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KONTAKTY EGIPTU Z PALESTYNĄ 
NA PRZEŁOMIE IV I III TYSIĄCLECIA P. N. E. 

W dziejach relacji pomiędzy Egiptem a Palestyną istotnym okresem jest przełom IV 
i III tysiąclecia p. n. e. Wówczas to, wraz z zachodzącymi w Egipcie procesami prowa
dzącymi do powstania państwa faraonów, zaobserwować można jednocześnie wzrost 
zainteresowania Egipcjan obszarami Kanaanu. W rezultacie intensyfikacji kontaktów, 
połączonych z osiedlaniem się - zwłaszcza w południowej części Palestyny - grup 
ludności znad Nilu, na wspomnianym obszarze powstają egipskie osiedla/faktorie han
dlowe. Prawdopodobne wydaje się nawet przypuszczenie o skolonizowaniu przez 
Egipcjan obszarów południowej Palestyny w okresie odpowiadającym mniej więcej 
czasom dynastii 0 i początkom istnienia państwa egipskiego (przynajmniej do połowy 
I dynastii). 

Należy jednak zaznaczyć, iż sporadyczne kontakty pomiędzy oboma obszarami ist
niały zapewne o wiele wcześniej - przypuszczalnie już w okresie kiedy na terenach 
Egiptu rozwijały się: kultura Badari oraz kultura Nagada I, co odpowiada okresowi 
eneolitu w Palestynie. Wzajemne relacje pomiędzy mieszkańcami wspomnianych ob
szarów są jednak o wiele lepiej poświadczone dopiero dla okresu późniejszego - od
powiadającego okresowi Wczesnego Brązu la w Palestynie. Uzyskane dane wskazują 
na istnienie wówczas kontaktów pomiędzy południowym Kanaanem a obszarami delty 
Nilu, którą zamieszkiwała jeszcze ludność kultury dolnoegipskiej. W tym samym cza
sie, na południu Egiptu rozwijała się kultura Nagada II - jej fazy Nagada Ilb-c1. Wy
daje się prawdopodobne, iż podwaliny pod rozwój późniejszych relacji handlowych 
z obszarami Kanaanu położyła ludność wspomnianej kultury dolnoegipskiej, w okresie 
nieznacznie poprzedzającym wydarzenia, w wyniku których - przesuwająca się ku 
północy ludność kultury Nagada II - zajmie obszary delty Nilu. Niewątpliwie duży 
udział w ówczesnych kontaktach mieli mieszkańcy dolnoegipskiego stanowiska Maadi. 
Wyniki prac w Kanaanie oraz publikacje materiału ze wspomnianego stanowiska po
zwalają na wykazanie wczesnych początków wzajemnych kontaktów pomiędzy przed
stawicielami kultury dolnoegipskiej a mieszkańcami Palestyny, w okresie odpowiada

1 T. A. Wilkinson, Early Dynastie Egypt, London & New York 1999, s. 151; R. Amiran, R. Gophna, 
The Correlation between Lower Egypt and Southern Canaan during The EB1 Period [w: ] The Nile Delta in 
Transition:  Millenium BC, ed. E. C. M. van den Brink, Tel-Aviv 1992, s. 357-358. 
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jącym Nagada Ilb-c. Poświadczają je zarówno znaleziska kanaanejskie w Maadi, jak 
i egipskie na stanowiskach południowej Palestyny. Podkreślić należy, że analiza mate
riału ceramicznego z kilku stanowisk w południowym Kanaanie z początku Wczesne
go Brązu I, takich jak m.in.: stanowisko H, Lachish - osada północno-zachodnia, Tel 
’Erani, Taur Ichbeineh, Tel Halif oraz Nizzanim, pozwala na wysunięcie przypuszcze
nia, że już wtedy na niektórych stanowiskach Kanaanu mogły przebywać grupy Egip
cjan pochodzących z delty. Zapewne na skutek zaniku istniejącej wcześniej chalkoli- 
tycznej kultury Ghassulskiej i całkowitego porzucenia jej systemu osadniczego, 
w południowej części Kanaanu ok. 3600-3500 roku p.n.e, mogła wytworzyć się tutaj 
pustka osadnicza, która przypuszczalnie wypełniona została przez grupy ludności dol- 
noegipskiej, stopniowo przenikające na tereny północnego Synaju i ewentualnie osie
dlające się w południowym Kanaanie. Być może osoby te prowadziły lub nadzorowały 
handel z deltą Nilu, podobnie jak to czynili mieszkańcy Palestyny, po których ślady 
przetrwały w Maadi. W okresie tym handel odbywał się zapewne również przy udziale 
egipskich pośredników ze wschodniej delty, tak więc w wymianę handlową zaangażo
wani byli prawdopodobnie kupcy wywodzący się zarówno z Egiptu, jak i Kanaanu2. 
Przypuszczalna możliwość pojawienia się już wówczas na obszarach Palestyny przed
stawicieli kultury dolnoegipskiej oraz wzajemne oddziaływania dwóch różnych grup 
kulturowych mogły przyczynić się również do powstania nowej kultury, której ślady 
odnajdywane są w południowym Kanaanie od Nahal Lachish na północy po Nahal 
Besor na południu. Byłaby ona jednocześnie odrębna od przeważającej na pozostałych 
obszarach kraju. Biorąc pod uwagę opinie o możliwości wytworzenia się na interesują
cym nas obszarze Kanaanu - w znacznym stopniu zegiptyzowanego - regionalnego 
wariantu kultury tego okresu, trzeba również rozważyć sugestie3, że kupcy uczestni
czący w handlu pomiędzy oboma obszarami mogli należeć właśnie do tej w znacznym 
stopniu zegiptyzowanej populacji, która rozwinęła się w południowej Palestynie 
w wyniku napływu grup ludności dolnoegipskiej. Populacja ta mogła również stać się 
podstawą do procesu egipskiej infiltracji i kolonizacji w okresie późniejszym, na prze
łomie IV i III tysiąclecia p.n.e. (Wczesny Brąz Ib w Palestynie), a więc już w okresie 
formowania się państwa egipskiego, kiedy to proces ten będzie sterowany przez pań
stwo, a nadzór nad tworzoną przez pierwszych władców Egiptu siecią handlową spra
wować będą królewscy urzędnicy.

2 K.M. Ciałowicz, Początki cywilizacji egipskiej, Warszawa-Kraków 1999, s. 89, 118-119; R. Gophna, 
Observations on the earliest phase of relations between Egypt and Canaan during the Early Bronze Age 
[w:] Interregional Contacts in the Later Prehistory of Northeastern Africa, eds L. Krzyżaniak, K. Kroeper, 
A. Kobusiewicz, Poznań 1996, s. 311-314; I. Rizkana, J. Seeher, Maadi III. The Non-Lithic Small Finds 
and the Structural Remains of the Predynastic Settlement, AV, Bd. 80, Mainz 1989, s. 79; T.A. Wilkinson, 
Early Dynastic..., s. 151.

9 R. Gophna, Observations..., s. 313.
4 R. Gophna, The Contacts between 'En Besor Oasis, Southern Canaan, and Egypt during the Late 

Predynastic and the Threshold of the First Dynasty: a Furter Assessement [w:] The Nile Delta..., s. 385— 
389; U. Hartung, Bemerkungen zur Chronologie der Beziehungen Ägyptens zu Siidkanaan in Spätprädynas- 

Na podstawie danych archeologicznych z niektórych stanowisk palestyńskich, 
można przypuszczać, że wspomniany wyżej pierwszy etap, w którym mieszkańcy 
Egiptu pojawili się na obszarach Kanaanu, miał miejsce prawdopodobnie już na po
czątku okresu Wczesnego Brązu I (Wczesny Brąz la) i związany był z obecnością na 
tych obszarach przedstawicieli kultury dolnoegipskiej4.
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Następnie, kiedy w wyniku przesuwania się ludności gómoegipskiej na tereny delty 
Nilu zanika kultura dolnoegipska i cały Egipt zostanie objęty jedną jednostką kulturo
wą, a jednocześnie nasilą się procesy zmierzające do powstania państwa egipskiego, 
czyli mniej więcej od połowy okresu Nagada II (Nllc-d) do końca okresu predyna- 
stycznego (do Nagada Illb - dynastia 0), zmniejsza się ilość danych, które mogłyby 
wskazywać na bezpośrednie zaangażowanie i obecność Egipcjan w Kanaanie. Wyraź
nie zmniejsza się wówczas m.in. ilość ceramiki egipskiej znajdowanej na stanowiskach 
Kanaanu. Być może tylko na niektórych stanowiskach (np. Taur Ichbeineh czy Tel 
’Erani) pozostała niewielka populacja egipska5, natomiast na innych, jak np. stanowi
sko H, ’En Besor brak jest danych wskazujących na obecność Egipcjan. Zaobserwo
wana tutaj przerwa w obecności ludności znad Nilu trwa od schyłku Wczesnego Brązu 
la, kiedy porzucona zostaje osada na stanowisku H i jest kontynuowana w początkach 
Wczesnego Brązu Ib (’En Besor - stratum IV), aż do momentu, kiedy w późniejszym 
okresie Wczesnego Brązu Ib, ponownie pojawią się tu Egipcjanie (’En Besor - stratum 
III). Przy czym różnice w materiale archeologicznym wskazują na to, że w okresie 
Wczesnego Brązu la na stanowisku H zamieszkiwała populacja odrębna od tej, która 
pojawiła się w ’En Besor później, tj. pod koniec dynastii O6.

ticher Zeit, MDAIK, Bd. 50, 1994, s. 108-109; N. Porat, An Egyptian Colony in South Palestine during the 
Late Predynastic - Early Dynastic Period [w:J The Nile Delta..., s. 435.

5 U. Hartung, Bemerkungen..., s. 109-111.
6 R. Gophna, The Contacts..., s. 385.
7 U. Hartung, Importkeramik [w:J G. Dreyer, Umm el-Qaab I. Das prädynastische Königsgrab U-j und 

seine frühen Schriftzeugnisse, Mainz am Rhein 1998, s. 92-96.
8 R. Gophna, The Contacts..., s. 393; R. Gophna, Egyptian Settlement and Trade in Canaan at the 

Waning of the Early Bronze Age I: New Discoveries and Old Questions [w:J Les Civilisations du Bassin 
Méditerranéen. Hommages à Joachim Śliwa, eds K.M. Ciałowicz, J.A. Ostrowski, Cracovie 2000, s. 99; 
E.D. Oren, Y. Yekutieli, Taur Ikhbeineh: Earliest Evidence for Egyptian Interconnections [w:] The Nile 
Delta..., s. 381-382.

Zaznaczyć jednak należy, że o ile po schyłku Wczesnego Brązu la zmniejsza się 
ilość danych wskazujących na obecność Egipcjan w południowej Palestynie, to jednak 
nie zanikają kontakty handlowe pomiędzy oboma obszarami. Świadczą o tym nadal 
obecne w Egipcie importy z Palestyny odkryte chociażby w datowanym na okres Na
gada III a2 - grobowcu U-j w Abydos7.

Natomiast na przełomie IV i III tysiąclecia p.n.e., kiedy w Egipcie swój punkt kul
minacyjny osiągną procesy związane z formowaniem się państwa egipskiego, tj. 
u schyłku dynastii 0 i na początku I dynastii (zwłaszcza w czasach Narmera), zaobser
wować można znaczący wzrost aktywności Egipcjan w południowym Kanaanie. 
W okresie tym charakter relacji jest już jednak odmienny niż uprzednio. Obecnie na 
terenach Kanaanu osiedlają się grupy Egipcjan, wśród których są obecni również 
przedstawiciele egipskiej administracji. Powstające wówczas na obszarach południo
wego Kanaanu osady egipskie są dla wielu badaczy dowodem wskazującym na istnie
nie tutaj egipskiej koloni czy też egipskich faktorii handlowych8.

Istotnych danych, do prześledzenia relacji pomiędzy Egiptem a Kanaanem w okre
sie formowania się państwa egipskiego i w początkach jego istnienia, dostarczają prace 
wykopaliskowe prowadzone na stanowiskach położonych zarówno na terenach obec
nego Izraela, jak i na obszarach Egiptu, na Synaju, a zwłaszcza w delcie Nilu. Obecnie 
na obszarze delty badanych jest kilka stanowisk ze wspomnianego okresu (w tym m.in. 
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Tell el-Farcha, na którym prace wykopaliskowe prowadzi misja archeologiczna Insty
tutu Archeologii UJ oraz Poznańskiego Towarzystwa Prehistorycznego). Wyniki obec
nych prac wskazują, że we wspomnianym okresie mieszkańcy delty (w tym również 
ludność zamieszkująca osadę w Tell el-Farcha), brali aktywny udział w rozwijaniu 
kontaktów z południowym Kanaanem. Poświadczają to m.in. importy palestyńskie 
znajdowane w delcie. Wydaje się również, iż jedną z podstaw ich egzystencji mogły 
być korzyści czerpane właśnie z uczestnictwa w tych kontaktach. Natomiast kiedy 
w okresie późniejszym owe kontakty osłabły, mogło się to przyczynić do zmniejszenia 
lub zaniku osadnictwa na niektórych stanowiskach.

Na istnienie ścisłych relacji pomiędzy Egiptem a Kanaanem we wspomnianym 
okresie wskazują również dane pochodzące ze stanowisk położonych na obszarach 
Kanaanu9 10. Ich istnienie potwierdzają m.in. znajdowane na tym obszarze serechy kró
lewskie należące m.in. do Narmera. Ponadto na wielu stanowiskach palestyńskich 
znajdowana jest ceramika egipska, przy czym, im dalej na północ Izraela, tym jej ilość 
zmniejsza się. Istotne są tu spostrzeżenia uzyskane w wyniku badań mineralogiczno- 
-petrograficznych. Badania tego typu pozwoliły na wyróżnienie wśród ceramiki typo
wo egipskiej dwóch grup. Pierwsza z nich to naczynia, które były wykonywane 
w Egipcie, z glin egipskich. Druga grupa to również naczynia o formach egipskich, ale 
wykonywane nie w Egipcie, lecz w Palestynie - z surowców lokalnych. Wśród naczyń 
egipskich, wytwarzanych w Egipcie i importowanych na obszary Kanaanu dominują 
naczynia zasobowe. Natomiast naczynia o formach egipskich, ale wytwarzane w Ka
naanie z miejscowych glin, to przede wszystkim ceramika kuchenna: naczynia do go
towania, jedzenia i picia. W odniesieniu do tej drugiej grupy naczyń stwierdzono rów
nież, że pod względem technologicznym nie wykazują one podobieństw do lokalnej 
tradycji kanaanejskiej, lecz nawiązują do metod produkcji naczyń stosowanych 
w Egipcie. Obok wymienionych powyżej dwóch grup ceramiki egipskiej (o egipskich 
formach i technikach produkcji) również cześć ceramiki typowo kanaanejskiej, znaj
dowanej na wielu stanowiskach, charakteryzuje się egipskimi cechami technologicz
nymi. Stwierdzono również występowanie ceramiki kanaanejskiej, która pod wzglę
dem technologicznym nawiązuje do lokalnej tradycji kanaanejskiej. Wspomniane ba
dania wykazały ponadto, że wykonane w Kanaanie naczynia o egipskich formach oraz 
naczynia o formach kanaanejskich różnią się pomiędzy sobą pod względem: wyboru 
gliny do ich produkcji, rodzaju zastosowanej domieszki, temperatury wypału oraz 
techniki produkcji. Prawdopodobnie więc w omawianym okresie, na terenach Kanaanu 
istniały dwie odrębne tradycje ceramiczne: egipska oraz kanaanejska, co w przypadku 
tej pierwszej może wskazywać na obecność w Kanaanie egipskich garncarzy, którzy 
wykonywali dla mieszkającej tu populacji Egipcjan naczynia o formach egipskich, 
z lokalnie dostępnych glin oraz przy zastosowaniu egipskich metod produkcji. Garnca
rze ci wytwarzali też czasami ceramikę o formach kanaanejskich, ale przy zastosowa
niu egipskich technik11.

’ B. Andelkovié, The Relations between Early Bronze Age I Canaaan and Upper Egyptians, Belgrade 
1995, s. 25-56.

10 R. Gophna, Egyptian Settlement..., s. 100.
11 Idem, The Contacts..., s. 386-388; N. Porat, An Egyptian Colony...

Należy tutaj zwrócić uwagę na różnice co do ilości poszczególnych grup ceramiki, 
jakie zaobserwowano na poszczególnych stanowiskach. Mianowicie na niektórych (np. 
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’En Besor III, Tel Ma’ahaz) wyraźnie dominuje, stanowiąc nieraz ponad 90%, cerami
ka egipska oraz lokalnie wytwarzane naczynia o formach egipskich. Na innych stano
wiskach (np. Tel ’Erani, Silo Site) ceramika egipska zarówno lokalnie wytwarzana, jak 
i importowana z Egiptu chociaż jest ilościowo mniejsza, to jednak nadal stanowi ok. 
20—40%. Znane są również stanowiska (np. ’Arad IV, Tel Malhata; Palmahim Quarry 
2-1), na których dominuje ceramika kanaanejska12. Wydaje się więc, iż mamy tu do 
czynienia ze zróżnicowaniem co do charakteru obecności Egipcjan w poszczególnych 
ośrodkach. Możliwe jest, iż Egipcjanie rezydowali bądź to w zwartych osiedlach - 
i wtedy zrozumiała staje się przewaga naczyń egipskich, bądź też mieszkali razem 
z lokalną ludnością, w obrębie tych samych osad - stąd też mniejszy udział ceramiki 
egipskiej, a większy ceramiki kanaanejskiej. Ponadto w tym drugim przypadku - na co 
wskazują dane archeologiczne - można przyjąć, iż Egipcjanie mieszkający w jednym 
osiedlu wraz z miejscową ludnością raczej nie tworzyli odrębnych dzielnic w tych 
ośrodkach.

12 E.C.M. van den Brink, Late Protodynastic-Early First Dynasty Egyptian Finds in Late Early Bronze 
Age I Canaan: An Update [w:J Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists, Cam
bridge, 3-9 September 1995, ed. C.J. Eyre, Leuven 1998, s. 216-217.

3 A. Ben-Tor, New Light on the Relations between Egypt and Southern Palestine during the Early 
Bronze Age, BASOR, no. 281, 1991, s. 5-6; R. Gophna, Egyptian Settlement..., s. 100.

14 B. Brandl, Evidence for Egyptian Colonization of the Southern Costal Plain and Lowlands of Canaan 
during the Early Bronze I Period [w:] The Nile Delta..., s. 449, 464; R. Gophna, D. Gazit, The First Dy
nasty Egyptian Residency at 'En Besor, Tel Aviv, vol. 12, 1985, s. 9-16.

15 R. Gophna, Egyptian Settlement..., s. 100; N. Porat, An Egyptian Colony..., s. 433-434.

Również wśród narzędzi krzemiennych zaobserwowano, że część z nich wykony
wana była z lokalnych surowców, lecz w stylu i techniką egipską13.

Podobieństwa do tradycji egipskiej, pod względem technik budowlanych, wykazują 
też obiekty architektoniczne odsłonięte na kilku stanowiskach kanaanejskich (’En Be
sor, Afridar, Tel Ma’ahaz?)14.

Obecność Egipcjan w Kanaanie poświadczają więc przede wszystkim tradycyjne 
egipskie produkty, ale wykonywane w Kanaanie z lokalnych surowców i, co najistot
niejsze, przy zastosowaniu egipskich technologii.

Dodatkowych danych potwierdzających obecność Egipcjan w Kanaanie, a wśród 
nich również przedstawicieli administracji egipskiej, dostarczają podobne jak w przy
padku ceramiki badania nad składem mineralnym znajdowanych w Kanaanie odcisków 
egipskich pieczęci. Wyniki tych badań (odciski pieczęci z ’En Besor, Tel ’Erani) 
wskazują, iż nie były one odciskane w glinach egipskich, a więc nie wykonywano ich 
w Egipcie, lecz odciski te wykonywano w Kanaanie, w glinach kanaanejskich. Przy
puszczać więc można, iż obecni w Kanaanie (np. w ’En Besor) urzędnicy egipscy, 
posługujący się egipskimi pieczęciami, pieczętowali produkty, wykorzystując w tym 
celu lokalne gliny kanaanejskie15.

Wspomniane powyżej dane, potwierdzające egipską obecność w Kanaanie, pocho
dzą z kilkunastu stanowisk. Podejmując jednak próbę określenia zasięgu egipskiego 
osadnictwa na obszarach Kanaanu, stajemy przed trudną do rozstrzygnięcia kwestią 
dotyczącą tego, gdzie przebiegała granica pomiędzy terenami zasiedlonymi przez 
Egipcjan a obszarami znajdującymi się tylko w zasięgu egipskiego handlu, na których 
również mogły przebywać grupy Egipcjan zaangażowanych w wymianę handlową 
pomiędzy obszarem objętym egipskim osadnictwem a terenami znajdującymi się poza 
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jego granicami. Oprócz stanowisk (’En Besor, Tel Halif, Tel Ma’ahaz, Tel ’Erani, Tel 
Lod, Megiddo), na których stwierdzono ślady wskazujące na obecność osadnictwa 
egipskiego, znane są też stanowiska (Tell Sakhan, ’Arad, Maghar, ’Azor, Tell Abu el- 
-Kharaz, Beit Yerakh), na których występują jedynie sporadyczne znaleziska egipskie, 
które mogły pojawić się tu przede wszystkim w wyniku wymiany handlowej, a nie są 
pozostałościami po stale rezydującej na nich grupie Egipcjan. Obecnie znaleziska 
wskazują, że osadnictwo egipskie koncentrowało się głównie w południowej części 
Kanaanu (Tel Halif Terrace, Tel ’Erani, ’Arad, ’En Besor, Tel Ma’ahaz). Niemniej 
jednak wyniki badań na terenie centralnego i północnego Izraela (Tel Lod, Tell Assa- 
wir,Tell Abu el-Kharaz oraz być może również Megiddo?) wskazują, że również tutaj, 
pod koniec Wczesnego Brązu Ib, przynajmniej w niektórych osadach, mogły mieszkać 
grupy ludności egipskiej. Egipcjanie osiedlali się zarówno wzdłuż szlaków handlo
wych (’En Besor, Tel Halif, Tel Ma’ahaz), jak i w sercu urodzajnego obszaru (Tel 
’Erani, Tel Lod, Megiddo, Maghar)16. Największymi centrami na obszarach zajętych 
były m.in. Tel ’Erani oraz Tel Halif. Wskazują na to zarówno ilość znalezisk, jak 
i rozmiary stanowiska przeważające nad innymi znajdującymi się na tym obszarze17.

16 R. Gophna, Egyptian Settlement...
17 B. Andelkovid, The Relations..., s. 73; B. Brandl, Evidence..., s. 442.
11 Y. Yedin, The earliest record of Egypt's military penetration into Asia?, IEJ, vol. V, 1955, s. 1-16.
19 R. Amiran, An Egyptian Jar Fragment with the Name of Narmer from Arad, IEJ, vol. 24/1, 1974, 

s. 10-11; A. Ben-Tor, The Trade Relations of Palestine in the Early Bronz Age, „Journal of the Economic 
and Social History of the Orient”, no. 29, 1986, s. 10-27.

20 B. Brandl, Evidence..., s.; R. Gophna, Egyptian Settlement..., s. 103.

Pojawienie się i obecność Egipcjan w Kanaanie wydaje się bezspornym faktem. 
Natomiast, co do charakteru tej obecności w literaturze przedmiotu pojawiały się różne 
teorie. Początkowo sugerowano, iż Kanaan został opanowany przez Egipt w wyniku 
podboju militarnego18. Obecnie jednak przeważa pogląd o pokojowym charakterze 
zasiedlania tych terenów. Sugeruje się istnienie raczej intensywnych kontaktów han
dlowych, a nie kontroli militarnej Egipcjan nad Kanaanem. Natomiast przemieszczanie 
ludzi i zakładanie osad byłoby rezultatem tych intensywnych kontaktów. Dla wielu 
badaczy są to więc związki czysto ekonomiczne i bazujące na obopólnym handlu (co 
wyklucza konflikt militarny lub dominację). Oczywiście, możliwa byłaby wówczas 
obecność w Kanaanie Egipcjan zaangażowanych w ten handel, którzy mogli osiedlać 
się zarówno wśród miejscowej społeczności Kanaanejczyków, jak i w faktoriach han
dlowych w pobliżu kanaanejskich osad (’En Besor, Tel Ma’ahaz)19. Należy jednak 
pamiętać, że handel wymienny zasadniczo obejmuje w miarę równe jednostki, a takimi 
nie były wówczas Egipt i Kanaan. Ponadto pozostaje pytanie, w jakim stopniu pro
dukty wysyłane z Egiptu były produktami na wymianę, a w jakim przeznaczone dla 
mieszkającej tu społeczności egipskiej. Niewątpliwie jednak - istniejące wówczas 
w południowej Palestynie - egipskie osady były częścią tworzonej przez wczesną mo
narchię sieci handlowej, nadzorowanej przez królewskich urzędników. Obecność 
przedstawicieli egipskiej władzy potwierdzają bowiem znajdowane na stanowiskach 
Kanaanu zabytki związane z administracją, m.in. wspomniane powyżej odciski egip
skich pieczęci, pieczęcie cylindryczne oraz serechy. Istnienie egipskiego systemu 
osadnictwa w Kanaanie u schyłku Wczesnego Brązu Ib, według niektórych20, jest do
wodem na skolonizowanie tego obszaru. Dlatego południowy Kanaan często określany 
bywa jako egipska kolonia/posiadłość. Przebywająca zaś tutaj egipska elita mogła 
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sprawować władzę nad znaczną częścią populacji kanaanejskiej. Jednakże przy założe
niu, że aktywność Egipcjan na tych terenach była pokojowa, nie jest wykluczone, że 
mieszkająca tu populacja egipska, która zachowała własną tradycję, była raczej poko
jowo zintegrowana z lokalną społecznością Kanaanejczyków21. Niemniej jednak, o ile 
charakter egipskiej obecności mógł być raczej pokojowy, to jednak nie można wyklu
czyć obecności na niewielką skalę egipskich oddziałów wojskowych, chociażby w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa karawanom i kupcom22. Obecnie wydaje się, że najbar
dziej prawdopodobnymi przyczynami, które skłoniły Egipcjan do osiedlania się 
w południowym Kanaanie były m.in. cele handlowe. Zapewne istniejące tu ośrodki 
egipskie nastawione były również na eksploatację zasobów Kanaanu, zarówno mine
rałów (bitumen, miedź), jak i produktów rolnych. Przypuszczalnie w tych to właśnie 
celach zostały założone w Kanaanie egipskie centra handlowe i administracyjne23.

21 B. Brandl, Evidence..., s. 448; T.E. Lewy, D. Alon, P. Smith, Y. Yekutieli, Y. Rowan, P. Goldberg, 
N. Porat, E.C.M. van den Brink, A.J. Witten, J. Golden, C. Grigson, E. Kansa, L. Dawson, A. Holl, 
J. Moreno, M. Kersel, Egyptian-Canaanite Interaction at Nahal Tillah, Israel (ca. 4500-3000 p.n.e.), 
BASOR, no. 307, 1997, s. 1-7.

22 A. Perez-Largacha, Some Reflections on Trade Relations between Egypt and Palestine (I¡■'-III Mil
lennia), GM, no. 145,1995, s. 83-94.

23 B. Brandl, Evidence..., s. 447-448; E.D. Oren, The Overland Route Between Egypt and Canaan in 
the Early Bronze Age, IEJ, vol. 23:4, 1973, s. 203-205; W.A. Ward, Early Contacts between Egypt, Canaan 
and Sinai: Remarks on the Paper by Amnon Ben-Tor, „Bulletin of the American School of Oriental Re
search”, no. 281, 1991, s. 18.

24 J.P. Dessel, Egypto-Canaanite Relations in the Fourth Millennium: A View from the Halif Terrace 
(Unpublished paper delivered on American Center in Egypt Annual Meeting, April 29, 1991, Boston); 
Idem, Colonialism, Commerce and the Initial Unification of the Egyptian State: Egypto-Canaanite Rela
tions in the Fourth Millenium (Unpublished paper delivered at International Conference: Origin of State. 
Predynastic and Early Dynastic Egypt; Cracow 28th August - 1st September 2002).

25 Za B. Andelkovid, The Relations..., s. 72.

Należy także wspomnieć, że w kwestii obecności Egipcjan w Kanaanie pojawiają 
się również opinie24, dostrzegające w owym zjawisku przejaw rodzącej się, wraz 
z procesami zmierzającymi do zjednoczenia, ideologii królewskiej. Dla zjednoczonego 
państwa i władzy królewskiej podejmowanie tego typu działań mogło stanowić sym
boliczny i rzeczywisty wyraz zdolności organizacyjnych, zdolności do sprawowania 
kontroli nad ludźmi i podległymi terytoriami oraz do podejmowania ekspansji na tere
ny pozaegipskie, zdolności do zapewnienia państwu egzystencji poprzez sprowadzanie 
z innych obszarów produktów, których brakowało na rdzennym terytorium Egiptu.

Okres egipskiego osadnictwa na obszarach Kanaanu szacowany jest przez różnych 
badaczy od 100 do 400 lat25. Jak wspomniano wyżej, pierwsze grupy ludności z Egiptu 
(przedstawiciele kultury dolnoegipskiej) mogły pojawić się w Kanaanie już w okresie 
Wczesnego Brązu la, kładąc tym samym podwaliny pod dalszy rozwój kontaktów 
Egiptu z Kanaanem, które ostatecznie doprowadziły do ich intensyfikacji w okresie 
formowania się państwa egipskiego. Natomiast wyraźne nasilenie istniejących już 
wcześniej kontaktów ma miejsce w okresie schyłku dynastii 0 oraz na początku I dyna
stii, co odpowiada schyłkowi Wczesnego Brązu Ib w Palestynie. Intensywne relacje 
istniały zapewne w czasach Narmera, o czym świadczą serechy tego władcy znajdo
wane na tym obszarze (m.in.: ’Arad, Tel ’Erani, Nahal Tilah). Skolonizowanie wów
czas obszarów południowej Palestyny, połączone z obecnością wśród osadników egip
skich również przedstawicieli egipskiej administracji, miałoby więc miejsce pod ko- 
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nieć długiego okresu istnienia kontaktów pomiędzy Egiptem a Kanaanem, które zasad
niczo utrzymywane były przez cały okres Wczesnego Brązu I26. Trudno jest natomiast 
określić, do kiedy istniały owe ośrodki i kiedy kończy się okres egipskiego osadnictwa 
na tych terenach. Dane archeologiczne wskazują, że po wczesnej I dynastii - w okresie 
kiedy w Kanaanie rozpoczyna się okres Wczesnego Brązu II, zmniejsza się aktywność 
Egipcjan na tych obszarach27. Kontakty handlowe niewątpliwie nadal istnieją, chociaż 
już zapewne na mniejszą skalę. W Egipcie występuje bowiem wiele naczyń kanaanej- 
skich z okresu Wczesnego Brązu II, które znajdowane są w grobach I dynastii, jednak
że w Palestynie zaobserwować można znaczny spadek ilości i różnorodności przed
miotów egipskich. Natomiast pod koniec II dynastii zmniejsza się intensywność handlu 
z południową Palestyną, a zjawisko to znajduje swoją kontynuację w okresie Starego 
Państwa, kiedy to udokumentowane są natomiast ścisłe relacje Egiptu z Libanem28. 
Dane archeologiczne wskazują też, że zaprzestano wytwarzania w Kanaanie ceramiki 
egipskiej z glin lokalnych, a ponadto również przedmioty importowane z Egiptu wy
stępują stosunkowo rzadko. Chociaż więc w okresie po I dynastii nadal kontynuowano 
w mniejszym zakresie wymianę handlową (miedź i bitumen), to praktycznie brak jest 
danych o bezpośrednim zaangażowaniu Egiptu w południowej Palestynie i nic nie 
wskazuje na to, że osadnictwo egipskie było tu kontynuowane. Wydaje się jednak, iż 
koniec stałej egipskiej obecności ma miejsce już wcześniej, być może na początku 
Wczesnego Brązu II.

26 R. Gophna, Egyptian Settlement..s. 99; T.A. Wilkinson, Early Dynastie..s. 154.
27 U. Hartung, Bemerkungen..., s. 112.
28 A. Ben-Tor, New Light..., s. 4-5; T.A. Wilkinson, Early Dynastic..., s. 160.
29 B. Brandi, Evidence..., s. 447-448; W.A. Ward, Early Contacts..., s. 14; T.A. Wilkinson, Early Dy

nastic...,s. 160-162.

Pozostaje pytanie: co spowodowało, że Egipcjanie wycofali się z południowego 
Kanaanu? Być może, wpływ na porzucenie kolonii miało wzrastające zainteresowanie 
Egipcjan innymi obszarami, z których zaczęto sprowadzać produkty dotychczas im
portowane z Palestyny. Istnieją bowiem przypuszczenia, że pod koniec 1 dynastii, wraz 
z rozwojem nawigacji pojawiły się możliwości sprowadzania produktów drogą morską 
z obszarów Syrii i Libanu. Konstruowane wówczas statki zapewne pozwalały na ła
twiejszy i szybszy transport większej ilości towarów w porównaniu z możliwościami, 
jakie posiadały karawany podążające lądem. Rozwój handlu morskiego z Libanem 
mógł uniezależnić Egipcjan od łączącego Egipt z Kanaanem starego szlaku lądowego, 
którego znaczenie w tym czasie mogło zmaleć. W konsekwencji zmniejszania się roli 
handlu z Palestyną, istniejące tam egipskie ośrodki z czasem przestały być potrzebne29. 
Zapewne mieszkający w nich uprzednio Egipcjanie stopniowo powracali do Egiptu, 
ponieważ wraz ze zmniejszeniem się roli handlu z tymi obszarami zabrakło podstaw do 
ich egzystencji. Zrozumiały więc staje się fakt zaprzestania produkcji w Kanaanie na
czyń o formach egipskich.

Być może przyczyny opuszczenia tych terenów należy też szukać w zachodzących 
wówczas przemianach w Palestynie, prowadzących do rozwoju społecznego i poli
tycznego miejscowej społeczności. Zaznaczyć należy, iż w okresie Wczesnego Brązu 
II, kiedy w Kanaanie zanika osadnictwo egipskie, na obszarze tym istnieje już szereg 
ufortyfikowanych ośrodków miejskich zamieszkałych przez ludność kanaanejską. 
Można się oczywiście zastanawiać, w jakim stopniu rozwój lokalnej społeczności 
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wpłynął na zanik egipskiego osadnictwa oraz w jakim zmniejszenie handlu z Egiptem 
mogło doprowadzić do wewnętrznych konfliktów wymagających fortyfikowania miast, 
dla których uprzednio ekonomiczną podstawą istnienia był właśnie ów handel z Egip
tem30. Zaznaczyć należy również, że w podobnym okresie, niemal jednocześnie z zani
kaniem osadnictwa egipskiego na terenach Kanaanu, tracą na znaczeniu lub zostają 
porzucone stanowiska na Synaju - usytuowane wzdłuż przypuszczalnego szlaku han
dlowego. Zmniejsza się również znaczenie, jak dowodzą tego m.in. badania w Tell el- 
-Farcha31, osad położonych we wschodniej części delty Nilu, które niewątpliwie 
uczestniczyły w wymianie handlowej z Kanaanem prowadzonej poprzez Synaj. Niemal 
jednoczesne zmniejszenie znaczenia lub porzucenie zarówno osad położonych na szla
ku handlowym wiodącym do Kanaanu, jak i w samym Kanaanie wskazuje, że najbar
dziej prawdopodobną przyczyną porzucenia egipskiego systemu osadniczego na tym 
obszarze oraz stanowisk na Synaju i w delcie Nilu było zmniejszenie się roli handlu 
z Palestyną32.

30 A. Perez-Largacha, Some Reflect ions..., s. 89-90.
31 M. Chlodnicki, K.M. Cialowicz, Tell el-Farkha Seasons 1998-1999. Preliminary Report, MDAIK, 

Bd. 58, 2002, s. 89-117.
32 B. Brandl, Evidence..., s. 447-448.
33 I. Caneva, Survey in northwestern Sinai [w:] Interregional Contacts..., s. 303-309; E.D. Oren, The 

Overland Route..., s. 203-205, E.D. Oren, Early Bronze Age Settlement in Northern Sinai: A model for 
Egypto-Canaanite Interactions [w:J L'urbanisation de la Palestine à l’âge du bronze ancien, ed. P. de 
Miroschedji, BAR, no. 527, Oxford 1989, s. 389.

34 E.D. Oren, Early Bronze Age..s. 400.
35 N. Porat, An Egyptian Colony..s. 435.

Dane archeologiczne potwierdzają, iż w okresie istnienia egipskich osad w Kana
anie, w kontaktach pomiędzy doliną Nilu a Lewantem wykorzystywany był szlak pro
wadzący przez półwysep Synaj, który stanowi naturalny pomost pomiędzy oboma 
obszarami. W czasie badań w północno-wschodniej części Synaju odkryto pozostałości 
intensywnego osadnictwa. Na obszarze tym stwierdzono istnienie wielu stanowisk, na 
których znaleziono m.in. zarówno rudy miedzi, jak i przedmioty miedziane oraz bitu- 
men - niewątpliwe produkty wymiany handlowej. Na stanowiskach tych reprezento
wana jest kultura materialna nawiązująca zarówno do materiałów palestyńskich 
z Wczesnego Brązu 1 i II, jak i do materiałów egipskich z okresu protodynastycznego 
i początku okresu wczesnodynastycznego, przy czym większość ceramiki egipskiej to 
ceramika z czasów I dynastii, natomiast raczej brak jest materiałów późniejszych niż 
I dynastia. Widoczne są więc podobieństwa pod tym względem do tego, co stwierdzo
no w przypadku południowego Kanaanu, gdzie również większość materiałów z osad 
zamieszkałych przez Egipcjan datowana jest na okres formowania się państwa egip
skiego i początki jego istnienia33. Ponadto zaobserwowano, iż tylko ok. 20% materiału 
ceramicznego ze wspomnianych stanowisk na Synaju stanowią naczynia palestyńskie 
(Wczesny Brąz I-II), a pozostałą większość ceramika egipska34. Należy jednak zazna
czyć, iż odmiennie niż w Kanaaanie, nie stwierdzono występowania na Synaju cerami
ki o formach egipskich wykonywanej na miejscu z lokalnych glin. Przypuszczalnie 
wspomniane osady na Synaju nie były stale zamieszkane i zapewne nie było tutaj stale 
rezydującej egipskiej populacji35. Prawdopodobnie na początku I dynastii, osady te, 
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w związku z intensyfikacją kontaktów handlowych i powstaniem osiedli egipskich 
w Kanaanie, zostały włączone do szlaku handlowego łączącego Egipt z Palestyną36.

36 A. Perez-Largaha, The Early Relationships between Egypt and Palestine, ASAE, t. LXX1I, 1998, s. 104.
37 E.C.M. van den Brink, Settlement Patterns in the Northeastern Nile Delta during the Fourth-second 

Millennia B.C. [w:] Environmental Change and Human Culture in the Nile Basin and Northern Africa until 
the Second Millenium B.C., eds L. Krzyżaniak, A. Kobusiewicz, J. Alexander, Poznań 1993, s. 291-293, 
fig.7:l, 2, 5; tab. 3: c, d.

38 E.C.M. van den Brink, Settlement Patterns..., s. 292-293, fig. 7: 3, 5, 6, 7, 8, tab. 3.

Przedłużenie owego szlaku ku zachodowi stanowiły zapewne osady położone 
w delcie Nilu, które również uczestniczyły w tej wymianie handlowej. Poświadczają to 
znajdowane chociażby w Tell el-Farcha importy palestyńskie, jak i analizy petrogra- 
ficzno-mineralogiczne ceramiki, które pozwalają na wykazanie, że część naczyń wyka
zuje podobieństwa w składzie mineralnym do materiałów z Kanaanu. Potwierdzają to 
również badania przeprowadzone nad osadnictwem we wschodniej części delty Nilu. 
Wskazują one na istnienie w delcie w okresie wczesnodynastycznym określonego wzo
ru osadnictwa. Stwierdzono, że stanowiska znajdujące się na przebadanym przez ar
cheologów obszarze, sytuowane były w pobliżu szlaków wodnych, a średnia odległość 
pomiędzy jednym stanowiskiem a kolejnym położonym najbliżej wynosi 6,5 km. Za
obserwowano też, że były one usytuowane wzdłuż 2 osi. Pierwsza z nich o układzie 
północny wschód - południowy zachód obejmuje, na przebadanym obszarze, takie 
współczesne sobie stanowiska wczesnodynastyczne, jak: Ezbet el-Tell, Tell Abu Da- 
wud, Tell Gherier. Stwierdzono ponadto, iż zapewne kontynuację tego układu stanowią 
stanowiska: Beni Amir, Tell Basta - Bubastis usytuowane już poza obszarem bada
nym. Dwa ostatnie z wymienionych stanowisk usytuowane są odpowiednio 19,06 km 
i 24,3 km na południe od Ezbet el-Tell, ale oddalone są od siebie o 5,47 km, co pasuje 
do wspomnianego wzoru osadnictwa. Przypuszczalnie więc na odcinku 19,06 km 
dzielącym Ezbet el-Tell od Beni Amir mogą znajdować się kolejne stanowiska37.

Drugą oś (z wyjątkiem Gezira el-Masha’la) tworzą stanowiska usytuowane w ukła
dzie wschód - zachód. Wzdłuż tej osi zidentyfikowano m.in. wspomniane już stanowi
sko Tell el-Farcha, a także kolejne: Tell Gherier, el-Tell el-lswid (south), Tell Ibrahim 
Awad, Tell Fara’un. Natomiast w odległości ok. 26,5 km na północny wschód od Tell 
Fara’un położone jest inne stanowisko: Minszat Abu Omar38.

O ile pierwsza grupa stanowisk o układzie północny wschód - południowy zachód 
usytuowana była zapewne wzdłuż jednej z odnóg Nilu, o tyle w odniesieniu do stano
wisk położonych na osi wschód - zachód na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, 
że znajdowały się one wzdłuż dawnego wybrzeża morskiego. Jednakże badania wyka
zują, że w okresie maksymalnej transgresji morza ok. 5000 lat temu, wybrzeże znaj
dowało się 40-50 km w głąb dzisiejszej delty Nilu, a więc nadal na północ (ok. 10-15 
km) od badanego obszaru. Należy więc to wyjaśnienie odrzucić. Nie można natomiast 
całkowicie wykluczyć hipotezy zakładającej położenie tych stanowisk wzdłuż wybrze
ża jeziora, ale nie zostało to potwierdzone na badanym obszarze. Warto natomiast tutaj 
przypomnieć o wspomnianych wyżej wynikach badań na terenie północnego Synaju, 
pomiędzy Kanałem Sueskim a Gazą, które wykazały istnienie stanowisk z materiałem 
kultur Kanaanu z okresu Wczesnego Brązu I-II i częściowo współczesnych okresowi 
protodynastycznemu i wczesnodynastycznemu w Egipcie. Przypomnieć należy rów
nież o wynikach badań na terenach południowego Kanaanu, gdzie znaleziono egipskie 
materiały datowane na okres odpowiadający początkom państwowości egipskiej - 
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wskazujące na intensywne kontakty pomiędzy Kanaanem a Egiptem w tym okresie. 
Biorąc pod uwagę te fakty oraz usytuowanie wczesnodynastycznych stanowisk w del
cie Nilu, położonych w regularnych odstępach nad brzegami odnogi Nilu wzdłuż osi 
NE-SW, a także równie regularnie położone prawie prostopadle do poprzedniej osi 
stanowiska wzdłuż osi E-W oraz niezaprzeczalny fakt istnienia kontaktów pomiędzy 
wczesnodynastycznym Egiptem (w tym deltą Nilu) a Kanaanem w okresie Wczesnego 
Brązu 1 poprzez Synaj, można wysunąć przypuszczenie, że stanowiska znajdujące się 
na linii wschód - zachód mogły wchodzić w skład szlaku handlowego, łączącego pół
nocną oraz centralną deltę Nilu z północnym Synajem i południowym Kanaanem39. 
Istnienie więc owych osad w znacznym stopniu uzależnione było od sprawnego funk
cjonowania szlaku handlowego40. Natomiast w okresie kiedy znaczenie owego szlaku 
zmalało, równocześnie z opuszczeniem przez Egipcjan stanowisk w południowym 
Kanaanie i porzuceniem stanowisk na Synaju, obserwuje się również zmniejszenie 
znaczenia przynajmniej niektórych stanowisk w tej części delty Nilu41. Tego typu zja
wisko zaobserwowano m.in. w czasie polskich badań w Tell el-Farcha, gdzie w pierw
szej połowie I dynastii porzucona zostaje część osady, a pozostała jej część egzystuje 
jeszcze do początków Starego Państwa, kiedy to, zapewne na przełomie III i IV dyna
stii, osada zostaje całkowicie porzucona. Z podobnymi procesami mamy również do 
czynienia na części z innych stanowisk tego obszaru. Ponadto w okresie Starego Pań
stwa następuje zmiana wzoru osadnictwa na tym obszarze. O ile bowiem osady wcze- 
snodynastyczne, położone średnio co 6,5 km tworzyły układ linearny o egalitarnym 
charakterze, będący częścią drogi prowadzącej przez Synaj do południowego Kanaanu, 
to w okresie Starego Państwa wokół stanowisk z okresu wczesnodynastycznego wyra
stają założenia „satelickie”, a osadnictwo jest bardziej zwarte. Schemat osadnictwa 
staje się wówczas bardziej hierarchicznie zróżnicowaną strukturą osadniczą, stworzoną 
częściowo na bazie niektórych stanowisk poprzedniego okresu oraz częściowo na bazie 
nowo założonych osad42.

39 Ibidem, s. 295-297.
40 A. Perez-Largacha, Some Reflections..s. 84.
41 B. Brandl, Evidence..., s. 447-448.
42 E.C.M. van den Brink, Settlement Patterns..., s. 299-302, fig. 9-10.

Zagadnienie dotyczące relacji Egiptu z Kanaanem na przełomie IV i III tysiąclecia 
p.n.e. wciąż rodzi jeszcze wiele pytań, na które odpowiedzi przynieść mogą wyniki 
prac wykopaliskowych prowadzonych na stanowiskach tego okresu. Należy tutaj pod
kreślić, iż do niedawna bardzo niewiele danych dotyczących tego zagadnienia pocho
dziło z delty Nilu. Obszar ten był bowiem terenem słabo poznanym archeologicznie. 
Prowadzone tam badania wykopaliskowe, powierzchniowe czy sondażowe miały ogra
niczony zasięg i początkowo w dużej mierze ograniczały się do stanowisk z okresu 
o wiele późniejszego niż czasy schyłku okresu predynastycznego i okresu wczesnody
nastycznego. Obecnie można odnotować wzrastające zainteresowanie wspomnianymi 
okresami na terenach delty Nilu, a prowadzone tu prace wykopaliskowe niewątpliwie 
dostarczą wielu istotnych danych, pozwalających na poznanie roli, jaką odgrywały 
istniejące tu osady w relacjach Egiptu z Kanaanem w początkach istnienia państwa 
egipskiego.
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Mapa I. Północny Egipt i Kanaan w okresie predynastycznym i wczesnodynastycznym 
(wg Ciałowicz, Początki cywilizacji..., fig. 1; Gophna, Egyptian Settlement..., fig. 1)
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EGYPTIAN CONTACTS WITH PALESTINE 
AT THE TURN OF THE THIRD MILLENNIUM BC

Summary

As the Egyptian state was being created in the late fourth and early third millennia BC, the Egyptians 
took a growing interest in the land of Canaan. Increased contacts combined with Egyptian arrivals 
especially in the south of Palestine led to the creation of Egyptian settlements and trade factories. 
Foundations for the growth of this involvement were probably laid by the population of the Lower- 
-Egyptian culture. In the period corresponding to early Bronze la in Palestine, contacts unquestiona
bly existed between southern Canaan and the Nile Delta, at that time inhabited by members of that 
culture. That would be at the time when, in Egypt’s south, the Nagada II culture developed (phases 
Ilb-c) and at the time slightly preceding the developments that resulted in Nagada II culture moving to 
the north and embracing the Delta. Probably even then representatives of the Lower-Egyptian culture 
were present in some places in Canaan. In the period when the Nagada population’s drive north into 
the Nile Delta caused the decline of the Lower-Egyptian culture, and approximately from the middle 
of the Nagada II period (N Ilc-d), there is less evidence for Egyptian presence in Canaan. This, how
ever, does not mean a cessation of trade between the two areas. A renewed Egyptian involvement in 
southern Canaan is seen in the late fourth and early third millennia BC, at the close of dynasty 0 and 
start of I dynasty (especially at the time of Narmer). In that period, the Egyptians settling in Canaan 
included representatives of Egyptian administration. That close relations existed at the time is indi
cated by such finds in Canaan as royal serechas, Egyptian pottery (including vessels of Egyptian 
design but executed in Palestine of local materials), flint tools, and impressions of Egyptian seals. 
Such finds suggest that Egyptian settlement concentrated mainly in southern Canaan. It was first 
suggested that Egyptians arrived in the area as a result of military conquest. Today, however, the view 
prevails that it was peaceful settlement. Some consider the possibility that Egyptians colonized south
ern Palestine. The land bridge connecting both areas was the Sinai Peninsula with its trade route. This 
is conoborated by research in the north-western Sinai which yielded much Egyptian and Palestinian 
material. However, after the early I dynasty, Egyptian activity in the area declines. If Palestinian 
artifacts are still found in Egypt, there is a visible drop in the number of items discovered in Palestine. 
Toward the end of the II dynasty trade links with southern Palestine decrease and continue to do so 
under the Old Kingdom. Perhaps this withdrawal was caused by development of sea trade with Leba
non which undermined the importance of the old land route to Canaan. Another factor that might have 
contributed was the change in Palestine that led to social and political development of the local 
population. 
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