż znane są inskrypcje zapisane w języku huryckim, a najstarsze skomponowane są wy-
łącznie za pomocą ideogramów, co uniemożliwia rozpoznanie ich pierwotnego języka38. 
Niejaki regent Jasiris w napisie hieroglificznym z VIII w. p.n.e. pochodzącym z Karkemisz 

32 M. J. Künstler, Dzieje kultury chińskiej, Warszawa 2008, s. 278.
33 Cyt. za: P. Demattè, op. cit., s. 143 – 144; wszystkie znaki i transkrypcja pīnyīn stanowią uzupełnienie autora.
34 Por. ibidem, s. 140, 144.
35 Por. I. Mahadevan, Agricultural terms in the Indus script, „Journal of Tamil Studies”, 2006, Vol. 70, (punkt 19.) wersja 
elektroniczna [on-line:] http://www.harappa.com/arrow/indus-agricultural-terms.pdf [07.08.2013].
36 Por. ibidem. (
37 Por. M. Popko, Ludy i języki starożytnej Anatolii, Warszawa 1999, ss. 105 – 106; J. Friedrich, Zapomniane pisma i języki, 
Warszawa 1958, s. 95.
38 Por. M. Popko, op. cit., s. 18.
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ujawnia starożytną luwijską nazwę pisma – „miejskie”39. Jedną z pierwszych osób, które 
podjęły się odczytania tego pisma był brytyjski asyriolog Archibald Sayce. To on u schyłku 
XIX wieku ustalił znaczenie ideogramów „król” i „kraj” z pomocą bilingwicznej pieczęci 
króla Tarkummuwy40. Następnie, kierując się typową dla inskrypcji ze starożytnego Bliskie-
go Wschodu strukturą: „ja + imię (fonetycznie) + król kraju/miasta X (fonetycznie)”,  usta-
lił, że „kraj” i drugi wymienny z nim hieroglif, który uznał za „miasto”, pełnią funkcję de-
terminatywów41. 
Co przedstawia sam hieroglif „miasta” w omawianym systemie zapisu? Na obszarze Im-

perium Hetyckiego nowe miasta lokowano na naturalnych wzniesieniach, dlatego bywają 
opisywane jako „górzyste miasta”.42 Natomiast anatolijski symbol miasta w tym piśmie 
przypomina górę. Być może jest to sztuczna góra – centrum władzy, ponieważ podobny 
kształt ma znak na „króla” (nr 17 w katalogu Laroche’a; REX), z innym jednak wnętrzem43. 
Z całą pewnością jednak symbol „miasta” (nr 225; URBS), mógł być podwojony i oznaczał 
wówczas „kraj” (nr 228; REGIO) lub potrojony w znaczeniu „obóz” (nr 231; CA-
STRUM)44. Termin na określenie miasta w języku luwijskim jest nieznany, ponieważ nie 
został zapisany w całości fonetycznie i jedynie końcówki gramatyczne zostały odnotowane 
sylabami45. Wiadomo natomiast, że hetycki odpowiednik sumeryjskiego uru/iri to happira, 
co pierwotnie oznaczało „targ” lub „miejsce handlu”46. Również istotny jest fakt, iż organi-
zmy miejskie mogły tracić na znaczeniu, jak to miało miejsce w przypadku Karkemisz 
(Karkamiš), które w pewnym momencie przestało określać się determinatywem REGIO 
(„kraj”) na rzecz URBS („miasto”), a więc przekształciło się z miasta-państwa kontrolujące-
go większy obszar w zwykłe miasto47.

Podsumowanie
Na podstawie omówionych przykładów wyraźnie widać, że terminy, którymi posługiwali 
się starożytni na określenie terenów zamieszkanych, a na które nie ma we współczesnych ję-
zykach odpowiednika innego niż „miasto”, mają się nijak to definicji przedstawionej we 
wstępie. Założenia te ani nie musiały być duże ani gęsto zaludnione. Nie musiały być także 

39 Por. ibidem, s. 22.
40 Por. J. Friedrich, op. cit., s. 97-98.
41 Por. ibidem, s. 98.
42 D. P. Mielke, Hittite Cities: Looking for a Concept [w:] Insights into Hittite History and Archaeology (Colloquia Antiqua 2), 
red. H. Genz, D. P. Mielke, Leuven-Paris-Walpole 2011, s. 153.
43 A. Payne, Hieroglyphic Luwian: An Introduction with Original Texts, Wiesbaden 2010, s. 162; znaczenia logogramów po-
daje się zwyczajowo w języku łacińskim (z powodu braku danych na temat słów luwijskich).
44 A. Payne, op. cit., s. 177.
45 Por. ibidem, ss. 50 i 158. 
46 Por. D. P. Mielke, op. cit., s. 154.
47 Por. A. Payne, op. cit., s. 158.
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planowane zgodnie z jakąś całościową wizją zagospodarowania terenu. Żadne z przedsta-
wionych starożytnych pojęć nie obejmuje wszystkich podstawowych założeń definicyjnych 
obecnie używanego terminu „miasto”. Prowadziło to nierzadko do nieporozumień i błęd-
nej interpretacji faktów przez badaczy. Twierdzono na przykład, że w Egipcie i na ziemiach 
Majów nie istniały miasta48. Brak rozróżniania wielkości terenów zabudowanych miał sta-
nowić dowód, że „Egipt był cywilizacją pozbawioną miast”, podczas gdy badania archeolo-
giczne ostatnich lat (od końca lat 70. XX w.) udowodniły ponad wszelką wątpliwość, że 
było wprost przeciwnie.49 
Sposób myślenia o omawianych obszarach odcisnął także wyraźne piętno na powstaniu 

znaków pisma je obrazujących. Analiza zmian w grafii tych ideogramów jest bardzo po-
mocna przy interpretowaniu zmian zachodzących w strukturze miejskiej, ale jedynie pod 
warunkiem, że do dyspozycji są także inne źródła – tak archeologiczne, jak pisane czy iko-
nograficzne. 
Warto więc pamiętać, myśląc o przeszłych epokach, że miasto starożytne nie jest po 

prostu „dużym, gęsto i planowo zabudowanym terenem”, ale jednocześnie może nim być. 
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SUMMARY
City and the urban area in non-alphabetical writing systems

This article follows the modern definition of a city and tests its accuracy to the ancient 
times in different civilizations. The comparison of terms used by the ancients to depict 
settlements that are contemporary understood as cities or villages is another important 
matter of this discussion. In those selected civilizations – when the writing systems were 
created – signs of scripts also were shaped by the urban surroundings. Here the similarities 
and differences between them are discussed in more detail. All of this information provide 
us with a new definition of an ancient city that may but not have to be convergent with 
modern one.
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