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 Wy sta wa  Śmierć i ży cie w sta ro żyt nym Egip cie  jest owo cem wie lo let niej współ pra cy 
po mię dzy Mu zeum Ar che olo gicz nym w Po zna niu a Mu zeum Egip skim i Zbio ra mi Pa pi-
ru sów w Ber li nie. Dzię ki niej ze zbio rów ber liń skich otrzy ma li śmy do Po zna nia w 1998 
r. uni ka to wą, wiel ką ko lek cję za byt ków egip skich. Zo sta ła ona wzbo ga co na przez kil ka 
za byt ków otrzy ma nych w 2000 r. z Mu zeum Egip skie go w Mo na chium, a tak że przez 
wy jąt ko wy obiekt  - ber liń ski obe lisk Ram ze sa II, któ ry prze ka za no nam w 2002 r. W efek-
cie wy sta wa pre zen to wa na w Po zna niu po sia da ogrom ną war tość eks po zy cyj ną, na uko-
wą i ma te rial ną. I co bar dzo waż ne, za byt ki na tę eks po zy cję otrzy ma li śmy bez płat nie, 
co jest wy da rze niem bez pre ce den su w dzi siej szym świe cie mu ze al nym.

 Wy sta wa prze zna czo na jest dla wszyst kich tych, któ rych fa scy nu je wiel ka i na pew no 
wciąż jesz cze ta jem ni cza cy wi li za cja sta ro egip ska. Na sza eks po zy cja sta ła się tak że cen-
ną po mo cą dy dak tycz ną dla stu den tów ar che olo gii, nie tyl ko po znań skich. Wal nie też 
po mo gła roz wi nąć ba da nia wy ko pa li sko we w Egip cie pro wa dzo ne przez ar che olo gów 
z na sze go Mu zeum.

 Je stem prze ko na ny, że lek tu ra te go prze wod ni ka bę dzie do brym uzu peł nie niem pre-
zen to wa nych na wy sta wie ar cy dzieł sztu ki i kul tu ry sta ro egip skiej.

   Prof. dr hab. Lech Krzy ża niak
             Dy rek tor Mu zeum Ar che olo gicz ne go w Po zna niu

Wstęp
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Fig. 1. Obelisk Ramzesa II na dziedzińcu Pałacu Górków, siedziby Muzeum Archeologicznego w Poznaniu



77

  Oficjalna współpraca między Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i Muzeami Egipski-Oficjalna współpraca między Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i Muzeami Egipski-
mi w Berlinie i Monachium ma swoje korzenie w długotrwałych relacjach osobistych. Od 1977 r. mi w Berlinie i Monachium ma swoje korzenie w długotrwałych relacjach osobistych. Od 1977 r. 
profesor Lech Krzyżaniak uczestniczył aktywnie w naszych badaniach wykopaliskowych w egip-profesor Lech Krzyżaniak uczestniczył aktywnie w naszych badaniach wykopaliskowych w egip-
skiej Delcie, i wkrótce zawodowa współpraca przerodziła się w osobistą przyjaźń. Wzajemne za-skiej Delcie, i wkrótce zawodowa współpraca przerodziła się w osobistą przyjaźń. Wzajemne za-
ufanie stało się podstawą projektu egipskiej wystawy w Poznaniu. Wielki sukces pierwszej, cza-ufanie stało się podstawą projektu egipskiej wystawy w Poznaniu. Wielki sukces pierwszej, cza-
sowej wystawy zachęcił nas do stworzenia stałej "Galerii Egipskiej" w Muzeum Archeologicznym.sowej wystawy zachęcił nas do stworzenia stałej "Galerii Egipskiej" w Muzeum Archeologicznym.
 Przedwczesna śmierć profesora Krzyżaniaka nie przerwała tego projektu, skierowane- Przedwczesna śmierć profesora Krzyżaniaka nie przerwała tego projektu, skierowane-
go ku przyszłości - wręcz przeciwnie. Jego osobiste zaangażowanie w badania archeologiczne go ku przyszłości - wręcz przeciwnie. Jego osobiste zaangażowanie w badania archeologiczne 
doliny Nilu zobowiązuje nas do kontynuowania i rozwoju współpracy w ramach trójkąta Berlin - doliny Nilu zobowiązuje nas do kontynuowania i rozwoju współpracy w ramach trójkąta Berlin - 
Monachium - Poznań, która przez lata stała się wzorem dobrego polsko-niemieckiego sąsiedztwa.Monachium - Poznań, która przez lata stała się wzorem dobrego polsko-niemieckiego sąsiedztwa.

Sylvia Schoske     Dietrich WildungSylvia Schoske     Dietrich Wildung

Państwowe Muzeum Sztuki Egipskiej  Muzeum Egipskie i Zbiór PapirusówPaństwowe Muzeum Sztuki Egipskiej  Muzeum Egipskie i Zbiór Papirusów
Monachium     BerlinMonachium     Berlin
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 Ha sło "Sta ro żyt ny Egipt" wy wo łu je oczy wi ste sko ja rze nia: pi ra mi dy, mu mie, hie ro gli-
fy. Ory gi nal na kul tu ra i nie zwy kłe osią gnię cia pań stwa fa ra onów bu dzą po dziw i za in-
te re so wa nie. Nie za wsze jed nak uświa da mia my so bie, że sta ro żyt ny Egipt jest jed nym
z naj star szych i naj waż niej szych źró deł na szej cy wi li za cji. Bliż sze za po zna nie się z kul tu-
rą kra ju nad Ni lem nie tyl ko po głę bia fa scy na cję od le głą prze szło ścią, ale tak że ujaw nia 
praw dy do ty czą ce nas sa mych. 

 Cy wi li za cję egip ską cha rak te ry zu je pew na am bi wa len cja. Z jed nej stro ny ce cho wa ła 
ją nie zmien ność, trwa łość idei, form i in sty tu cji, co wią za ło się z kon ser wa ty zmem, przy-
wią za niem do tra dy cji. Po zo sta je to w zgo dzie z fak tem, że w cza sie po nad trzech ty się-
cy lat swej hi sto rii Egipt fa ra onów był jed no ścią te ry to rial ną i kul tu ro wą, co wy róż nia go 
na tle in nych ob sza rów sta ro żyt ne go Bli skie go Wscho du, gdzie zmie nia ły się lu dy, ję zy-
ki, re li gie i pań stwa. Z dru giej stro ny, w Egip cie ję zyk, pi smo, sty le w sztu ce ewo lu owa-
ły, trwa ło wciąż po szu ki wa nie no wych form wy ra zu idei re li gij nych czy po li tycz nych. 
Za wsze jed nak od by wa ło się to na za sa dzie uzu peł nie nia, roz sze rze nia, do da nia no wej 
war stwy zna cze nio wej; nie re zy gno wa no z daw nych wzo rów, lecz ra czej do ko ny wa no 
re in ter pre ta cji. W grun cie rze czy więc egip ska kul tu ra by ła od por na na re wo lu cyj ne 
zmia ny. Sil nie osa dzo na w re aliach kra ju nad Ni lem, nie ma jąc żad nych am bi cji "mi syj-
nych", nie da wa ła się (z wy jąt kiem po je dyn czych ele men tów jak kult Izy dy, któ ry zdo był 
po pu lar ność w ce sar stwie rzym skim) prze szcze pić na in ny grunt. Stop nio wo sta wa ła się 
ana chro ni zmem w świe cie an tycz nym; najazdy perskie, zajęcie Egiptu przez Aleksandra 
i panowanie dynastii ptolemejskiej, pod bój rzym ski, a na stęp nie wpro wa dze nie chrze-
ści jań stwa, spo wo do wa ły utra tę nie za leż no ści po li tycz nej i upa dek daw nej re li gii, co
w kon se kwen cji do pro wa dzi ło do za ni ku fa ra oń skiej kul tu ry.

 Pa trząc z per spek ty wy na szej cy wi li za cji, za kła da my au to ma tycz nie wyż szość do brze 
nam zna nych roz wią zań, jak re li gia mo no te istycz na, czy pi smo al fa be tycz ne. Tym cza-
sem, przy naj mniej z per spek ty wy sta ro żyt nej, spra wy nie wy glą da ją tak jed no znacz nie. 
Po li te istycz na wie lo wy mia ro wość świa ta trans cen den tal ne go wią za ła się z głę bo ką 
re li gij no -fi lo zo ficz ną re flek sją i bo ga tym ży ciem du cho wym; sys tem hie ro gli ficz ny zaś 
da wał o wie le więk sze moż li wo ści prze ka zu tre ści, za rów no po przez swo ją ob raz o wą 
for mę, jak i struk tu rę za pi su. Kon ser wa tyzm Egip cjan, wi docz ny rów nież w sfe rze tech ni-
ki i kul tu ry ma te rial nej, miał tak że uza sad nie nie prak tycz ne. Na przy kład trans port ko ło-
wy, uwa ża ny za zwy czaj za osią gnię cie cy wi li za cyj ne, wy ma ga bi tych dróg, miał więc 
ogra ni czo ne za sto so wa nie w kra ju po prze ci na nym sie cią ka na łów, lub na te re nach 
pu styn nych. Uży cie wo zów ogra ni cza ło się za tem do ry dwa nów (prze ję tych przez Egip-
cjan od Hyk so sów w po ło wie II tys. p.n.e.), uży wa nych w wal ce (i to ra czej na sy ryj skich 
rów ni nach niż w sa mym Egip cie), do po lo wa nia lub w pro ce sjach mię dzy świą ty nia mi. 
Tym cza sem naj cięż sze na wet ła dun ki (jak wie lu set to no we obe li ski i ko lo sal ne po są gi) 
by ły trans por to wa ne na sa niach cią gnię tych przez ze spo ły ro bot ni ków. Egipt by wa 
okre śla ny ja ko "cy wi li za cja mie dzi i ka mie nia". Sto sun ko wo póź ne wpro wa dze nie na rzę-
dzi z że la za (na szer szą ska lę wy ko rzy sty wa nych do pie ro w cza sach grec ko -rzym skich), 

Cy wi li za cja sta ro żyt ne go Egip tu
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wią że się z fak tem, że na rzę dzia mie dzia ne i brą zo we, a zwłasz cza ka mien ne słu ży ły 
rów nie do brze do ob rób ki su row ców skal nych, na wet naj tward szych, jak gra nit czy 
ba zalt. Zna ko mi ta or ga ni za cja pra cy i mak sy mal ne wy ko rzy sta nie do stęp nych środ ków 
i moż li wo ści, umoż li wia ją ce re ali za cję na wet naj bar dziej am bit nych pro jek tów, spra wia-
ły, że wpro wa dza nie no wych tech nik i ma te ria łów by ło nie ra cjo nal ne. Osią gnię cia sta-
ro żyt nych, od mo nu men tal nych pi ra mid wład ców 4. dy na stii, do ar cy dzieł złot nic twa 
od kry tych w gro bow cu Tu tan cha mo na, do wo dzą te go jed no znacz nie, bu dząc sza cu-
nek i pod wa ża jąc na sze współ cze sne po czu cie wyż szo ści wo bec od le głych przod ków.

 Ce chą naj bar dziej chy ba cha rak te ry stycz ną egip skiej cy wi li za cji by ła per spek ty wa 
wiecz no ści. Ca łe ży cie czło wie ka, je go mo ral ne po stę po wa nie i ma te rial ne przy go to-
wa nia, wszyst ko by ło na sta wio ne na ży cie po za gro bo we, któ re mia ło być praw dzi wą, 
nie skoń czo ną eg zy sten cją w do sko na łym świe cie. (Fig.2). Uni ka to wa wy sta wa za byt-
ków egip skich ze zbio rów ber liń skich i mo na chij skich pre zen to wa na jest pod ty tu łem 
"Śmierć i ży cie w sta ro żyt nym Egip cie". Śmierć i ży cie  - w tej wła śnie ko lej no ści, gdyż 
ta kie wła śnie opty mi stycz ne prze sła nie po zo sta wi li nam sa mi Egip cja nie. Sym bo li zu ją 
to czerń i zło to  - jak na okład ce ni niej sze go prze wod ni ka  - ko ja rzą ce się ze śmier cią
i ży ciem. Dla nas zło to jest ra czej zwią za ne z ży ciem do cze snym, a czerń jest ko lo rem 
ża ło by. Dla Egip cjan od wrot nie, czar na bar wa, ko lor ży zne go ni lo we go mu łu, ko ja rzy-
ła się z ży ciem, płod no ścią, cią głym od ra dza niem się przy ro dy. Nazwa Egiptu - Kemet 
(”Czarny kraj”) - nawiązywała właśnie do koloru ziemi. Zło to na to miast ja ko so lar ny 
me tal i wiecz no tr wa ły ma te riał, z któ re go utwo rzo ne są cia ła bo gów, zwią za ne by ło
z ży ciem po śmiert nym, kie dy zmar ły włą czał się w cykl wiecz nej po dró ży słoń ca i sam 
sta wał się bo giem. Stąd po pu lar ność zło ta w wy po sa że niu gro bo wym, zło te trum ny
i ma ski. Na praw dę jed nak na le ża ło by mó wić nie o "ży ciu" i "śmier ci", lecz o ży ciu tym-
cza so wym i ży ciu wiecz nym, któ re roz dzie lał krót ki, cho ciaż nie bez piecz ny mo ment 
przej ścia. Egip cja nie nie kon cen tro wa li się na śmier ci. Li czy ło się tyl ko ży cie.

Fig. 2. Rekonstrukcja malowideł w komorze grobowej Tutanchamona
         (dar Państwowego Muzeum Sztuki Egipskiej w Monachium)



1010

Egiptologia

Za in te re so wa nie sta ro żyt nym Egip tem 
ni gdy nie wy ga sło, cho ciaż cy wi li za cja 
egip ska ustą pi ła miej sca kul tu rze an ty ku, 
a na jazd arab ski w VII wie ku utrud nił na 
wie le stu le ci kon tak ty Eu ro py z ob sza ra mi, 
gdzie kwi tło nie gdyś pań stwo fa ra onów. 
Wy pra wa Na po le ona do Egip tu w 1798 r. 
da ła no wy im puls tym zainteresowaniom. 
Na stą pi ło „od kry cie“ Egip tu przez no wo-
żyt ną Eu ro pę, co za owo co wa ło egip to ma-
nią w-ar chi tek tu rze i sztu ce, ale przede 
wszyst kim roz po czę ciem sys te ma tycz-
nych ba dań. Sym bo licz ną da tą po cząt ku 
na uko wej egip to lo gii jest 1822 r. (od czy ta-
nie hie ro gli fów przez J.-F. Cham pol lio na). 
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 Kul tu rę sta ro żyt ne go Egip tu po zna je my 
w opar ciu o źródła tek stowe i za byt ki kultury 
materialnej. Sta no wią one przed miot za in-
te re so wa nia dwóch "fi la rów" współ cze snej 
egip to lo gii: fi lo lo gii (zaj mu ją cej się stu dia mi 
z ob sza ru epi gra fi ki, pa le ogra fii, ję zy ko znaw-
stwa, li te ra tu ro znaw stwa, etc.), oraz ar che olo-
gii (w sze ro kim uję ciu obej mu ją cej nie tyl ko 
ba da nia te re no we, lecz tak że historię, hi sto-
rię sztu ki, ma te ria ło znaw stwo, ba da nia la bo-
ra to ryj ne). In for ma cje za war te w tek stach 
egip skich, (po czy na jąc od mo nu men tal nych 
in skryp cji na ścia nach świą tyń, przez pa pi-
ru sy gro bo we, aż do uczniow skich wy pra co-
wań na ostra kach), uzu peł nia to, co o Egip cie 
pi sa li ob cy (tek sty he tyc kie, asy ryj skie, ba bi-
loń skie, Bi blia, au to-
rzy antyczni: He ro dot, 
Dio dor, Stra bon, etc.). 
Dru gim, nie mniej 
istot nym, źró dłem 
na szej wie dzy są 
za byt ki kul tu ry ma te-
rial nej. Na le żą do nich 
po mni ki ar chi tek tu ry: 
świą ty nie, gro bow ce, 
pa ła ce, for te ce, osa-
dy, oraz od kry wa ne
w nich ar te fak ty: po są-
gi, ste le, sar ko fa gi, 
na czy nia, pa pi ru sy, 
amu le ty, przed mio ty 
co dzien ne go użyt ku. 
Przy pad ko we od kry-
cia (czę sto zwią za ne 
z ra bun kiem gro bów 
i po szu ki wa niem skar-
bów) i pasje kolekcjonerskie, któ re le ża ły 
u pod staw two rze nia pierw szych zbio rów 
za byt ków egip skich, prze ro dzi ły się w XIX 
wie ku w sys te ma tycz ne na uko we ba da nia. 
Ar che olo gia Egip tu, dzię ki współ pra cy spe-
cja li stów z wie lu dzie dzin: ar che olo gów, 
fi lo lo gów, ar chi tek tów, geo lo gów, kon ser-
wa to rów, po zwa la od kry wać za byt ki w ich 
pier wot nym kon tek ście. Pra ce wy ko pa li sko-
we uzu peł nia ne są przez stu dia teo re tycz-
ne. Umoż li wia to rów nież co raz peł niej szą 
in ter pre ta cję przed mio tów zgro ma dzo nych 
w ko lek cjach mu ze al nych. 

 Za byt ki ma ją czę sto skom pli ko wa ną 
hi sto rię, nie ogra ni czo ną tyl ko do cza sów 
sta ro żyt nych. Przy kła dem mo że być po sąg 
bo gi ni Sach met (Fig. 3), wi ta ją cy od wie dza ją-
cych Mu zeum Ar che olo gicz ne. Jest on jed ną 
z kil ku set po dob nych rzeźb, ja kie na ka zał 
wy ko nać i usta wić w swej świą ty ni gro bo wej 
Amen ho tep III z 18. dy na stii (1390  - 1352 
p.n.e.). Wy ko na ne z twar de go gra no dio ry tu, 
mo nu men tal ne po są gi lwio gło wej bo gi ni są 
świa dec twem sza cun ku ja kim cie szy ła się 
ja ko Po tęż na (to wła śnie zna czy jej imię), groź-
na, a za ra zem opie kuń cza nie biań ska mat ka 
fa ra ona. Świą ty nia Amen ho te pa, zlo ka li zo wa-
na na Kom el -Hi tan w Te bach Za chod nich, 
zo sta ła znisz czo na przez trzę sie nie zie mi

i ro ze bra na w cza sach 
19. dy na stii. Zo sta ły po 
niej tyl ko gi gan tycz ne 
po są gi przed sta wia ją-
ce sie dzą ce go wład cę, 
zna ne od cza sów grec-
kich ja ko Ko lo sy Mem-
no na. Po są gi Sach met 
tra fi ły na to miast na 
wschod ni brzeg Ni lu, 
do ze spo łu świą tyń
w Kar na ku, gdzie usta-
wio no je wo kół świę-
te go je zio ra w okrę gu 
kul to wym bo gi ni Mut, 
mał żon ki Amo na,
z któ rą Sach met 
mo gła być utoż sa mia-
na. Sta ły tam przez 
na stęp ne trzy ty sią ce 
lat, aż do dzie więt na-

ste go wie ku, kie dy do Kar na ku za czę li przy by-
wać po dróż ni cy i ba da cze. Wie lu z nich,  zgod-
nie z od wiecz nym oby cza jem tu ry stów (zna-
nym już w Egip cie fa ra onów), pod pi sy wa ło 
się na ścia nach świą tyń i rzeź bach. Zda rzy ło 
się tak też w przy pad ku na sze go po są gu, na 
któ rym swą in skryp cję umie ścił Je an Ja cqu es 
Ri faud, fran cu ski ar ty sta i po dróż nik (Fig. 4). 
Pod ko niec XIX wie ku wie le po są gów Sach met 
zo sta ło wy wie zio nych z Kar na ku i tra fi ło do 
licz nych mu ze ów na świe cie, w tym do Ber li na,
a stamtąd je den przy je chał na stęp nie do Po zna-
nia.

Fig. 3. Posąg bogini Sachmet. Tekst z lewej strony tronu głosi: "Umiłowany Syn Ra, Amenhotep, władca Teb, 
obdarzony życiem wiecznym, ukochany przez Sachmet, ukochaną przez swego Pana". Tekst z prawej strony 
tronu: „ Piękny/doskonały Bóg, Pan Obu Krajów, Nebmaatra, obdarzony życiem wiecznym, ukochany przez 
Sachmet, ukochaną przez swego Pana “. 18. dynastia.  Granodioryt. Wys. 223 cm.  Nr 7268.

Fig. 4. Inskrypcja Jeana Jacquesa Rifaud na posągu Sachmet. 
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Pró bu jąc zro zu mieć egip ską sztu kę mu si my zdać so bie spra wę z pew nych ogra ni czeń. 
Więk szość dzieł, z któ ry mi ma my do czy nie nia, zwią za na jest z ar chi tek tu rą, de ko ra-
cją i wy po sa że niem świą tyń oraz gro bow ców wład ców i człon ków eli ty, w znacz nie 
mniej szym stop niu pa ła ców i do mów, któ re za cho wa ły się rza dziej i w o wie le gor szym 
sta nie. Wpły nę ła na to za rów no lo ka li za cja (np. cmen ta rzy ska z za sa dy znaj do wa ły się 
na te re nie pu sty ni, osa dy na ob sza rach upraw nych, gdzie ła twiej pod le ga ły de struk cji;
w do dat ku ich po zo sta ło ści po kry te są dzi siaj wie lo me tro wą war stwą mu łu na nie sio ne-
go przez Nil), jak i cha rak ter ma te ria łów, któ rych uży wa no (świą ty nie i gro bow ce do stoj-
ni ków z re gu ły wzno szo no z ka mie nia lub wy ku wa no w ska łach, na to miast bu dow le 
miesz kal ne, ma ga zy ny i for te ce, bu do wa no z du żo mniej trwa łej su szo nej ce gły). Przed-
mio ty ukry te w gro bow cach mia ły szan sę się za cho wać, wy po sa że nie do mostw zo sta ło 
znisz czo ne, zra bo wa ne lub wy ko rzy sta ne wtór nie. Tak więc ogra ni czo ny i wy biór czy 
cha rak ter źró deł spra wia, że o nie któ rych dzie dzi nach sztu ki, jak np. o ma lar stwie szta lu-
go wym, któ re go ist nie nie za świad czo ne jest już za 6. dy na stii, nie wie my wła ści wie nic. 
Do dat ko wym utrud nie niem jest fakt, że za byt ki ru cho me są czę sto wy rwa ne ze swe go 
ory gi nal ne go kon tek stu. Wie le obiek tów w zbio rach mu ze al nych nie ma usta lo nej pro-
we nien cji, gdyż po cho dzi z daw nych ko lek cji lub z ra bun ko wych wy ko pa lisk. In for ma-
cje na te mat ich pier wot nej lo ka li za cji i zna cze nia są nie do od two rze nia. 
 Kwe stia kon tek stu jest o ty le istot na, że w od róż nie niu od sztu ki współ cze snej, któ ra 
jest for mą in dy wi du al nej eks pre sji, czę sto o sil nym ła dun ku emo cjo nal nym, i w któ rej 
for ma nie rzad ko do mi nu je nad tre ścią, sztu ka egip ska peł ni ła funk cję użyt ko wą, przede 
wszyst kim pro pa gan do wą. Słu ży ła ja ko śro dek wy ra zu wie rzeń re li gij nych i ide olo gii 
wła dzy. For ma by ła pod po rząd ko wa na prze ka zo wi i na wet po zor nie czy sto de ko ra-
cyj ne ele men ty kry ją w so bie wie lo ra ką sym bo li kę, któ rej nie spo sób zro zu mieć bez 
głęb szej zna jo mo ści sta ro egip skiej kul tu ry. Co wię cej, sztu ka mia ła za za da nie nie tyl ko 
przed sta wie nie i utrwa le nie rze czy wi sto ści, lecz wpły wa nie na nią, a na wet w pew nym 
za kre sie jej za stę po wa nie. Wią że się to z jej funk cją ma gicz ną. Przy po mo cy przed sta wie-
nia moż na by ło kre ować rze czy wi stość, je go znisz cze nie od bi ja ło się też znisz cze niem 
w fi zycz nym świe cie. Za rów no bo go wie, jak i zmar li (po prze obra że niu w trwa ły byt 
du cho wy ach), mo gli wcie lać się w po są gi, a na wet dwu wy mia ro we przed sta wie nia 
(umoż li wiał to Ry tu ał Otwar cia Ust). Jak sil na by ła wia ra w ma gicz ne wła ści wo ści sztu ki 
do wo dzą czę ste przy kła dy nisz cze nia lub uszka dza nia wy obra żeń lu dzi, w na dziei, że 
za szko dzi im to lub w ogó le unie moż li wi pra wi dło we funk cjo no wa nie w za świa tach. 
Do ty czy to nie tyl ko pro ce du ry dam na tio me mo riae w od nie sie niu do wład ców uwa ża-
nych za uzur pa to rów, lecz rów nież czę stych śla dów w ka pli cach gro bo wych (nisz cze nie 
wi ze run ków i usu wa nie imion przed sta wio nych osób), do wo dzą cych śmier tel nej ry wa-
li za cji mię dzy człon ka mi tej sa mej ro dzi ny. Wia ra w re al ność ma gii spra wia ła, że w gro-
bow cach hie ro gli fy przed sta wia ją ce isto ty ży we by ły nie kie dy z za ło że nia "prze ci na ne" 
na pół, by ode brać im moż li wość ma te ria li za cji i za szko dze nia zmar łe mu. 
 Fakt, że kry te rium es te tycz ne nie by ło naj waż niej sze, nie ozna cza by naj mniej, że 
pięk no by ło nie istot ną ka te go rią. Wręcz prze ciw nie, cha rak te ry zu ją ca egip ską sztu kę 
afir ma cja ży cia i bo gac twa na tu ry, a tak że  - pa ra dok sal nie  - upodo ba nie do sy me trii, pre-

Sztuka
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cy zji i po rząd ku, przy czy ni ły się do po wsta nia nie zrów na nych ar cy dzieł. Słyn ne ber liń-
skie po pier sie kró lo wej Ne fer ti ti sta ło się na wet iko ną kul tu ry ma so wej, uni wer sal nym 
sym bo lem sztu ki. W tym przy pad ku zna my imię twór cy (rzeź bia rza Thut mo zi sa), jed nak 
jest to wy ją tek. Egip scy ar ty ści pra co wa li za zwy czaj ano ni mo wo. Na ich dzie łach umiesz-
cza no pod pi sy  - ale okre śla ją ce przed sta wio ne oso by, nie zaś wy ko naw ców. Egip cja nie 
nie roz róż nia li sztu ki i rze mio sła. Po ję cie he met ozna cza ło za ra zem sztu kę, rze mio sło, 
umie jęt ność, a he mu tju na zy wa no tych, któ rzy two rzy li i wy twa rza li róż ne rze czy, a któ-
rych dzi siaj okre śla my róż nie: ja ko ar ty stów, rze mieśl ni ków czy ro bot ni ków. Ich dzie ła, 
od fa jan so wych amu le tów do ko lo sal nych ka mien nych po są gów, na le ża ły do jed nej 
ka te go rii rze czy. Przy ję cie w tej kwe stii sta ro egip skiej opty ki jest jak naj bar dziej wska za-
ne. Względ ność i su biek tyw ność po jęć "sztu ka", "dzie ło sztu ki" spra wia ją, że le piej nie-
kie dy mó wić po pro stu o "za byt kach" czy "obiek tach". Uni ka się wte dy war to ściu ją cych 
są dów i roz strzy ga nia, czy gli nia ny gar nek w mu ze al nej ga blo cie jest z na sze go punk tu 
wi dze nia dzie łem sztu ki, czy nie.
 Sztu ka egip ska, któ rą przy po wyż szych za strze że niach moż na zde fi nio wać ja ko 
pla stycz ne przed sta wie nie idei re li gij nych i spo łecz nych, ma uni ka to we ce chy, ła twe 
do zi den ty fi ko wa nia dla dzi siej sze go od bior cy. Po nie waż na czel ną ideą by ło wier ne 
od wzo ro wa nie rze czy wi sto ści, zgod ne z "praw dzi wym" sta nem rze czy, nie zaś su biek-
tyw nym po strze ga niem, Egip cja nie przed sta wia li kra jo braz, isto ty ży we i przed mio ty 
tak, by od dać ich naj bar dziej cha rak te ry stycz ne ce chy. Nie sto so wa li per spek ty wy (do 
któ rej je ste śmy przy zwy cza je ni w sztu ce eu ro pej skiej) lecz za sa dę uka zy wa nia naj szer-
szej płasz czy zny obiek tu, uję cia fron tal ne. Ten spo sób po strze ga nia rze czy wi sto ści, nie 
ogra ni czo ny tyl ko do dzie dzi ny sztu ki, lecz od zwier cie dla ją cy pew ną ge ne ral ną ce chę 
egipskiej men tal no ści, okre śla się ja ko aspek ty wę. Nie rzad ko łą czo no dwa po zor nie 

wy klu cza ją ce się uję cia, stąd np. przed sta wie nie sto łu by ło po łą cze niem pla nu i pro fi lu: 
wi do ku nóg z bo ku i wi do ku bla tu z gó ry. Za sa da uka zy wa nia po szcze gól nych ele men-
tów w ich naj bar dziej cha rak te ry stycz nym uję ciu jest naj wy raź niej wi docz na w spo so bie 
przed sta wia nia po sta ci ludz kiej. Gło wa, bio dra i koń czy ny by ły uka zy wa ne z pro fi lu, zaś 
oko i tors fron tal nie. Po wo du je to "nie moż li we" ana to micz nie ukła dy, w do dat ku przed-
sta wie nia róż nią się za leż nie od orien ta cji po sta ci, co utrud nia nie kie dy współ cze sne mu 
od bior cy pra wi dło wą iden ty fi ka cję po zy i ukła du cia ła. Za sa da, że kro czą ca po stać ma 
za wsze wy su nię tą do przo du le wą no gę nie bu dzi wąt pli wo ści, gdy skie ro wa na jest ona 
w pra wo. Jed nak przy przed sta wie niu po sta ci zwró co nej w le wo wy su nię ta do przo du 
no ga, któ ra dla Egip cja ni na na dal by ła by le wą no gą, z na sze go punk tu wi dze nia jest 
no gą pra wą. Po za ta ka (w wy kro ku), sym bo li zu ją ca ak tyw ność, jest cha rak te ry stycz na 
dla przed sta wień męż czyzn, za rów no w rzeź bie jak i na re lie fach i ma lo wi dłach. Ko bie ty
z re gu ły uka zy wa no w bar dziej pa syw nej po zie ja ko sto ją ce ze złą czo ny mi no ga mi (Fig. 5.) 

Fig. 5. Detal ze steli Horemuia. 19. dynastia. Nr 31304
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Roz róż nie nia płci do ko ny wa no rów nież przy po mo cy ko lo ry sty ki: cia ła męż czyzn mia ły 
ko lor czer wo ny lub bru nat ny, zaś ko biet żół ty. Wiel kość po sta ci od zwier cie dla ła hie rar-
chicz ną struk tu rę świa ta i spo łe czeń stwa: bo go wie i król przed sta wie ni by li w o wie le 
więk szej ska li niż zwy kli śmier tel ni cy, do stoj ni cy więk si niż służ ba, ro dzi ce więk si od 
dzie ci (na wet je śli by ły już do ro słe). Ana lo gicz na za sa da do ty czy spo so bu  przed sta wie-
nia: im wyż szy sta tus da nej oso by, tym sztyw niej sze re gu ły. Król za wsze uka zy wa ny był 
w hie ra tycz nych po zach, pod czas ofi cjal nych ce re mo nii, w kon wen cji po nad cza so wej 
mło do ści. Zwy kły czło wiek, urzęd nik lub ro bot nik, mógł być uka za ny z de fek ta mi fi zycz ny mi, 
przy pra cy, w swo bod nej po zy cji. Wi ze run ki istot ży wych i przed mio tów są nie rzad ko iden tycz-
ne jak zna ki w pi śmie hie ro gli ficz nym. Wspól no tę sztu ki i pi sma pod kre śla fakt, że przed stawie-

niom za wsze to wa rzy szą tek sty (imio na i ty tu la tu ra po sta ci, ich prze mó wie nia, ty tu ły scen
i ko men ta rze). Wie le hie ro gli fów po ja wia się w de ko ra cji ja ko ele men ty iko no gra ficz ne, tak, że 
nie kie dy trud no jest stwier dzić, czy da ny znak na le ży czy tać, czy też trak to wać ja ko sym bol.
W grun cie rze czy egip ski sys tem przed sta wień jest spój nym ko dem, ana lo gicz nym do sys te mu 
pi sma hie ro gli ficz ne go i ja ko ta ki da je się "od czy ty wać" (Fig. 6).
 Sztu kę egip ską cha rak te ry zu je nie zwy kłe bo gac two form, ga tun ków i ma te ria łów. 
Rzeź ba sta tu arycz na obej mu ją ca pe łen re per tu ar od drob nej pla sty ki do gi gan tycz-
nych po są gów, by ła sil nie zwią za na z ar chi tek tu rą. Po są gi zmar łych w ser da bach gro-
bow ców, fi gu ry bóstw w sank tu ariach, ko lo sy wład ców przed py lo na mi i na dzie dziń-
cach świą tyń, wo tyw ne sta tu et ki w okrę gach kul to wych (Fig. 7)  - wszyst kie osa dzo ne 
by ły w kon tek ście da nej bu dow li. Je śli cho dzi o pła sko rzeź bę to ist nia ły jej dwa pod-
sta wo we ro dza je: re lief pła ski (pła sko -wy pu kły, bas -re lief), w któ rym tło jest ob ni żo ne
w sto sun ku do fi gu ry, oraz re lief wgłęb ny (re lief en creux), w któ rym fi gu ra jest za głę bio-
na w sto sun ku do tła, cho ciaż jej de ta le we wnętrz ne mo gą być wy mo de lo wa ne w re lie-
fie wy pu kłym. Pierw szy typ re lie fu był sto so wa ny do de ko ra cji we wnętrz nych po miesz-
czeń bu dow li i po kry wa ny był po li chro mią, re lief wgłęb ny na to miast, ma lo wa ny
z re gu ły jed no barw nie, ozda biał ze wnętrz ne ścia ny świą tyń. Pod sta wo wy mi su row ca mi 
skal ny mi wy ko rzy sty wa ny mi przez Egip cjan w ar chi tek tu rze by ły wa pień, pia sko wiec
i gra nit; w o wie le mniej szym za kre sie rów nież tra wer tyn (”egip ski ala ba ster”), ba zalt
i kwar cyt. W rzeź bie, oraz do pro duk cji na czyń i drob nej pla sty ki oprócz wy mie nio nych 
skał wy ko rzy sty wa no po nad to dio ryt, gnejs, sza ro głaz, brek cję, ser pen ty nit. 
 Ma lar stwo obej mo wa ło po li chro mie na po są gach, sta tu et kach i re lie fach, ma lo wi-
dła na tyn kach, drew nia nych trum nach, kar to na żach, me blach i pa pi ru sach (Fig.9). 
Pa le ta barw egip skich ar ty stów opar ta by ła na pig men tach mi ne ral nych, na tu ral nych 
lub otrzy my wa nych sztucz nie. Pod sta wo we ko lo ry otrzy my wa no z na stę pu ją cych 
su row ców: bia ły  - kre da lub gips; czar ny  - sa dza lub sprosz ko wa ny wę giel drzew ny, tak-

Fig. 6    Winiety Księgi Umarłych. Detal z papirusu Tahemetnetmut. 21. dynastia. Nr P 3128.
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Fig. 7. Skubizowany posąg dostojnika Nesnauiau. Bazę i strój pokrywa inskrypcja biograficzna, na 
           ramionach wyryte są kartusze Psametyka I. 26. dynastia. Granit/granodioryt. Wys. 43 cm.  Nr 17700



1616

Fig. 8.  Naszyjnik z karneolu i fajansu. Fig. 8.  Naszyjnik z karneolu i fajansu. Nr 1986-2Nr 1986-2

że he ma tyt; czer wo ny  - czer wo na ochra, od No we go Pań stwa rów nież re al gar (siar czek 
ar se nu); żół ty  - żół ta ochra, od 18. dy na stii rów nież au ry pig ment (trój siar czek ar se nu); 
nie bie ski  - sprosz ko wa ny tzw. błę kit egip ski (otrzy my wa ny przez pra że nie mie sza ni ny 
krze mion ki, ma la chi tu, wę gla nu wap nia i so dy); zie lo ny  - błę kit egip ski pra żo ny do uzy-
ska nia ko lo ru zie lo ne go lub mie sza ny z żół tą ochrą, tak że ru dy mie dzi.
 Farby uzyskiwano mieszając pigmenty ze spoiwem organicznym, którym mogło być 
np. białko jaj. Malowidła pokrywano werniksem na bazie naturalnych żywic (np. gumy 
arabskiej). Pierwszym etapem tworzenia malowidła (lub polichromowanego reliefu) 
był szkic, przenoszony często z projektu na papirusie. Rysunek musiał być zgodny
z obowiązującym kanonem proporcji, dotyczącym przede wszystkim przedstawienia 
postaci ludzkiej. Zazwyczaj stosowano siatkę krzyżujących się linii, gdzie stojąca postać 
miała wysokość osiemnastu kratek (od stóp do linii włosów), a siedząca czternastu. 
Narysowana na podłożu siatka proporcji ułatwiała rozplanowanie przedstawień i tekstów. 
Błędne lub nieprecyzyjne rysunki uczniów były poprawiane czerwoną farbą przez 
mistrza, a następnie rzeźbione i pokrywane polichromią. Siatka proporcji służyć mogła 
też do kopiowania dawnych płaskorzeźb lub malowideł. Na wielu zabytkach zachowały 
się ślady naniesionych na nie w tym celu krzyżujących się linii. 
 Egip scy rze mieśl ni cy  - me ta lur dzy, złot ni cy i ju bi le rzy wy ko rzy sty wa li me ta le (miedź, 
zło to, sre bro, elek tron  - stop zło ta i sre bra, brąz  - stop mie dzi i cy ny) i ka mie nie pół sz la-
chet ne (la pis -la zu li, tur kus, kar ne ol, ame tyst, ob sy dian, krysz tał gór ski, ama zo nit), a tak że 
ko lo ro we szkli wo. Rzeź by zło te lub brą zo we od le wa no me to dą tra co ne go wo sku (Fig. 
10.) Zło ta bla cha, któ rą moż na by ło kuć aż do eta pu cien kiej fo lii, słu ży ła do de ko ra cji 
świą tyń (obi ja no nią m.in. bra my i szczy ty obe li sków), a nie kie dy rów nież przed mio tów 
wy po sa że nia gro bo we go (jak słyn na ma ska Tu tan cha mo na). Po wszech nie zło co no wy ro-
by luk su so we przy po mo cy zło ta płat ko we go. Sto su jąc tech ni kę in kru sta cji ko mór ko wej, 
gra nu la cji i fi li gra nu, ju bi le rzy two rzy li zło żo ne z se tek ele men tów na szyj ni ki i pek to ra ły. 
Spro wa dza ne z głę bi Afry ki kość sło nio wą i he ban wy ko rzy sty wa no do in kru sta cji skrzy-
nek i me bli. Cha rak te ry stycz nym ma te ria łem, z któ re go wy twa rza no fi gur ki, na czy nia
i amu le ty był tzw. fa jans egip ski, ro dzaj pra żon ki z krze mion ki i so dy, po kry wa nej nie bie-
ską lub zie lon ka wą gla zu rą (szkli wem) (Fig. 8). 
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Fig. 9. Izyda. Detal z kartonażu Dżedmutiusanch. 22 dynastia. Nr 32

W cza sach 18. dy na stii roz po czę to na sze ro ką ska lę pro duk cję wie lo barw ne go szkła 
(wy na le zio ne go na Bli skim Wscho dzie). Wbrew po pu lar nej opi nii, w Egip cie nie bra ko-
wa ło drew na (trud no by ło tyl ko o dłu gie, twar de pnie nie zbęd ne np. do kon struk cji stat-
ków, stąd roz wi nię ty im port li bań skich ce drów). Przed mio ty co dzien ne go użyt ku, me ble, 
trum ny, jak rów nież po są gi i ste le, wy ko ny wa no z drew na sy ko mo ry lub aka cji (Fig. 11). 
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Fig. 10.  Posążek Harpokratesa. Okres Późny. Brąz. Wys. 34 cm. Nr 13777
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Fig. 11.  Posążek dostojnika. 18 dynastia. Drewno. Wys. 31,5 cm. Nr 14134
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Hi sto ria sta ro żyt ne go Egip tu obej mu je po nad trzy ty sią ce lat, pod czas któ rych wła da li 
nim fa ra ono wie, któ rych tra dy cyj nie gru pu je my w trzy dzie ści je den dy na stii. Po dział 
ten, ma ją cy od zwier cie dlać wię zy krwi lub wspól no tę po cho dze nia wład ców, za wdzię-
cza my Ma ne tho no wi, egip skie mu ka pła no wi, któ ry ok. 300 r. p.n.e. na pi sał po grec ku 
Aigyptiaka, za rys dzie jów Egip tu. Jed no cze śnie sto so wa ny jest, wpro wa dzo ny w XIX 
wie ku, po dział hi sto rii Egip tu na wiel kie epo ki, przede wszyst kim Sta re, Śred nie i No we 
Pań stwo (gdy ca ły kraj rzą dzo ny był przez jed ne go kró la), od dzie lo ne okre sa mi przej-
ścio wy mi (kie dy wła dza cen tral na sła bła i pa no wa ło wie lu wład ców jed no cze śnie). Sa mi 
Egip cja nie, jak do wo dzą te go za cho wa ne an na ły (przede wszyst kim Ka mień z Pa ler mo)
i spi sy kró lów (Ka non Tu ryń ski, li sty kró lew skie z Aby dos i Sak ka ry), po strze ga li swą hi sto-
rię ja ko jed no li ty ciąg wład ców, w któ rym syn na stę po wał po oj cu. Dzia ło się tak po czy na-
jąc od pierw sze go fa ra ona, Me ne sa; przed nim Egip tem mie li rzą dzić bo go wie i tzw. Du sze 
z Hie ra kon po lis i Bu to  - mi tycz ni wład cy pre dy na stycz nych sto lic Gór ne go i Dol ne go Egip tu 
(Fig. 12). Me nes do ko nał zjed no cze nia Gór ne go i Dol ne go Egip tu (czy li Do li ny i Del ty Ni lu) 
w jed no pań stwo. Wy da rze nie to by ło sym bo licz nie po wta rza ne przez każ de go wład cę 
pod czas ce re mo nii in tro ni za cyj nych. Od zwier cie dla to mo tyw se ma taui ("Po łą cze nie Obu 
Kra jów"), w któ rym hie ro glif ozna cza ją cy po ję cie "łą czyć" jest opla ta ny przez li lię i pa pi rus 
 - he ral dycz ne ro śli ny Gór ne go i Dol ne go Egip tu (Fig. 13).  
 Zjed no cze nie Egip tu pod ber łem jed ne go wład cy, któ re moż na uznać za po czą tek 
hi sto rii pan stwa fa ra onów, po prze dzał dłu gi okres pre dy na stycz ny. W VI i V ty siąc le ciu 
p.n.e. na stę po wa ło cią głe osu sza nie się kli ma tu w pół noc nej Afry ce, co spo wo do wa ło 
mi gra cje lu dów za miesz ku ją cych Sa ha rę do do li ny Ni lu. Po osie dle niu i zmieszaniu się 
z miejscową ludnością stwo rzy ły one neo li tycz ne kul tu ry, któ rych głów ny mi ośrod ka mi 
na te re nie Egip tu by ły Me rim de i Ma adi w Dol nym Egip cie, oa za Fa jum, a w Gór nym 
Egip cie oko li ce Ba da ri. Ok. 4000 p.n.e. ob szar Gór ne go Egip tu ob ję ła jed no li ta kul tu ra 
Na ga da. Cha rak te ry zo wał ją roz wój rol nic twa iry ga cyj ne go, eks plo ata cja bo gactw 
na tu ral nych na pu sty niach (zło to, miedź, su row ce skal ne), oraz da le ko sięż ny han del. 
Wzra sta ją ca za moż ność spo wo do wa ła wy kształ ce nie się elit i łą cze nie lo kal nych spo-
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Fig. 12.  Dusze z Buto, detal z dekoracji tronu posążka Uadżit. 
 26. dynastia. Nr 11867
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łecz no ści, a w kon se kwen cji wy kształ ce nie się "pro to kró lestw" w Hie ra kon po lis, Na ga-
da i Aby dos. W fa zie Na ga da III moż na już mó wić o zjed no czo nym pań stwie gór no-
egip skim rzą dzo nym przez tzw. dy na stię 0. Z te go okre su po cho dzą pierw sze gro-
bow ce wład ców na ne kro po li w Aby dos. Wów czas tak że do ko na no wy na laz ku pi sma, 
któ re mo gło słu żyć po trze bom roz wi ja ją cej się ad mi ni stra cji. Pod ko niec IV tys. p.n.e. 
na stą pił stop nio wy pod bój te re nów Dol ne go Egip tu, o cha rak te rze ra czej eko no micz-
nym i kul tu ro wym niż mi li tar nym, cze go do wo dzą od kry cia m.in. mi sji pol skiej w Tell 
el-Far cha. Oko ło r. 3000 p.n.e. zjed no cze nie Do li ny i Del ty w jed no pań stwo jest fak-
tem. Tra dy cja przy pi su je to do ko na nie le gen dar ne mu Me ne so wi. Egip to lo dzy utoż sa-
mia ją go zjed nym z hi sto rycz nych wład ców po cząt ku 1. dy na stii, Aha lub je go 
po przed ni kiem Na rme rem. Wy da je się jed nak, że "zjed no cze nie" by ło ra czej pro ce-
sem niż jed no ra zo wym wy da rze niem. Me ne so wi przy pi su je się rów nież za ło że nie 
Mem fis. Za ło żo ne na gra ni cy Dol ne go i Gór ne go Egip tu mia sto (po cząt ko wo zwa ne 
In e bu -Hedż, "Bia łe Mu ry"; grec ka na zwa Mem fis po cho dzi od egip skie go Men -ne fer, 
na zwy pi ra mi dy Pe piego I w po bli skiej Sak ka rze) peł ni ło funk cje sto li cy, cen trum 
ad mi ni stra cyj ne go, wła ści wie do koń ca okre su fa ra oń skie go. Wład cy 1. i 2. dy na stii 
grze ba ni by li w Aby dos; ich głów ną sie dzi bą by ło po bli skie This (stąd dy na stie te okre-
śla się ja ko ty nic kie). W okre sie wcze sno dy na stycz nym roz wi nę ła się ar chi tek tu ra 
ce gla na. Oprócz bu dow li wład ców (gro bow ców i tzw. for tów  - okrę gów kul to wych
w Aby dos i Hie ra kon po lis), za cho wa ły się z tych cza sów licz ne gro bow ce czon ków 
eli ty w Sak ka rze, He lu anie, Na ga da. Roz wi ja ło się rze mio sło; nie spo ty ka ny po ziom 
osią gnę ło zwłasz cza wy ko ny wa nie na czyń ka mien nych, tak że z naj tward szych ma te-
ria łów jak ba zalt czy dio ryt. Od po cząt ku 3. dy na stii punkt cięż ko ści pań stwa prze niósł 
się na sta łe do Mem fis. Na ne kro po li w Sak ka rze król Ne cze ri chet wzniósł przy po mo cy 

Fig. 13. Sema taui - detal z dekoracji tronu posążka Uadżit. 26. dynastia. Nr 11867
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swe go ge nial ne go ar chi tek ta, Im ho te pa, swój 
gro bo wiec  - Pi ra mi dę Schod ko wą (Fig. 14). 
Sta no wi ła ona cen trum ol brzy mie go ze spo łu 
gro bo we go, bę dąc pierw szą mo nu men tal ną 
ka mien ną bu dow lą na świe cie. Im ho tep
w cza sach póź niej szych zo stał ubó stwio ny
i był czczo ny ja ko pa tron pi sa rzy i bóg me dy cy-
ny. Pa no wa nie Ne cze ri che ta (zwa ne go przez 
po tom nych Dże se rem, czy li "Świę tym") roz po-
czę ło okres Sta re go Pań stwa, któ ry cha rak te ry-
zo wa ła po tę ga, bo gac two i sta bil ność kra ju. 

Stwo rzo no zor ga ni zo wa ny sys tem ad mi ni stra cyj ny, co umoż li wi ło za go spo da ro wa nie 
no wych ob sza rów, zwłasz cza na te re nie Del ty. Egip cja nie za czę li kon tro lo wać ko pal nie mie-
dzi i tur ku sów na Sy na ju i te re ny dol nej Nu bii, gdzie eks plo ro wa li ka mie nio ło my gnej su. 
Wy sy ła li eks pe dy cje han dlo we do By blos po li bań skie ce dry i do Pun tu (obec na Ery trea
i pół noc no -wschod ni Su dan) po eg zo tycz ne afry kań skie pro duk ty.  Ro sną cej or ga ni za cji
i do bro by to wi pań stwa to wa rzy szył cią gły roz wój kon cep cji re li gij nych i idei do ty czą cych 
wła dzy. Ich źró dłem by ło przede wszyst kim He lio po lis, cen trum kul tu so lar ne go, gdzie 
stwo rzo no wy ra fi no wa ny sys tem teo lo gicz ny. Po zy cja i wza jem ne re la cje bóstw, fa ra ona
i elit, tak na tym, jak i na tam tym świe cie, by ły przed mio tem cią głe go dys kur su; wciąż trwa-
ły po szu ki wa nia od po wied nich środ ków wy ra zu tych idei. Efek tem te go by ły nie zwy kłe 
osią gnię cia w dzie dzi nie ar chi tek tu ry, na cze le z ze spo ła mi gro bo wy mi wład ców 4. dy na stii: 
Sne fe ru w Me idum i Dah szur, Chu fu, Cha fra i Men kau ra w Gi zie (Fig. 15), Dże de fra w Abu 

Ro asz. Sztu ka, zwłasz cza w dzie dzi nie rzeź by
i re lie fu, osią gnę ła wy ży ny mi strzo stwa. Wład cy 
5. i 6. dy na stii, wzno szą cy swo je kom plek sy gro-
bo we w Sak ka rze i Abu sir kła dli więk szy na cisk 
nie na mo nu men ta lizm sa mych pi ra mid, lecz 
na wy ra fi no wa nie ar chi tek tu ry i de ko ra cję świą-
tyń gro bo wych. Do stoj ni cy dwo ru i urzęd ni cy 
fa ra ona bu do wa li swo je pięk nie de ko ro wa ne 
gro bow ce wo kół pi ra mid wład ców. Od zwier cie-
dla ło to hie rar chicz ną struk tu rę spo łecz ną, na 
któ rej szczy cie znaj do wał się król bę dą cy, ja ko 

wcie le nie Ho ru sa i syn Ra, bo skim na miest ni kiem na zie mi. Po zy cja Ra ja ko na czel ne go 
bó stwa i fa ra ona ja ko po śred ni ka  mię dzy świa tem bo skim a ludz ko ścią zna la zła swe od bi-
cie w kon cep cji bu do wy tzw. świą tyń so lar nych, z któ rych naj le piej za cho wa ła się wznie sio-
na w Abu Gu rab bu dow la Niu ser ra. Wy jąt ko wą po zy cję fa ra ona pod kre śla ły kon cep cje re li-
gij ne do ty czą ce po śmiert nych lo sów wład ców, któ rzy po prze obra że niu mo gli po dró żo wać 
do nie ba, by po łą czyć się ze sło necz nym bo giem Ra i in ny mi bo ga mi. Mó wi ły o tym Tek sty 
Pi ra mid  - re li gij ne kom po zy cje za pi sa ne na ścia nach po miesz czeń w kró lew skich pi ra mi-

dach (po raz pierw szy u Uni sa, ostat nie go wład-
cy 5. dy na stii). Kró lew ski ze spół gro bo wy był 
swe go ro dza ju "pa ła cem wiecz no ści", a sa ma 
pi ra mi da tyl ko miej scem cza so we go spo czyn-
ku, nie ja ko "sy pial nią", z któ rej duch zmar łe go 
fa ra ona mógł wy cho dzić, by przy jąć ofia ry
w świą ty ni gro bo wej, lub by udać się w kie run-
ku gwiazd oko ło bie gu no wych (swych bo skich 
to wa rzy szy, zwa nych "Wiel ki mi z pół noc nej czę-
ści nie ba"). Za ra zem na dal, tak jak w ży ciu 

Fig. 15. Piramidy Chufu, Chafra i Menkaura w Gizie

Fig. 16. Zespół grobowy Mentuhotepa II w Deir el-Bahari

Fig. 14. Piramida Schodkowa Neczericheta w Sakkarze
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do cze snym, fa ra on rzą dził swy mi ludź mi, któ-
rych gro bow ce ota cza ły je go wiecz ną sie dzi bę 
i któ rzy na dal ko rzy sta li z je go ła ski. Po kil ku set 
la tach do bro by tu i sta bi li za cji do szło do stop-
nio we go osła bie nia wła dzy kró lew skiej. Przy-
czy ni ły się do te go wzrost zna cze nia ary sto-
kra cji pro win cjo nal nej za 6. dy na stii i naj dłuż-
sze w dzie jach, 94 -let nie pa no wa nie Pe pi II. 
Rzą dy  je go sła bych na stęp ców z 8. dy na stii 
za koń czy ły okres Sta re go Pań stwa, a Egipt 
wkro czył w czas za mie szek spo łecz nych
i ry wa li za cji pro win cjo nal nych ośrod ków wła dzy, zwa ny Pierw szym Okre sem Przej ścio-
wym. Ze star cia pre ten du ją cych do wła da nia ca łym kra jem kró lów z He ra kle opo lis (9.
i 10. dy na stia) i Teb zwy cię sko wy szli ci ostat ni. Men tu ho tep II Ne bhe pe tra z te bań skiej 11. 
dy na stii pod bił pół noc i po now nie zjed no czył ca ły Egipt pod jed nym ber łem. Na miej sce 
swe go wiecz ne go spo czyn ku wy brał do li nę De ir el -Ba ha ri w Te bach Za chod nich, gdzie 
wzniósł ze spół gro bo wy łą czą cy ce chy daw nych kom plek sów pi ra mid i skal nych gro bow-
ców swych te bań skich po przed ni ków (Fig. 16.). Na stęp cy Men tu ho te pa II utrwa li li je go 
do ko na nia. Roz po czął się okres Śred nie go Pań stwa,  kraj prze ży wał po now nie okres 
go spo dar czej pro spe ri ty i roz wo ju sztu ki. Ame nem hat I, za ło ży ciel 12. dy na stii, zre for mo-
wał ad mi ni stra cję pań stwa i po now nie prze niósł sto li cę w re jon mem fic ki (do Iczi -taui,
w po bli żu dzi siej sze go Liszt). Kró lo wie 12. dy na stii no szą cy imio na Ame nem hat i Se nu se-
ret pod bi li te re ny dol nej Nu bii, bu du jąc tam sze reg for tec. W sa mym Egip cie przy czy ni li 
się do za go spo da ro wa nia oa zy Fa jum (Fig. 17), 
gdzie dwóch z nich wznio sło swo je pi ra mi dy 
(Se nu se ret II w La hun i Ame nem hat III w Ha wa-
ra; świą ty nię gro bo wą tej dru giej opi sy wa li 
au to rzy an tycz ni ja ko le gen dar ny La bi rynt). 
Ich na stęp cy z 13. dy na stii sta ra li się kon ty nu-
ować po li ty kę po przed ni ków, ich wła dza jed-
nak by ła co raz bar dziej ogra ni czo na. Już od 
dłuż sze go cza su we wschod niej Del cie osie dla-
li się Azja ci. W koń cu zdo mi no wa li lo kal ną spo-
łecz ność i po ko lej nej fa li imi gra cji z Ka na anu 
prze ję li wła dzę, two rząc wła sną 15. dy na stię. Egip cja nie przed sta wia li to po tem ja ko 
na jazd, zwąc ob cych wład ców Hyk so sa mi (od egip. he ka -cha sut, "wład ca ob cych kra jów"). 
Hyk so si dys po no wa li no wą bro nią (m.in. nie zna ny mi wcze śniej w Egip cie koń mi i ry dwa-
na mi), co za pew nia ło im prze wa gę mi li tar ną. Wła da li w Del cie, gdzie za ło ży li swo ją sto li cę 
Au aris; kon tro lo wa li tak że resz tę kra ju rzą dzo ną przez ich wa sa li. Egipt po now nie po zo sta-
wał przez kil ka dzie siąt lat w sta nie "roz bi cia dziel ni co we go" (Dru gi Okres Przej ścio wy).
W koń cu wal kę z Hyk so sa mi pod ję li wład cy z te bań skiej 17. dy na stii. To czą ca się ze 
zmien nym szczę ściem woj na za koń czy ła się 
zdo by ciem przez Jah me sa Au aris i wy par-
ciem Hyk so sów do Pa le sty ny. Sto li cą po now-
nie zjed no czo ne go Egip tu sta ły się Te by, a 
tam tej szy bóg Amon -Ra zo stał na czel nym 
bo giem pań stwa. Wy bit ni wład cy 18. dy na-
stii, po czy na jąc od Amen ho te pa I, wzno si li 
nie zli czo ne bu dow le w ze spo łach świą tyn-
nych w Kar na ku i Luk so rze. Gro bow ce kró lew-
skie za czę to wy ku wać w ska łach w ukry tym 

Fig. 17. Świątynia z czasów 12. dynastii w Qasr el-Sagha (Fajum)

Fig. 18. Dolina Królów

Fig. 19. Świątynia królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari
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w gó rach Teb Za chod nich wą wo zie (któ ry 
zna my dziś ja ko Do li nę Kró lów), nad któ rym 
do mi nu je El -Gurn, szczyt o kształ cie pi ra mi dy 
(Fig. 18). Świą ty nie gro bo we, do tych czas 
to wa rzy szą ce gro bow com, wzno szo no od tąd
w od da le niu od nich, na gra ni cy pu sty ni
i ob sza rów upraw nych. Łą czo no w nich kult 
zmar łe go wład cy z kul tem Amo na -Ra i in nych 
bóstw. Jed ną z pierw szych ta kich bu dow li, 
zwa nych "świą ty nia mi/zam ka mi mi lio nów 
lat" by ła świą ty nia Hat szep sut zbu do wa na na 
ta ra sach w po bli żu ze spo łu gro bo we go Men-

tu ho te pa II w De ir el -Ba ha ri (Fig. 19). Od ponad czterdziestu lat jest świątynia jest 
badana i odbudowywana przez polskich archeologów, architektów i konserwatorów. 
Hat szep sut, cór ka Thut mo zi sa I i żo na Thut mo zi sa II, do szła do wła dzy po przed wcze-
snej śmier ci swe go mę ża, po cząt ko wo ja ko re gent ka w imie niu ma ło let-
nie go pa sier ba, Thut mo zi sa III. Po kil ku la tach jed nak sa ma ko ro no wa ła 
się na kró la rzą dząc sa mo dziel nie (cho ciaż for mal nie Thut mo zis III był 
współ rząd cą). Hat szep sut usi ło wa ła le gi ty mi zo wać swo ją wła dzę, przed-
sta wia jąc się ja ko cór ka Amo na i pra wo wi ta na stęp czy ni Thut mo zi sa I. 
Za ję cie tro nu fa ra onów przez ko bie tę by ło jed nak na ru sze niem tra dy-
cji. Po śmier ci Hat szep sut nisz czo no jej imio na i wi ze run ki usi łu jąc do ko-
nać dam na tio me mo riae. Thut mo zis III do szedł szy wresz cie do wła dzy 
oka zał się jed nym z naj wy bit niej szych fa ra onów, wiel kim wo jow ni kiem 
i bu dow ni czym. Za je go cza sów Egipt roz cią gał swo je pa no wa nie od 
czwar tej ka ta rak ty Ni lu w Nu bii aż po Eu frat w pół noc nej Sy rii. Je go 
na stęp cy, Amen ho tep II, Thut mo zis IV i Amen ho tep III utrwa li li im pe rial-
ną po zy cję Egip tu. Pań stwo fa ra onów ak tyw nie uczest ni czy ło w po li ty-
ce mię dzy na ro do wej. Licz ne księ stew ka sy ryj skie by ły wa sa la mi Egip tu, 
zaś wład cy Mi tan ni czy Ba bi lo nu wy sy ła li swo je cór ki by ja ko kon ku bi-
ny w kró lew skim ha re mie za pew nia ły im życz li wość fa ra onów. Za 
Amen ho te pa III dłu go trwa ły po kój i do bro byt kra ju za owo co wa ły osią-
gnię ciem szczy tów roz wo ju in te lek tu al ne go i ar ty stycz ne go. Po wsta ły 
wów czas ar cy dzie ła ar chi tek tu ry (jak świą ty nie w Luk so rze, w Tebach 
Zachodnich (Fig. 20), czy w So leb w Nu bii) i sztu ki (zwłasz cza w dzie dzi-
nie rzeź by i re lie fu, ale tak że drob nej pla sty ki i ju bi ler stwa). Sam Amen-
ho tep III utoż sa miał się z bo ga mi, przede wszyst kim ze sło necz nym 
bo giem Ra w je go wi dzial nej po sta ci tar czy sło necz nej. Nie po zo sta ło 
to bez wpły wu na dzia łal ność je go sy na i na stęp cy, Amen ho te pa IV  - 
Ech na to na. Kil ka lat po wstą pie niu na tron Ech na ton do ko nał re wo lu cji 
re li gij nej, któ rej głów nym mo ty wem był kult bó stwa so lar ne go, zwłasz cza wy obra ża ne-
go w po sta ci tar czy sło necz nej (eg. Aton), przy jed no cze snym ogra ni cze niu ro li in nych 

bo gów (zmie rza ją cym wręcz do mo no te-
izmu). Ech na ton za ło żył no wą sto li cę w środ-
ko wym Egip cie (w dzi siej szej Amar na) i pod-
jął bez względ ną wal kę z te bań skim kul tem 
Amo na i je go ka pła na mi, co mia ło praw do po-
dob nie po wo dy ty leż re li gij ne, co po li tycz ne. 
Przed sta wie nia i imio na Amo na by ły bez-
względ nie nisz czo ne (Fig. 21). Jednocześnie 
w sztuce zaczęto wprowadzać nowe kanony, 
zwłaszcza w kwestii sposobu przedstawiania 

Fig. 20. „ Kolosy Memnona ” (posągi Amenhotepa 
III na Kom el-Hitan w Tebach Zachodnich)



2525

Fig. 21. Imię Amona w kartuszu Amenhotepa III zniszczone podczas "rewolucji" amarneńskiej.
Detal z posągu Sachmet. 18. dynastia. Nr 7268.

Fig. 23. Głowa ramessydzkiego władcy. 19. dynastia. Granit. Wys. 53 cm. ÄS 5900

Fig. 22. Ramesseum - świątynia grobowa Ramzesa II w Tebach Zachodnich
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postaci. Pró by ra dy kal nych zmian tra dy cji re li-
gij nych (mó wi się o "re wo lu cji amar neń skiej") 
nie po wio dły się. Po śmier ci Ech na to na i je go 
efe me rycz nych na stęp ców, mło do cia ny król 
Tu tan cha mon przy wró cił daw ne kul ty. Tu tan-
cha mon umarł z nie wy ja śnio nych po wo dów 
nim ukoń czył dwa dzie ścia lat (być może 
przyczyną śmierci była rana nogi, w którą 
wdała się gangrena, takie  sugestie  wysunięto  
po najnowszych badaniach tomograficznych 
mumii króla). Je go nie mal nie na ru szo ny, 

pe łen skar bów gro bo wiec został odkryty w Do li nie Kró lów w 1922 r. przez Howarda 
Cartera. Pa no wa nie ostat nie go kró la 18. dy na stii, Ho rem he ba, ge ne ra ła ar mii nie wy wo-
dzą ce go się z ro dzi ny kró lew skiej, do pro wa dzi ło do prze ję cia ste ru rzą dów przez fa ra-
onów -wo jow ni ków, dy na stię 19., któ rej naj wy bit niej szym przed sta wi cie lem był Ram-
zes II (Fig. 23). Za je go pa no wa nia do szło do kon fron ta cji Egip tu z pań stwem he tyc kim, 
któ rej punk tem kul mi na cyj nym by ła bi twa pod Ka desz (1274 r. p.n.e.). Za war ty na stęp-
nie po kój po twier dzo ny mię dzy na ro do wym trak ta tem, prze trwał kil ka dzie siąt lat, co 

umoż li wi ło Ram ze so wi po świę ce nie się dzia-
łal no ści bu dow la nej na nie spo ty ka ną wcze-
śniej ska lę. Po wsta ły wów czas m.in. skal ne 
świą ty nie w Abu Sim bel w Nu bii, Ra mes seum 
 - świą ty nia gro bo wa kró la w Te bach Za chod-
nich (Fig. 22), roz bu do wa no świą ty nie w Luk-
so rze, Kar na ku (Wiel ka Sa la Hy po sty lo wa)
i Mem fis. We wschod niej Del cie (skąd wy wo dzi-
ła się ro dzi na Ram ze sa II) fa ra on wzniósł no wą 
sto li cę, Pi -Ram zes. Po je go dłu gim, bli sko 67 -let-
nim pa no wa niu, tron kwit ną ce go kra ju odzie-

dzi czył Me renp tah.  Jednego z tych władców próbowano w przeszłości identyfikować
z faraonem z biblijnej historii Exodusu (Wyjścia), jednak  nie ma na to żadnych dowodów, 
a historyczność samej opowieści jest coraz częściej podważana. Na stęp cy Merenptaha uwi-
kła ni w wal kę o wła dzę do pro wa dzi li do de sta bi li za cji pań stwa i w kon se kwen cji do pa no-
wa nia no wej, 20. dy na stii, któ rej przed sta wi cie le tra dy cyj nie przy bie ra li imię Ram zes (eg. 
Ra mes ses lub Ra mes su; łącz nie za 19. i 20. dynastii  pa no wa ło 11 kró lów te go imie nia). 
Ża den spo śród nich nie był jed nak wład cą for ma tu ich wiel kie go po przed ni ka. Naj peł niej 
usi ło wał go na śla do wać Ram zes III, któ re go świą ty nia gro bo wa w Me di net Ha bu (Fig. 24) 
na wią zy wa ła do ar chi tek tu ry Ra mes seum. Jed nak zmie nio na sy tu acja po li tycz na, w tym 
na jaz dy tzw. Lu dów Mo rza, a tak że spo łecz no -go spo dar cza (kry zys eko no micz ny), spra wi ły, 
że Egipt za ostat nich Ra mes sy dów utra cił sta bil ność, co do pro wa dzi ło do Trze cie go Okre su 
Przej ścio we go. Wła dzę w Te bach prze ję li po tęż ni ka pła ni Amo na i zarazem generałowie 
armii, na to miast w Ta nis (Fig. 25) w Del cie pa no wa ła 21. dy na stia. Przez na stęp ne kil ka-

set lat rzą dzi ły ko lej no dy na stie po cho dze nia 
ob ce go (22. i 23. dy na stie li bij skie, któ rych 
wład cy wy wo dzi li się z ple mion od daw na 
osie dlo nych w Del cie) i ro dzi me (24. dy na-
stia). Na stęp nie Egiptem włada li wy wo dzą cy 
się z Nu bii fa ra ono wie 25. dy na stii (zwa nej 
nu bij ską lub ku szyc ką). Pró bo wa li oni na wią-
zy wać do osią gnięć wiel kich epok prze szło ści 

Fig. 24. Świą ty nia gro bo wa Ramzesa III w Me di net Habu

Fig. 25. Tanis. Ruiny miasta z III Okresu Przejściowego

Fig. 26. Gebel Barkal. Święta góra Amona i ruiny świątyń
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by le gi ty mi zo wać swą wła dzę w Egip cie;
z dru giej stro ny, wie le ele men tów fa ra oń skiej 
kul tu ry zo sta ło po łą czo nych z tra dy cja mi afry-
kań ski mi w kró le stwie Kusz (Fig. 26). Kon fron-
ta cja z no wą po tę gą bli skow schod nią, Asy rią, 
do pro wa dzi ła jed nak do wy co fa nia się Ku szy-
tów z Egip tu. Kraj zo stał zjed no czo ny po now-
nie przez wy wo dzą cych się z Sa is w za chod-
niej Del cie kró lów 26. dy na stii. Wład cy ci 
za rów no w dzie dzi nie ide olo gii jak i sztu ki 
na wią zy wa li do Sta re go i Śred nie go Pań stwa 
(mó wi się na wet o "re ne san sie sa ic kim"). Pa no wa nie 26. dy na stii sta no wi ło kul mi na cyj-
ny punkt Okre su Póź ne go. W V wie ku p.n.e. Egipt wpadł w or bi tę wpły wów po tęż ne go 
pań stwa per skie go. Za 27. i 31. dy na stii (I i II pa no wa nie per skie) po raz pierw szy
w swych dzie jach Egipt nie sta no wił od ręb ne go pań stwa, lecz był tyl ko pro win cją roz le-
głe go im pe rium. W 332 r. p.n.e. Egipt zo stał za ję ty przez Alek san dra Wiel kie go. Egip cja-
nie wi ta li go ja ko wy zwo li cie la spod per skiej oku pa cji, ma ce doń ski król zo stał uzna ny 
za sy na bo ga przez wy rocz nię Amo na w oa zie Si wa. Po śmier ci Alek san dra wła dzę nad 
Egip tem zdo był je den z je go wo dzów, Pto le-
me usz syn La go sa, któ ry dał po czą tek dy na-
stii Pto le me uszów (La gi dów). 
 Pto le me usze, cho ciaż wy wo dzi li się
z ob sza ru kul tu ry hel leń skiej, rzą dzi li Egip-
tem ja ko fa ra ono wie, od wo łu jąc się za rów no 
do tra dy cji egip skiej jak i grec kiej (Fig. 27). Ich 
sto li ca, Alek san dria, za ło żo na przez sa me go 
Alek san dra, sta ła się rów nież miej scem je go 
osta tecz ne go spo czyn ku. By ła wie lo kul tu ro-
wą me tro po lią, a z cza sem sta ła się jed nym
z naj waż niej szych miast ów cze sne go  świa ta, 
cen trum na uki i sztu ki. (Fig. 28) Okres pto le-
mej ski to trzy wie ki burz li we po li tycz nie, lecz 
raczej po myśl ne dla kra ju go spo dar czo. Po 
śmier ci ostat niej wład czy ni dy na stii, słyn nej 
Kle opa try VII (w 30 r. p.n.e., po prze gra nej 
bi twie pod Ak cjum), Egipt zo stał zdo by ty 
przez Okta wia na Au gu sta i stał się pro win cją 
ce sar stwa rzym skie go. W cza sach rzym skich 
był naj waż niej szym w im pe rium pro du cen-
tem zbo ża, eks plo ato wa no też in ten syw nie 
ka mie nio ło my gra ni tu i por fi ru na wschod niej 
pu sty ni. Egipt był jed nym z pierw szych kra-
jów gdzie przy ję ło się chrze ści jań stwo, tam 
rów nież po ja wi li się ana cho re ci (pu stel ni cy) 
i po wsta ły pierw sze klasz to ry. Po po dzia le 
ce sar stwa Egipt był czę ścią Bi zan cjum aż do 
641 r., kie dy zo stał za ję ty przez Ara bów pod 
wo dzą Am ra, na le żąc od tąd do wiel kie go 
ob sza ru cy wi li za cji is lam skiej.

Fig. 28. Aleksandria. Tzw. kolumna Pompejusza

Fig. 27. Świątynia w Edfu
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Egip ski wład ca, któ re go za Gre ka mi na zy wa my fa ra onem, od gry wał wy jąt ko wą ro lę w 
struk tu rze świa ta, bę dąc po śred ni kiem mię dzy dwie ma sfe ra mi: bo ską, trans cen den tal-
ną, i ludz ką. Na le żał jed no cze śnie do obu tych sfer, nie bę dąc zwy czaj nym śmier tel ni-
kiem, lecz po tom kiem bo gów, choć peł ną bo skość osią gał do pie ro po śmier ci. Wciąż 
jest przed mio tem dys ku sji, w ja kim stop niu bo skie ce chy i atry bu ty fa ra ona by ły zwią za-
ne z peł nio ną przez nie go funk cją, a w ja kim przy na le ża ły do nie go z ra cji po cho dze nia. 
Ja ko wcie le nie bo ga Ho ru sa, król peł nił nie tyl ko ro lę wład cy, za rzą dza ją ce go kra jem, 
naj wyż sze go sę dzie go i głów no do wo dzą ce go ar mią, lecz przede wszyst kim ar cy ka pła-
na, któ ry dzię ki swym kon tak tom z bo ga mi za pew nia po kój i do bro byt swe mu lu do wi. 
Od by wa ło się to na za sa dzie wza jem no ści: w za mian za re gu lar ne ofia ry oto cze ni kul-
tem bo go wie re wan żo wa li się ła ska mi dla kra ju i spo łe czeń stwa. Na le ży pod kre ślić, 
że król był nie tyl ko naj wyż szym ka pła nem, ale w isto cie je dy nym upo waż nio nym do 
kon tak tu z Wiel ki mi Bo ga mi. Ka pła ni skła da ją cy ofia ry i od pra wia ją cy ry tu ały w świą ty-
niach dzia ła li tyl ko w za stęp stwie fa ra ona, któ ry z oczy wi stych po wo dów nie mógł znaj-
do wać się w wie lu miej scach jed no cze śnie. Wszę dzie jed nak był głów nym bo ha te rem 
de ko ra cji świą tyń, na któ rych ścia nach przed sta wio ny był pod czas ce re mo nii ofiar nych
i innych rytualnych czynności (Fig. 29). Klu czo wym po ję ciem dla zro zu mie nia ro li fa ra-
ona w egip skiej wi zji świa ta jest ma at. By ła to ory gi nal na kon cep cja fi lo zo ficz no -re li gij-
na, ozna cza ją ca uni wer sal ną za sa dę po rząd ku ją cą wszech świat, har mo nię, od po wied ni 
bieg spraw. Ja ko ład, po rzą dek, ma at by ło an ty no mią ize fet, cha osu. W wy mia rze etycz-
nym ozna cza ło praw dę, spra wie dli wość, wła ści we po stę po wa nie. Egip skie "dzie sięć 
przy ka zań" stresz cza ło się w jed nym zda niu: "Mów ma at i czyń ma at" (czy li "Mów praw-
dę i po stę puj wła ści wie"). Idea Ma at by ła per so ni fi ko wa na i przed sta wia na ja ko bo gi ni 
z pió rem stru sia na gło wie, uwa ża na za cór kę bo ga Ra. Ca ła dzia łal ność egip skie go 
wład cy mia ła pro wa dzić do za pew nie nia i utrwa le nia ma at, któ re by ło wciąż za gro żo ne 
po wro tem cha osu, usu nię te go po za ob ręb świa ta pod czas je go stwo rze nia. Dla te go na 
przy kład sce ny w świą ty niach czy na ste lach, przed sta wia ją ce kró la ma sa kru ją ce go wro-
gów, na le ży od czy ty wać przede wszyst kim nie ja ko upa mięt nie nie kon kret nych wy da-
rzeń hi sto rycz nych, lecz ja ko sym bo licz ne wy peł nie nie obo wiąz ku obro ny kra ju przed 
ota cza ją cy mi go wro gi mi ple mio na mi Azja tów, Li bij czy ków i Nu bij czy ków (okre śla nych 
ja ko "Dzie więć Łu ków"), a w szer szym wy mia rze  - obro ny upo rząd ko wa ne go świa ta 
przed si ła mi zła. Nie zli czo ne bu dow le, po są gi, ste le, wzno szo ne przez wład ców słu ży ły 
pod kre śle niu wy jąt ko wej na tu ry fa ra ona w oczach spo łe czeń stwa. Przede wszyst kim 
jed nak by ły ma te ria li za cją je go związ ku z bo ga mi, za ra zem wy ra zem czci, do wo dem 
je go bo skie go sta tu su jak i środ kiem do je go osią gnię cia. Po mni ka mi łą czą cy mi te róż-
ne zna cze nia by ły obe li ski. Mo no li to we słu py ka mien ne o za ostrzo nych szczy tach usta-
wia no pa ra mi przed wej ścia mi do świą tyń, co wią za ło się z ich ro lą bra my, ma gicz ne go 
przej ścia mię dzy dwie ma sfe ra mi świa ta. Cha rak te ry stycz ne, że egip skie sło wo te chen, 
któ rym okre śla no obe li ski, ozna czać mo gło rów nież skrzy dło drzwi. 

Faraon
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 Obe li ski peł ni ły funk cje axis mun di (osi świa ta), sym bo licz nie łą cząc zie mię i nie bo, 
umoż li wia jąc ko mu ni ka cję ludz ko ści z-bo ga mi, przede wszyst kim ze słoń cem  - bo giem 
Ra. By ły nie ja ko pro mie nia mi sło necz ny mi za klę ty mi w ka mie niu. Ich pi ra mi dio ny 
(zwień cze nia w for mie ostro słu pa), de ko ro wa ne by ły czę sto zło tą bla chą, co pod kre śla ło ich 
so lar ny cha rak ter. Na wią zy wa ły za ra zem do idei ben -ben, pra pa gór ka na któ rym sło necz ny 
bóg Ra -Atum do ko nał stwo rze nia świa ta. Król iden ty fi ko wał się z bo giem -stwór cą sym bo licz-
nie po wta rza jąc akt kre acji pod czas swe go wstą pie nia na tron i speł nia jąc swą ro lę gwa ran ta 
ma at. 
 Fa ra on miał do dys po zy cji ca ły dwór, z do stoj ni ka mi i służ bą, oraz z ha re mem, w któ-
rym nie rzad ko znaj do wa ły się cór ki ob cych wład ców. Tyl ko kil ka z kró lew skich ko biet 
no si ło ty tu ły kró lo wych, w tym jed na, ma ją ca być mat ką po ten cjal ne go na stęp cy tro nu, 
ty tuł Wiel kiej Mał żon ki Kró lew skiej. By ła ona za zwy czaj cór ką po przed nie go wład cy 
i przy rod nią sio strą kró la, zda rza ło się jed nak, że fa ra ono wie po ślu bia li swo je wła sne 
cór ki, a nie kie dy rów nież ko bie ty nie kró lew skie go po cho dze nia. Kwe stia suk ce sji tro nu 
nie by ła jed nak cał kiem pro sta. Gdy głów na żo na nie mia ła sy na, lub na sku tek spi sków 
ha re mo wych (o tym, że ta ko we się zda rza ły in for mu ją nas pa pi ru sy), do wła dzy do cho-
dzi li ksią żę ta z bocz nych li nii. Więk szość licz nych dzie ci kró lew skich (a zna my np. sto 
kil ka dzie siąt imion sy nów i có rek Ram ze sa II) nie li czy ła na ob ję cie tro nu; po zo sta wa ły 
na dwo rze lub ro bi ły ka rie rę w ad mi ni stra cji. Kil ka krot nie w hi sto rii Egip tu zda rzy ło się, 
że na tro nie fa ra onów za sia dły ko bie ty (jak Se bek ne fe ru za 12. dy na stii, czy Hat szep sut 
za 18. dy na stii). Po wo dem, oprócz nie wąt pli wych am bi cji kró lo wych, był za pew ne rów-
nież brak od po wied nich mę skich kan dy da tów (brak, lub zbyt mło dy wiek ksią żąt krwi). 
Cho ciaż jed nak umoż li wia ło to kon ty nu ację sta bil nych rzą dów, by ło po strze ga ne ja ko 
nie zgod ne z na tu ral nym po rząd kiem rze czy.

Fig. 29. Amenhotep II w koronie górnoegipskiej, podczas rytualnego biegu z wazami. Relief ze świątyni 
w okręgu tebańskim. 18. dynastia. Granit. 48 x 82 cm. Nr 21138
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Obe lisk po cho dzi z mia sta Hut -he ri -ib (gr. Ath ri bis, 
obec nie Tell Atrib) w Del cie Ni lu, sto li cy X no mu ("wo je-
wódz twa") Dol ne go Egip tu. Wzno sił się nie gdyś przed 
świą ty nią bo ga Chen ti -che ti wraz z dru gim obe li skiem, 
znaj du ją cym się dzi siaj w Mu zeum Egip skim w Ka irze. 
Wy wie zio ny z Ath ri bis, zo stał uży ty w XIX wie ku ja ko 
próg w arab skim do mu w Ka irze, cze go śla dy wi docz ne 
są do dzi siaj (za tar te in skryp cje na jed nej ze ścian i znisz-
czo ny pi ra mi dion), a po je go od kry ciu tam że za ku pio ny 
w 1895 r. przez C. Re in hard ta i przy wie zio ny do Ber li na.  
 Obe lisk ma 300 cm wy so ko ści, bok pod sta wy mie rzy 
53 cm, na to miast trzon zwę ża sie ku gó rze i je go gór na 
płasz czy zna ma wy mia ry 38 x 37 cm. Praw do po dob nie 
za pro jek to wa no go tak, by wy mia ry wy ra ża ły się w peł-
nych łok ciach egip skich (ok. 52,5 cm): pod sta wa 1 x 1, 
wy so kość 6 łok ci + pi ra mi dion wy so ko ści 1 łok cia. Wy ko-
na ny jest z sza re go gra ni tu (gra no dio ry tu). Na czte rech 
bo kach obe li sku wy ku to in skryp cje z imio na mi i ty tu ła-
mi trzech wład ców 19. dy na stii: Ram ze sa II (1279  -1213 
p.n.e.), Me renp ta ha (1213  -1203 p.n.e.) i Se tie go II (1200  -
1194 p.n.e.). Układ tek stu jest ana lo gicz ny na wszyst kich 
ścia nach, in skryp cje róż nią się na to miast w szcze gó łach, 
po da jąc róż ne wa rian ty imion i epi te tów fa ra onów, oraz 
imio na bo gów czczo nych w Ath ri bis. Tekst Ram ze sa II 
(środ ko wa ko lum na) jest wy ku ty na płasz czyź nie lek ko 
ob ni żo nej w sto sun ku do po wierzch ni ścia ny, co su ge-
ru je ist nie nie wcze śniej szej in skryp cji, usu nię tej przed 
de ko ra cją obe li sku przez Ram ze sa. Praw do po dob nie 
więc wład ca ten uzur po wał obe lisk usta wio ny w Ath ri-
bis przez jed ne go z wcze śniej szych fa ra onów, być mo że 
Amen ho te pa III, któ ry pro wa dził tam in ten syw ną dzia łal-
ność bu dow la ną. Syn i na stęp ca Ram ze sa II, Me renp tah, 
do dał swo je imio na na do le obe li sku po obu stro nach 
tek stu oj ca. Gór na część obu bocz nych ko lumn tek stu 
za wie ra na to miast ty tu la tu rę wnu ka Ram ze sa   - Se tie go 
II. Zna ki wy obra ża ją ce bo ga Se tha, wy stę pu ją ce w za pi-
sie imie nia te go wład cy, zo sta ły w cza sach póź niej szych 
znisz czo ne. Zwią za ne by ło to z na ra sta ją cą w Okre sie 
Póź nym nie chę cią do te go bo ga, uwa ża ne go za wro ga 
Ozy ry sa i pa tro na ob cych lu dów, na jeż dża ją cych Egipt.

Obelisk

Fig. 30. Obelisk z Athribis. Nr 12800
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W myśl egip skiej fi lo zo fii by tu rzecz nie na-
zwa na nie ist nia ła, stąd idea stwo rze nia 
przez sło wo (zna na nam z Ewan ge lii Św. 
Ja na), po ja wia ją ca się już w Tek stach Pi ra-
mid. Jed nak sa mo jed no ra zo we wy po wie-
dze nie my śli nie wy star cza ło. Do pie ro za pi-
sa nie na zwy czy imie nia jed no znacz nie 
iden ty fi ko wa ło rzecz lub oso bę i da wa ło 
gwa ran cję jej trwa nia. Stąd cha rak te ry-
stycz ny dla sztu ki egip skiej oby czaj pod-
pi sy wa nia przed sta wień lu dzi w rzeź bie, 
na re lie fach i ma lo wi dłach. Dą że nie, by 
"od po wied nie dać rze czy sło wo" spra wi-
ło, że skom pli ko wa na na tu ra i funk cje 
peł nio ne przez egip skie go wład cę zna-
la zły od zwier cie dle nie w bo ga tej 
ty tu la tu rze, za wie ra ją cej róż no-
rod ne imio na, epi te ty i sym bo le. 
Wy stę pu ją one w ol brzy miej ilo ści 
na za byt kach. Naj star sze z pię ciu 
imion kró lew skich wcho dzą cych 
w skład kla sycz nej ty tu la tu ry, któ-
re po ja wi ło się już w okre sie pro to-
dy na stycz nym, to tzw. imię ho ru so-
we. Je go za pi sem jest wi ze ru nek 
so ko ła sie dzą ce go na sche ma tycz-
nym ry sun ku fa sa dy pa ła cu (eg. 
se rech, por. fig. 62). Iden ty fi ku je to 
wład cę ja ko Ho ru sa w Pa ła cu, wcie-
le nie pra daw ne go bo ga nie ba (eg. 
he ru, "Ten, któ ry jest w gó rze"), 
pa tro na wła dzy kró lew skiej. Imię 
Dwie Bo gi nie (lub Dwie Pa nie, eg. 
neb ti) pod kre śla ło szcze gól ną opie-
kę roz ta cza ną nad fa ra onem przez 
bo gi nie -pa tron ki Gór ne go i Dol-
ne go Egip tu  - Ne che bet i Uadżit. 
Zna cze nie in ne go imie nia  - Zło-
ty So kół  - nie jest cał kiem ja sne, 
praw do po dob nie okre śla ono kró-
la ja ko bo ga so lar ne go. Dwa naj-
waż niej sze imio na kró lew skie by ły 
wpi sy wa ne w owal ne ram ki, któ-
re na zy wa my kar tu sza mi (por. fig. 
63). Wy obra ża ją one pę tlę ze sznu-
ra, bę dą cą wy dłu żo nym wa rian-

tem hie ro gli fu ozna cza ją ce go po ję cie 
"ota czać", "okrą żać" (eg. szen). Kar tusz 
sym bo li zu je wszyst ko, co ota cza słoń ce 
w cza sie swej po dró ży po nie bo skło nie; 
wpi sa nie weń imie nia kró la iden ty fi ku je 
go ja ko wła ści cie la za miesz ka łe go wszech-
świa ta. Owe dwa "kar tu szo we" imio na to 
Syn Ra, czy li imię wła sne, no szo ne przez 
wład cę od uro dze nia, oraz Król Gór ne go 
i Dol ne go Egip tu (eg. ne sut bi ti, do słow-
nie "Ten, któ ry zwią za ny jest z trzci ną
i psz czo łą"), czy li imię tro no we, przy bie ra-
ne przez fa ra ona pod czas wstą pie nia na 
tron. Owe dwa imio na, któ re okre śla my 
rów nież nie kie dy ja ko no men i pre no men, 

wy ra ża ją ideę bo skie go po cho dze-
nia kró la i iden ty fi ku ją go ja ko sy na 
i re pre zen tan ta Ra na zie mi. Pod kre-
śla to rów nież fakt, że imię bo ga 
(wy ra ża ne przez hie ro glif przed sta-
wia ją cy słoń ce) jest nie odzow nym 
ele men tem każ de go imie nia ne sut 
bi ti. Na przy kład Ram zes II, któ re go 
imię wła sne tak że od wo ły wa ło się 
do bo ga słoń ca (egip. Ra mes su, co 
ozna cza ło "Ra zro dził/stwo rzył go"), 
przy brał wstę pu jąc na tron imię 
User ma atra -Se te pen ra, co moż na 
prze tłu ma czyć ja ko "Ra jest po tęż-
ny (dzię ki) Ma at, Wy bra ny przez 
Ra" (Fig. 31). Imio na i łą czą ce się
z ni mi ele men ty ty tu la tu ry by ły uzu-
peł nia ne przez nie zli czo ne epi te ty 
jak Do sko na ły Bóg, Pan Obu Kra jów, 
Pan Po ja wień, Pan Ry tu ałów, Ten
o Sil nym Ra mie niu, Uko cha ny przez 
(ta kie go a ta kie go) bo ga, itp. Wład cy 
umiesz cza li swe imio na w nie skoń-
czo nych ilo ściach na mo nu men tach 
wła snych i tych, któ re by ły dzie łem 
ich po przed ni ków. Po su wa li się nie-
kie dy do uzur pa cji  - za stę pu jąc wła-
snym pod pi sem imio na fun da to rów 
bu dow li czy rzeź by, przy pi sy wa li 
so bie za słu gę ich stwo rze nia.

Tytulatura i ikonografia władców

Fig. 31. Tytulatura Ramzesa II na obelisku. Nr 12800
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 Po zy cję i spe cy ficz ne ro le fa ra ona pod kre ślał spo sób w ja ki uka zy wa no go w ofi cjal-
nych przed sta wie niach. Do ty czy to za rów no for my, jak i ide olo gicz nych zna czeń. Król 
jest uka za ny w mo nu men tal nej ska li, rów ny bo gom. To wa rzy szą ce mu oso by, na wet 
człon ko wie naj bliż szej ro dzi ny, z re gu ły są du żo mniej sze. Za zwy czaj przed sta wia ny jest 
w hie ra tycz nych po zach, pod czas ofi cjal nych ce re mo nii lub sym bo licz nych wy da rzeń, 
z atry bu ta mi swe go sta tu su.  Licz ne ele men ty iko no gra ficz ne są za strze żo ne dla przed-
sta wień wład ców. Na le żą do nich na przy kład sym bo le pod kre śla ją ce szcze gól ną więź 
z bo ga mi, jak uskrzy dlo ne dys ki sło necz ne, czy opie kuń cze bó stwa w po sta ci pta ków 
uno szą cych się nad kró lem. Kró la wy róż nia ją też atry bu ty wła dzy, do któ rych na le żą 
cha rak te ry stycz ne stro je i na kry cia gło wy. Wśród tych ostat nich naj waż niej sze by ły 
ko ro ny Bia ła i Czer wo na, sym bo li zu ją ce wła dzę nad Gór nym i Dol nym Egip tem (łą czo-
ne w Po dwój ną Ko ro nę, z grec kie go zwa ną pschent, co pochodzi od egip. pa-sechemti, 
czyli Dwie Potężne), kom po zy to wa ko ro na atef, a tak że pa sia sta chu s ta ne mes (Fig. 32). 
Re ga lia obej mo wa ły tak że ber ła, przede wszyst kim he ka (ro dzaj krót kie go pa sto ra łu) 
i ne cha cha (bicz). Cha rak te ry stycz nym ele men tem przed sta wień wład ców i człon ków 
ich naj bliż szej ro dzi ny (kró lo wych i ksią żąt) jest ure usz, świę ta ko bra umiesz cza na na 
czo le ja ko znak bo skiej ochro ny.

Fig. 32. Głowa Ramzesa II. 19. dynastia. Granodioryt/granit. Wys.39 cm. Nr GL 301
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Wy peł nia nie zło żo nych za dań, ja kie sta ły przed fa ra onem w do cze snym ży ciu, umoż li wia-
ła roz bu do wa na ad mi ni stra cja pań stwo wa. Jej cen trum sta no wił pa łac kró lew ski. Fa ra on 
iden ty fi ko wa ny był zresz tą ze swą sie dzi bą  - od cza sów No we go Pań stwa okre śle nie 
pa ła cu per aa, do słow nie "wiel ki dom", za czę ło być sto so wa ne w od nie sie niu do sa me go 
wład cy, od nie go po cho dzi grec kie sło wo fa rao. Na cze le ad mi ni stra cji stał we zyr (eg. 
taj ti sab cza ti), łą czą cy funk cje pre mie ra rzą du i naj wyż sze go sę dzie go. Pod le ga ły mu 
"mi ni ster stwa" ad mi ni stra cji cy wil nej, ar mii, spraw za gra nicz nych, skar bu i go spo dar ki, 
każ de kie ro wa ne przez od po wied nich urzęd ni ków, a tak że po li cja. We zy ro wi pod le gał 
też dwór wład cy, wraz z kanc le rzem kró la, szam be la na mi, pod cza szy mi, ko niu szy mi, 
stra żą oso bi stą i służ bą, oraz ha rem kró lew ski. Zaj mo wał nie kie dy rów nież sta no wi sko 
na czel ne go ar chi tek ta (eg. imi -ra kat ne bet net ne sut, "szef wszyst kich prac kró lew skich"), 
or ga ni zu jąc przed się wzię cia bu dow la ne wład cy. Egipt po dzie lo ny  był ad mi ni stra cyj nie 
na kil ka dzie siąt pro win cji, któ re za Gre ka mi na zy wa my no ma mi. Ich za rząd cy, no mar-
cho wie, by li czę sto udziel ny mi ksią żę ta mi na pod le głym so bie te re nie, dzie dzi cząc wła-
dzę i two rząc w mo men tach osła bie nia wła dzy cen tral nej praw dzi we dy na stie lo kal ne. 
Za rzą dza niem i kon tro lą zaj mo wa ła się rze sza urzęd ni ków róż nych szcze bli, od Nad zor cy 
Po dwój ne go Spi chle rza, aż do wio sko wych pi sa rzy, od po wie dzial nych za spi sy i zbiór 
po dat ków. Umie jęt ność pi sa nia i oso bi ste zdol no ści da wa ły szan sę awan su spo łecz ne go 
i zro bie nia ka rie ry w ad mi ni stra cji, co wią za ło się ze sta bil nym i do stat nim ży ciem. "Je śli 
masz ro zum, zo stań urzęd ni kiem" ra dził egip ski mę drzec. (Fig. 33, 34, 35). 
 Osob ną sfe rę sta no wi ły świą ty nie, dys po nu ją ce nie rzad ko ol brzy mi mi ma jąt ka mi. 

Urzędnicy i kapłani

Fig. 33. Hori. II Okres Przejściowy. Granit (pokryty nowożytną czarną powłoką). Wys. 34,6 cm. Nr 34404
Fig. 34. Min-nacht, ochmistrz królowej, z żoną Merseger. 19. dynastia. Granit. Wys. 37 cm. Nr 4422
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Fig. 35. Dostojnik. 12. dynastia. Granodioryt. Wys. 31 cm. Nr 9569
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Jed nak wi zja z "Fa ra ona" Pru sa, gdzie ka pła ni two rzą od ręb ną, nie za leż ną ka stę ry wa-
li zu ją cą z fa ra onem o wła dzę, jest dość my lą ca. Od zwier cie dla to w ja kiś spo sób re alia 
Trze cie go Okre su Przej ścio we go, gdy wła dzę w Te bach prze ję li po tęż ni ka pła ni Amo na, 
by ła to jed nak sy tu acja wy jąt ko wa. Przez więk szość dzie jów Egip tu po zy cja fa ra ona 
ja ko ar cy ka pła na i zwierzch ni ka "kle ru" by ła nie pod wa żal na, co wię cej, wła ści wie do pie-
ro w cza sach No we go Pań stwa do szło do wy kształ ce nia się od ręb ne go sta nu ka płań-
skie go. Re gu łą by ło bo wiem, że funk cje w kul cie bóstw peł ni li urzęd ni cy łą czą cy je ze 
sta no wi ska mi na dwo rze lub w ad mi ni stra cji lo kal nej (Fig. 36).
  Ka pła ni po dzie le ni by li we dług hie rar chii na wyż sze (he m ne czer, "słu ga bo ga") i niż-

Fig. 36. Herenhapi, syn Ipiego, kapłan Ozyrysa-Apisa. Okres Późny. Wapień. Wys. 47 cm. Nr 10289
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sze (uab, "czy sty") stop nie, ist nie li też wy spe cja li zo wa ni ka pła ni -lek to rzy (cheri-hebet, 
czyli "noszący święty zwój", znaw ca ry tu ałów i świę tych tek stów). Oprócz te go wie lu 
ka pła nów dzia ła ło ja ko he mu ne czer w świą ty niach gro bo wych wład ców lub he mu ka 
(słu dzy ka), w pry wat nych fun da cjach kul tu zmar łych.  Wyż sze funk cje ka płań skie peł-
ni li z re gu ły męż czyź ni, ko bie ty za zwy czaj zwią za ne by ły z kul tem bóstw żeń skich, np. 
Ha thor; peł ni ły też ro lę śpie wa czek i tan ce rek (Fig. 37).

Fig. 37. Kapłanka trzymająca sistrum. Fragment diady. Nowe Państwo. Piaskowiec. Wys.28 cm. Nr 24033
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Egipt le ży w pół noc no -wschod nim krań cu Afry ki, gra ni cząc na po łu dniu z Su da nem 
(na zy wa nym w sta ro żyt no ści Nu bią), na za cho dzie z Li bią, na wscho dzie zaś, po przez 
pół wy sep Sy naj, z te re na mi Pa le sty ny (dzi siej szy Izra el i Au to no mia Pa le styń ska). Te re ny 
te w sta ro żyt no ści za miesz ki wa li Nu bij czy cy, Li bij czy cy i Azja ci  - lu dy wro gie Egip to wi, 
okre śla ne sym bo licz nie ja ko Dzie więć Łu ków. W im pe rial nych cza sach No we go Pań-
stwa te ry to rium kon tro lo wa ne przez Egip cjan się ga ło od Eu fra tu w pół noc nej Sy rii do 
czwar tej ka ta rak ty ni lo wej w środ ko wym Su da nie. Jed nak Egipt wła ści wy roz cią gał się 
mię dzy I ka ta rak tą (oko li ce Asu anu) a Mo rzem Śród ziem nym. Two rzy ły go dwa róż ne 
geo gra ficz nie i po li tycz nie ob sza ry: Gór ny Egipt (Do li na), roz cią ga ją cy się od Asu anu 
do Mem fis, oraz Dol ny Egipt, obej mu ją cy del tę Ni lu. Po dzie lo ne by ły na no my (pro win-
cje)  - dwa dzie ścia dwa w Gór nym i od szes na stu do dwu dzie stu (w róż nych okre sach 
hi sto rycz nych) w Dol nym Egip cie. Mi tycz ne po cząt ki Egip tu wią za ły się z po łą cze niem 
obu tych kra in w je den or ga nizm pań stwo wy. Jed nak du alizm pań stwa fa ra onów ni gdy 
nie znik nął: Del ta i Do li na róż ni ły się je śli cho dzi o kra jo braz, przy ro dę, typ go spo dar ki, 
lud ność, ję zyk (róż ne dia lek ty), in sty tu cje po li tycz ne i re li gij ne, sym bo li kę. Ob szar Egip-
tu sta no wi wschod nią część pu sty ni Sa ha ry, któ rą pły ną ca z po łu dnia na pół noc rze ka 
dzie li na Pu sty nię Wschod nią (Arab ską) i Pu sty nię Za chod nią (Li bij ską). Za miesz ka ły 
te ren tak w sta ro żyt no ści, jak i dzi siaj, ogra ni cza się do Del ty i brze gów Ni lu w Do li nie, 
oraz kil ku oaz. Kra jo braz i przy ro da egip skich kra in (Do li na, Del ta, pu sty nie), wy wie ra-
ły de cy du ją cy wpływ na ży cie i men tal ność Egip cjan. Ży cie nie tyl ko kon cen tro wa ło 
się nad brze ga mi rze ki, ale w ogó le by ło moż li we tyl ko dzię ki jej ist nie niu. "Egipt jest 
da rem Ni lu" pi sał w V w p.n.e. grec ki po dróż nik He ro dot. Miał wpraw dzie na my śli fakt, 
że del ta Ni lu po wsta ła z osa dza ją cych się na mu łów rze ki, po pu lar nie jed nak cy tu je się 
je go zda nie, by pod kre ślić ro lę ja ką speł niał Nil na wad nia jąc i użyź nia jąc kraj pod czas 
co rocz nych wy le wów. Mia ło to de cy du ją ce zna cze nie dla rol nic twa, na któ rym opar te 
by ło ca łe egip skie ży cie. Desz cze pa da ją ce w gó rach Abi sy nii spra wia ły, że pod ko niec 
lip ca Nil za czy nał przy bie rać i na kil ka mie się cy roz le wał się po ca łym kra ju, na wad nia-
jąc po la, wy płu ku jąc sól z zie mi i osa dza jąc ży zny muł. Zbyt wy so ki wy lew koń czył się 
po wo dzią, zbyt ni ski  - bra kiem uro dza ju i gło dem. Nic więc dziw ne go, że od naj wcze-
śniej szych cza sów Egip cja nie roz wi nę li sys tem ob ser wa cji (w tzw. ni lo me trach) i za pi su 
po zio mów Ni lu. Do bro czyn ny, za pew nia ją cy do sta tek wy lew był per so ni fi ko wa ny ja ko 
bóg Ha pi, przed sta wia ny ja ko męż czy zna o ob fi tych kształ tach (Fig. 38). 
 Nil sta no wił głów ny szlak trans por to wy i że glu ga peł ni ła klu czo wą ro lę za rów no 
w ży ciu co dzien nym, jak i w wy obra że niach do ty czą cych świa ta nad przy ro dzo ne go
i ży cia po śmier ci (Fig.39). Fau na i flo ra ni lo wa sta no wi ła je den z istot nych ele men tów 
egip skie go ży cia: po ło wy ryb i po lo wa nia na pta ki do star cza ły żyw no ści; zbiór pa pi ru-
su umoż li wiał bu do wę trzci no wych ło dzi, wy pla ta nie mat, ko szy (Fig. 40) i sznu rów,
a tak że pro duk cję ma te ria łu pi śmien ni cze go. Funk cjo no wa ła rów nież w sfe rze sym bo-
li ki. Po wszech nie spo ty ka ne: lilia i pa pi rus sta ły się ro śli na mi he ral dycz ny mi Gór ne go
i Dol ne go Egip tu, zwie rzę ta wią za no z bó stwa mi (Fig. 42). Szcze gól ne zna cze nie mia-
ły groź ne ga tun ki jak kro ko dyl i hi po po tam, bu dzą ce lęk, ale tak że "ob ła ska wia ne"

            Warunki naturalne i życie codzienne
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Fig. 38  Hapi (personifikacja wylewu Nilu). Papirus na głowie bóstwa wskazuje, że chodzi o Nil dolno- 
             egipski. Relief z budowli jednej z tzw. boskich adoratorek Amona w Tebach. 25. dynastia. 
             Piaskowiec. Wys. 85,5 cm. Nr 24026
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w for mie za ba wek (Fig. 43). Nil za pew niał fun cjo no wa nie rol nic twa iry ga cyj ne go. Te re-
ny upraw ne po cię te by ły sie cią ka na łów ze ślu za mi i gro bla mi, co umoż li wia ło mak sy-
mal ne wy ko rzy sta nie ży zno ści zie mi. Egip cja nie upra wia li przede wszyst kim psze ni cę 
pła skur kę (Tri ti cum di coc cum) i jęcz mień (Hor deum he xa sti chon), z któ rych wy ra bia no 
chleb i pi wo, sta no wią ce pod sta wę egip skiej die ty. Mi mo sto sun ko wo pro stych me tod 
upra wy zie mi, sprzy ja ją cy kli mat i wy le wy rze ki po zwa la ły za zwy czaj na ob fi te zbio ry, 
umoż li wia ją ce ma ga zy no wa nie wiel kich ilo ści zbo ża (Fig. 44). Cho ciaż zda rza ły się "la ta 
chu de" jak te opi sa ne w bi blij nej hi sto rii Jó ze fa, to jed nak za zwy czaj pa no wał do bro-
byt, co spra wia ło, że do Egip tu przy by wa li czę sto cier pią cy nie do sta tek cu dzo ziem cy 
(jak bi blij ny Abra ham). W cza sach rzym skich Egipt był wręcz spi chle rzem ce sar stwa. 
Oprócz zbo ża upra wia no wie le ga tun ków wa rzyw i owo ców, w tym fi gi, dak ty le i wi no-
gro na (z któ rych wy ra bia no rów nież wi no). Palmy daktylowe dostarczały nie tylko 
owoców, lecz także pni do budowy domów i włókna na plecionki (Fig. 41). Ho dow la 
zwie rząt obej mo wa ła tra dy cyj ne ro dza je: by dło, owce, ko zy, kacz ki, gę si. Zwie rzę ta mi 
trans por to wy mi by ły przede wszyst kim osły, ko nie po ja wi ły się wraz z na jaz dem Hyk-
so sów. Na to miast ko ja rzo ne dzi siaj po wszech nie z Egip tem wiel błą dy roz po wszech ni ły 
się do pie ro w okre sie grec ko -rzym skim.
 Nie kie dy Egip cja nie do ko ny wa li eks pe ry men tów ho dow la nych, pró bu jąc udo mo-
wić tak nie ty po we ga tun ki jak hie ny czy żu ra wie (Fig. 45, 46). Ro lę zwie rząt do mo wych 
peł ni ły psy, wy ko rzy sty wa ne do po lo wa nia (Fig. 47), a tak że mał py. Do pie ro od Śred nie-
go Pań stwa po ja wi ły się ko ty. 

Fig. 39. Model łodzi z załogą. Z Sakkary. 12. dynastia. Drewno. Dł. 50 cm. Nr 1232
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Fig. 40. Kosz. Nowe Państwo. Papirus. Wys. 11 cm. Nr 6923
Fig. 41. Sandał dziecięcy. Stare Państwo. Włókno palmowe. Dł. 14,3 cm. Nr 6991
Fig. 42. Zwieńczenie sztandaru kultowego w formie dwóch ryb. Okres Późny. Brąz. Dł. 10,5 cm. Nr 2570
Fig. 43. Krokodyl - zabawka. Nowe Państwo. Drewno. Dł. 21,5 cm. Nr 6817
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 Tereny uprawne graniczyły z pustynią. Oprócz eksploatacji bogactw naturalnych, przede 
wszystkim surowców skalnych, złota i miedzi, tereny pustynne były obszarem polowań. 
Wilgotniejszy niż obecnie (zwłaszcza w III tysiącleciu p.n.e.) klimat sprawiał, że w Egipcie 
występowało wiele gatunków spotykanych dzisiaj tylko w głębi Afryki jak lwy, antylopy i strusie 
(Fig. 48).

Fig. 46. Pierwotny wygląd bloku ze sceną karmienia żurawi przed uszkodzeniem podczas II wojny  
            światowej

Fig. 44. Model spichlerzy. Średnie Państwo. Terakota. Dł. 22 cm. Nr 15090

Fig. 45. Karmienie żurawi. Relief z grobowca Sopedhotepa w Sakkarze. 5. dynastia. Wapień. 38 x 50 cm. Nr 14642
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Fig. 48. Polowanie na pustyni na strusie i koziorożce. Relief z grobowca. Średnie Państwo?  
             Wapień. 31 x 31 cm. Nr 14593

Fig. 47. Psy atakujące antylopę. Relief z grobowca. Nowe Państwo. Wapień. 34 x 39 cm. Nr 31200
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 Pod da ni fa ra onów ce ni li pięk no i wy go dę. Wy two ry egip skich rze mieśl ni ków cha rak-
te ry zu je ele gan cja i ory gi nal ność for my, funk cjo nal ność i pre cy zja wy ko na nia.
Świat zwie rzę cy i ro ślin ny ota cza ją cy Egip cjan znaj do wał czę ste od zwier cie dle nie 
w for mie i de ko ra cji przed mio tów co dzien ne go użyt ku (Fig. 49-61).

Fig. 49. Naczynie w formie chłopca na koziorożcu. Nowe Państwo. Ceramika. Wys. 11,2 cm. Nr 14152 
Fig. 50. Naczynie na kohl. Średnie Państwo. Anhydryt. Wys. 5,5 cm., Nr 23152
Fig. 51. Naczynie na kohl w formie małpki. Nowe Państwo. Steatyt. Wys. 6,1 cm. Nr 8966 
Fig. 52. Naczynie kosmetyczne w formie kaczki. Nowe Państwo. Wapień. Dł.16 cm. Nr 20595
Fig. 53. Naczynie kosmetyczne - amforka. Nowe Państwo. Trawertyn. Wys.10,5 cm. Nr 20572
Fig. 54. Łyżeczka kosmetyczna w formie pływaczki. Nowe Państwo. Drewno. Dł. 15,7 cm. Nr 1876
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Fig. 55. Brązowe lusterko z uchwytem w formie figurki kobiety. Nowe Państwo. Wys. 22,8 cm. Nr 2775
Fig. 56. Kołatka w kształcie dłoni. Drewno. Dł. 19,7 cm. Nr 10725
Fig. 57. Flet. Drewno. Dł. 33,1 cm. Nr 12461 
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Fig. 58. Naczynie w formie kobiety. Nowe 
           Państwo.  Ceramika. Wys. 15,7 cm. 
           Nr 13156
Fig. 59. Grzechotka. Średnie Państwo. Ceramika. 
             Dł. 11 cm. Nr 17548

Fig. 60. Taboret. Nowe Państwo. Drewno. 30 x 29 x 12 cm. Nr 12550
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Fig. 61. Podgłówek z podpórką w formie dwóch dłoni. Stare Państwo. Drewno. Wys. 18,5 cm. Nr 21610
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Ję zyk egip ski na le ży do wiel kiej ro dzi ny ję zy ków afro -azja tyc kich (se mi to -cha mic-
kich), do któ rej za li cza się rów nież he braj ski, ku szyc ki, etiop ski. Roz wi jał się przez 
ty sią ce lat, je go ostat nią fa zą był ję zyk kop tyj ski, któ ry prze stał być ję zy kiem ży wym 
oko ło XV wie ku, a za cho wał się do dzi siaj ja ko ję zyk li tur gicz ny Ko ścio ła Kop tyj skie go 
w Egip cie. Ge ne za pi sma jest wciąż przed mio tem ba dań. Daw no od rzu co no teo rie
o bez po śred nim związ ku me zo po tam skie go sys te mu, któ ry roz wi nął się ja ko pi smo 
kli no we, na "wy na la zek" pi sma hie ro gli ficz ne go. Za rów no for ma jak i struk tu ra pi sma, 
a tak że ma te ria ły pi śmien ni cze, by ły w obu przy pad kach zu peł nie róż ne. Przyj mo wa no 
jed nak moż li wość tzw. dy fu zji sty mu la tyw nej, czy li po śred ne go prze ję cia sa mej idei 
za pi su. No we od kry cia na ar cha icz nej ne kro po li wład ców w Aby dos do wo dzą jed nak, 

że pi smo po wsta ło w Egip cie nie tyl ko nie za leż nie, ale naj praw do-
po dob niej wcze śniej niż w Me zo po ta mii. Na pi sy na ta blicz kach
z drew na i ko ści, oraz na ce ra micz nych na czy niach, od kry te w gro-
bow cu tzw. Skor pio na I da to wa nym na ok. 3200 p.n.e., za wie ra ły 
m.in. imio na i na zwy geo gra ficz ne. Do wo dzą one, że już wów czas 
ist niał sko dy fi ko wa ny sys tem za pi su, w któ rym hie ro gli fy nie tyl-
ko pel ni ły funk cje pro stych pik to gra mów (znak=przed miot) czy 
ide ogra mów (znak=po ję cie), lecz mia ły rów nież war to ści fo ne tycz-
ne. Jest to ce cha roz wi nię te go pi sma hie ro gli ficz ne go, w któ rym 
po szcze gól ne zna ki ("ob raz ki") mo gą funk cjo no wać ja ko lo go gra-
my (od po wia da ją ce sło wom okre śla ją cym przed miot, któ ry znak 
wy obra ża, lub po ję cia abs trak cyj ne), fo no gra my (od po wia da ją ce 
dźwię kom), oraz de ter mi na ty wy (cha rak te ry zu ją ce ka te go rię istot, 
przed mio tów lub zja wisk, do któ rej na le ży da ne sło wo, za pi sa ne 
fo ne tycz nie). Nie wy klu czo ne, że pi smo nie roz wi ja ło się od pro stej 
no ta cji cy fro wo -po ję cio wej, lecz stwo rzo no je od ra zu w po sta ci 
zło żo ne go sys te mu. Mo gło się to wią zać z po trze ba mi roz wi ja ją-

cej się ad mi ni stra cji kró lew skiej, zwłasz cza w kwe stii po bo ru po dat ków. Wska zy wał by 
na to fakt, że naj star sze za pi sy po da ją imio na wład ców i miej sce po cho dze nia dóbr 
sta no wią cych da ni nę do star cza ną na dwór (Fig. 62). Cha rak ter naj-
star szych za pi sów (zna ki ry te i ma lo wa ne) spra wiał, że od sa me go 
po cząt ku for ma pi sma ewo lu owa ła w dwóch kie run kach. Pre cy-
zyj ne zna ki kla sycz nych hie ro gli fów po ja wia ły się w ofi cjal nych 
tek stach rzeź bio nych w drew nie i ka mie niu (zwłasz cza na ste lach, 
pie czę ciach cy lin drycz nych, a od koń ca Okre su Wcze sno dy na-
stycz ne go rów nież w de ko ra cji bu dow li). Rów no le gle roz wi ja ła 
się hie ra ty ka  -  kur syw na for ma za pi su, umoż li wia ją ca szyb kie pi sa-
nie li stów, do ku men tów ad mi ni stra cyj nych i wszel kie go ro dza ju 
no ta tek. Jej roz wój na brał przy spie sze nia wraz z wpro wa dze niem 
za 1. dy na stii no we go ma te ria łu pi śmien ni cze go  - pa pi ru su. Na 
pa pi ru so wym zwo ju moż na by ło pi sać pę dzel kiem, prze cho wu-
jąc po tem do ku ment w ar chi wum, a w ra zie po trze by zmyć tekst, 
uży wa jąc pa pi rus po now nie (po wsta je wte dy tzw. pa limp sest). 

Pi smo

Fig. 62.  Naczynie króla Ka (Sechena) z napisem "podatek z Górnego Egiptu". Dynastia 0.  Ceramika. Wys. 27 cm. Nr 15476
Fig. 63.  Naczynie baset z kartuszem króla Niuserra. 5. dynastia. Trawertyn ("egipski alabaster"). Wys.18,6 cm. Nr 13111
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Przez pierw szych kil ka set lat hie ro gli fy słu ży ły głów nie do za pi su imion, ty tu łów, nazw 
in sty tu cji i to po ni mów; pierw sze dłuż sze tek sty po ja wi ły się za 3. dy na stii. W okre sie 
Sta re go Pań stwa wszech obec ne sta ły się mo nu men tal ne in skryp cje w świą ty niach i gro-
bow cach, po ja wi ły się też tek sty o zło żo nej gra ma ty ce, któ re mo żna już za kla sy fi ko wać 
ja ko li te ra tu rę (Tek sty Pi ra mid wy ku te na ścia nach kró lew skich gro bow ców, in skryp cje 
au to bio gra ficz ne do stoj ni ków w ich ma sta bach). Ma gicz na ro la pi sma spra wiała, że 
na pi sy iden ty fi ku ją ce wła ści cie la po ja wia ły się licz nie nie tyl ko na je go wi ze run kach, 
ale tak że na na le żą cych do nie go przed mio tach (Fig. 63). Kla sycz ne hie ro gli fy słu żą ce 
do za pi su ję zy ka śred nio egip skie go (z cza sów Śred nie go Pań stwa) sta ły się stan dar dem
w de ko ra cji świą tyń i for mą za pi su ofi cjal nych tek stów aż do koń ca hi sto rii sta ro żyt ne-
go Egip tu (Fig. 64). Jej wer sja uprosz czo na, tzw. kur sy wa hie ro gli ficz na słu ży ła do za pi-
sy wa nia tek stów o cha rak te rze re li gij nym, zwłasz cza na pa pi ru sach (Fig. 65). Hie ra ty ka 
na to miast, ja ko bli żej zwią za na z ży ciem co dzien nym ewo lu owa ła wraz ze zmia na mi 
ję zy ka (Fig. 66). Pod ko niec No we go Pań stwa po ja wił się ję zyk no wo egip ski (póź no egip-
ski), zaś ok. 700 r. p.n.e. ję zyk de mo tycz ny, bę dą cy gwa ro wą od mia ną póź no egip skie go. 
Przy sto so wa na do nich for ma za pi su, cha rak te ry stycz na dla Gór ne go Egip tu, tak zwa na 
hie ra ty ka anor mal na, zo sta ła wy par ta za 26. dy na stii przez pi smo de mo tycz ne, któ re 
roz wi nę ło się w Dol nym Egip cie (Fig. 67). O ile hie ro gli fy i hie ra ty ka od po wia da ją w ja kiś 
spo sób na szym tek stom dru ko wa nym i pi smu ręcz ne mu, o ty le de mo ty kę przy rów-

Fig. 64. Hieroglify na posągu Herenhapi. Okres Późny. Nr 10289
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nu je się do ste no gra fii. W cza sach rzym skich za rów no 
pi smo hie ro gli ficz ne, jak i de mo ty ka stop nio wo wy cho dzi-
ły z uży cia. Ostat nia in skryp cja hie ro gli ficz na w świą ty ni 
Izy dy na Fi le da to wa na jest na 394 r. n.e. De mo ty ka prze-
trwa ła tyl ko nie co dłu żej, za stę po wa na od daw na al fa be-
tem grec kim, a na stęp nie pi smem kop tyj skim (24 li te ry 
al fa be tu grec kie go, uzu peł nio ne o 6 zna ków de mo tycz-
nych), któ re po ja wi ło się w I w. n.e. (Fig. 68). Za sto so wa ne 
pier wot nie do za pi su po gań skich tek stów ma gicz nych, 
wraz z roz wo jem chrze ści jań stwa zdo mi no wa ło i wy par ło 
in ne ro dza je pi sma. Ostat nia in skryp cja de mo tycz na na 
Fi le po wsta ła w 450 r. n.e.  
 Pi śmien nic two sta ro żyt ne go Egip tu by ło nie zwy kle 
bo ga te i obej mo wa ło tak róż ne ga tun ki i for my jak roz-
pra wy teo lo gicz ne, zbio ry for muł ma gicz nych, opi sy 
ry tu ałów, hym ny, utwo ry dy dak tycz ne (na uki), opo wia-
da nia, bio gra fie i au to bio gra fie, li ry kę mi ło sną,  li sty, 
trak ta ty ma te ma tycz ne i me dycz ne, rocz ni ki kró lew skie, 
wy ro ki są do we, umo wy han dlo we, za pi sy ad mi ni stra cyj-
ne i go spo dar cze, a na wet sen ni ki. Tek sty skie ro wa ne 
ku wiecz no ści po kry wa ły ścia ny bu dow li, po są gi i ste le, 
wy po sa że nie i pa pi ru sy gro bo we. Pa pi ru sy z za pi sa mi 
do ty czą cy mi ży cia na tym świe cie prze cho wy wa no 
w ar chi wach pa ła ców, świą tyń, są dów i urzę dów. Do 
szyb kich za pi sów umów, li stów, pod ręcz nych no ta tek, 
uczniow skich ćwi czeń wy ko rzy sty wa no ostra ka  - sko ru-
py ce ra micz ne lub odłup ki wa pien ne (Fig. 69). Upodo ba-
nie Egip cjan do po rząd ku i po trze ba cią głej sys te ma ty-
za cji wie dzy o świe cie le ża ły u pod staw funk cjo no wa nia 
biu ro kra cji i two rze nia ar chi wów, list, ono ma sty ko nów 
(spi sów słów po gru po wa nych we dług ka te go rii), an na-
łów. Ro la biu ro kra cji na rów ni z wia rą w ma gicz ne wła-
sno ści pi sma de cy do wa ła o po zy cji pi sa rzy w spo łe czeń-
stwie. Umie jęt no ści zwią za ne z czy ta niem i kom po no wa-
niem tek stów otwie ra ły moż li wo ści ka rie ry. Egip cja nie 
ogrom nie ce ni li wie dzę i mą drość. Dla te go do stoj ni cy 
czę sto ka za li się por tre to wać w po zie skry by, co mia ło 
sym bo li zo wać ich wy kształ ce nie.  Pa tro nem pi sa rzy
i uczo nych był Thot, bóg mą dro ści, wy na laz ca pi sma 
i se kre tarz Ra. Po świę co ne mu by ły ibis i pa wian, pod 
po sta cią któ rych mógł się ob ja wiać (Fig. 70).

Fig. 65.  Papirus hieroglificzny kapłana Amona o imieniu Hori. 19. dynastia. 27 x 30 cm. Nr P 3121
Fig. 66.  Papirus hieratyczny (tekst medyczny). Okres Ptolemejski. 28 x 18,5 cm. Nr P 10456
Fig. 67.  Papirus demotyczny (rachunek za zakup liturgii). Okres Ptolemejski. 32 x 30 cm. Nr P 3107
Fig. 68.  Papirus koptyjski (tekst o męczeństwie św. Kolluthosa). 35 x 30 cm. Nr P 9036
Fig. 69.  Ostrakon hieratyczny.  Z Deir el-Bahari. 20. dynastia. Dł. 20,5 cm. Nr P 10643



5151

Fig. 70. Dostojnik ofiarowujący figurkę Ozyrysa, protegowany przez Thota pod postacią pawiana. 
             Nowe Państwo. Wapień. Wys.  62 cm. Nr 2284 
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He ro dot pi sał o miesz kań cach kra ju fa ra onów: "Są oni po boż ni po nad mia rę, bar dziej 
niż wszyst kie in ne lu dy". Re li gia by ła wszech obec na w ży ciu sta ro żyt nych Egip cjan. 
Za gad nie nie po wsta nia świa ta, je go struk tu ry, rzą dzą cych nim praw, prze zna cze nia 
świa ta i czło wie ka, by ły przed mio tem nie koń czą cych się teo lo gicz nych spe ku la-
cji. Kon cep cje ko smo go nicz ne, ko smo lo gicz ne, escha to lo gicz ne i etycz ne po wsta łe
w trak cie tych po szu ki wań znaj do wa ły swe od zwier cie dle nie nie tyl ko w rze czy wi sto ści 
kul to wej, ale we wszyst kich dzie dzi nach ży cia. Re li gia egip ska by ła oczy wi ście po li te-
istycz na, ale to nie je dy ne, co od róż nia ją od współ cze snych wy znań. W od róż nie niu od 
chrze ści jań stwa czy is la mu trud no wy zna czyć jej mo ment po cząt ko wy. U jej źró deł nie 
le ża ło ob ja wie nie; we dług sa mych Egip cjan wy ni ka ła po pro stu z na tu ry świa ta, tak jak 
zo stał stwo rzo ny. Wśród egip skich świę tych tek stów nie ma "ksiąg ob ja wio nych" po rów-
ny wal nych z Bi blią czy Ko ra nem. Fun da men tem re li gii by ła nie zwy kle sil nie osa dzo na
w egip skich re aliach tra dy cja, któ ra nie wy klu cza ła mo dy fi ka cji sys te mu, ale sprze ci wia-
ła się gwał tow nym re wo lu cjom. Rów nież brak skłon no ści "mi syj nych" wy ni kał  - pa ra-
dok sal nie  - z naj głęb sze go prze ko na nia o tym, że egip ska wi zja świa ta trans cen den tal-
ne go jest tą naj praw dziw szą. Dla te go tak nie wie le ele men tów zo sta ło im por to wa nych 
przez Egip cjan z in nych sys te mów re li gij nych; za le d wie kil ka bóstw jak Ba al czy Astar te, 
czczo nych głów nie przez imi gran tów i ła two iden ty fi ko wa nych z bo ga mi egip ski mi. 
Na to miast re li gia egip ska wy war ła prze moż ny wpływ na re li gie sta ro żyt ne go Bli skie-
go Wscho du i świa ta an tycz ne go, w tym na ju da izm i chrze ści jań stwo. Ta kie idee jak 
stwo rze nie przez sło wo, sąd osta tecz ny, zmar twych wsta nie, ogni ste pie kło ja ko ka ra 
dla grzesz ni ków, cu dow ne po czę cie bo ga -czło wie ka, chrzest, spo wiedź, a tak że licz ne 
przy ka za nia mo ral ne i prze pi sy ry tu al ne wy wo dzą się z tra dy cji egip skiej. Do ty czy to 
na wet cha rak te ry stycz nych mo ty wów iko no gra ficz nych jak Ma don na z Dzie ciąt kiem 
(pier wot nie Izy da z ma łym Ho ru sem), czy świę ty Je rzy wal czą cy ze smo kiem (prze two-
rze nie mo ty wu Ho ru sa za bi ja ją ce go Se tha pod po sta cią kro ko dy la). 

 Spe cy ficz ny cha rak ter egip skich wie rzeń spra wia, że nie da ją się one ła two po rów nać 
z re li gią grec ką czy rzym ską. Po ję cia ta kie jak "pan te on", czy "mi to lo gia" wy da ją się nie-
ade kwat ne. Egip cja nie nie po zo sta wi li np. jed nej, spój nej i peł nej wer sji pod sta wo we go 
"mi tu" o za bój stwie Ozy ry sa i wal ce Ho ru sa i Se tha o je go dzie dzic two. Z tek stów egip-
skich zna my tyl ko ode rwa ne epi zo dy tej hi sto rii; naj peł niej szą jej wer sję spi sał do pie ro 
w I w. n.e. Plu tarch (Peri Isi dos kai Osi ri dos). Pod sta wo wym utrud nie niem w zro zu mie niu 
egip skiej re li gii jest nie zwy kłe bo gac two, wza jem ne prze ni ka nie i nie jed no znacz ność 
form w ja kich wy ra ża ła się rze czy wi stość trans cen den tal na. Wy star czy wspo mnieć, że 
to sa mo bó stwo mo że być w róż nych aspek tach (za tem nie ja ko jed no cze śnie, nie zaś
w róż nych wa rian tach mi tu) za ra zem mat ką i wnucz ką in ne go bó stwa, jak w przy pad ku 
bo gi ni nie ba Nut i sło necz ne go bo ga Ra -Atu ma. Sa mo nie bo mo że być iden ty fi ko wa-
ne również ja ko in ne bo gi nie (Ha thor, Ba stet, Sach met, Me het -uret, etc.) i wy obra ża ne 
an tro po mor ficz nie, ale tak że ja ko kro wa, lwi ca, skrzy dła so ko ła czy od wró co na skrzy nia. 
Wszyst kie te ob ra zy by ły jed no cze śnie "praw dzi we", gdyż Egip cja nie sto so wa li lo gi kę 
wie lo war to ścio wą, umoż li wia ją cą łą cze nie po zor nie sprzecz nych idei.  

 Je śli cho dzi o wi zję stwo rze nia świa ta, ist nia ło wie le lo kal nych tra dy cji, z któ rych 
więk szość od wo ły wa ła się jed nak do naj star szej teo lo gii he lio po li tań skiej. He lio po lis 

Re li gia
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by ło już w cza sach ar cha icz nych ośrod kiem ob ser wa cji astro no micz nych (tam tej szy 
ar cy ka płan no sił ty tuł "Wiel ki Wi dzą cy") oraz cen trum kul tu so lar ne go i astral ne go. 
We dług he lio po li tań skiej ko smo go nii świat po wstał z pier wot ne go wod ne go cha osu. 
Z owych pra wód, per so ni fi ko wa nych ja ko bóg Nun, wy ło nił się pierw szy skra wek zie mi, 
pra pa gó rek ben ben, na któ rym po ja wił się sło necz ny bóg Atum (Ra -Atum). Był on wła-
ści wym stwór cą świa ta, usta na wia jąc ko smicz ny po rzą dek ma at, da jąc po czą tek ge ne-
ra cjom bo gów i lu dzi. Po nie waż był sam, Atum po przez ma stur ba cję do pro wa dził do 
po wsta nia pierw szej pa ry bóstw  - Szu i Tef nut (per so ni fi ku ją cych po wie trze i wil goć). 
Prze ka zał im wów czas ener gię ży cio wą ka, któ ra prze cho dzi od tąd z po ko le nia na po ko-
le nie, a któ ra jest nie zbęd na do ist nie nia każ dej ży wej isto ty. Ze związ ku Szu i Tef nut 
zro dzi li się Geb (uosa bia ją cy zie mię) i Nut (bo gi ni nie ba), któ rzy z ko lei da li ży cie Ozy ry-
so wi, Se tho wi, Izy dzie i Ne fty dzie. Atum i je go po tom ko wie sta no wi li Wiel ką En ne adę tj. 
Dzie wiąt kę bóstw. Dzie więć by ło licz bą sym bo licz ną, sta no wiąc po tro je nie trój ki, czy li 
wie lo krot ność mno go ści, a za tem wy ra ża jąc peł nię, kom plet ność. W He lio po lis czczo no 
rów nież Ma łą En ne adę, na cze le któ rej stał Thot, bóg księ ży ca, uwa ża ny za wy na laz cę 
pi sma, pa tron mą dro ści. En ne ady, sym bo li zu ją ce wszyst kie bó stwa zwią za ne z da nym 
miej scem, two rzo no rów nież w in nych ośrod kach. Świat stwo rzo ny przez Atu ma pod-
le gał ko smicz ne mu ła do wi ma at, któ ry jed nak mu siał być pod trzy my wa ny i chro nio ny 
przed wciąż za gra ża ją cym po wro tem pier wot ne go cha osu. Klu czo wą ro lę w struk tu rze 
i funk cjo no wa niu świa ta od gry wał bóg -słoń ce Ra, ema na cja bo ga stwór cy. W nie koń-
czą cym się cy klu po dró ży uka zy wał się co ra no i pły nął w swo jej bar ce po nie bie ze 
wscho du na za chód, by wie czo rem wejść do świa ta pod ziem ne go i po nie bez piecz nej 
że glu dze prze zeń uka zać się po now nie na stęp ne go po ran ka na wschod nim ho ry zon-
cie nie ba (Fig. 71).  Licz ne for my w ja kich ma ni fe sto wał się bóg sło necz ny ("Che pri o 
po ran ku, Ra w ze ni cie i Atum wie czo rem", a tak że Ho rach ti  - Ho rus Obu Ho ry zon tów) 
wy ra ża ły ideę cią głych trans for ma cji umoż li wia ją cych od na wia nie ży cia. Cy klicz na 
po dróż słoń ca od by wa ła się we dług Egip cjan w cie le bo gi ni nie ba Nut, któ ra po ły ka ła 
słoń ce o zmierz chu i ro dzi ła je o po ran ku. Ra wy stę po wał w ten spo sób  ja ko dziec ko 
Nut. Dla te go świat pod ziem ny, zwa ny Du at, iden ty fi ko wa no z noc nym, astral nym nie-
bem (Fig. 72). Zgod nie z tym wy obra że niem Ozy rys, któ ry po cząt ko wo był uoso bie-
niem zmar łych wład ców i kró lem pań stwa umar łych, za czął być iden ty fi ko wa ny ja ko 
noc ne słoń ce. Kon cep cja ta kry sta li zo wa ła się stop nio wo. Od cza sów No we go Pań stwa 
du alizm Ra -Ozy rys w cy klu po dró ży słoń ca jest fun da men tem egip skiej ko smo lo gii.
 W róż nych ośrod kach ro lę bo ga stwór cy przy pi sy wa no bo gom lo kal nym: w Mem fis 
Pta ho wi, w Esna Chnu mo wi, etc. Wią za ło się to rów nież ze szcze gól ną ła two ścią z ja ką 
jed ne bó stwa łą czy ły się z in ny mi two rząc zło żo ne, syn kre tycz ne for my. Za zwy czaj na stę-
po wa ło po łą cze nie lo kal ne go bo ga z he lio po li tań skim Ra, jak w przy pad ku te bań skie go 
Amo na -Ra. Więk szość bóstw lo kal nych czczo na by ła głów nie w swo ich pier wot nych 

Fig. 71. Barka Ra. Detal z papirusu Szedmut. 21. dynastia. Nr P 3126
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Fig. 72. Bogini Nut i zmarła w Duat. Detal z sarkofagu Jahmut. 21. dynastia. Drewno polichromowane. Nr 11981
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ośrod kach kul to wych. Naj ważniejszymi z  nich by ły: Fi le (Izy da i Har po kra tes czyli mło-
dy Ho rus); Ele fan ty na (Chnum, Sa tis i Anu kis); Kom Ombo (Se bek i Ha ro eris czyli Wiel ki 
Ho rus); Ed fu (Ho rus Be he de ti i Ha thor); El -Kab (Ne che bet); Hie ra kon po lis (Ho rus); Esna 
(Chnum); Te by (Amon, Mut i Chon su oraz Mon tu); Na ga da (Seth); Kop tos (Min i Izy da); 
Den de ra (Ha thor); Aby dos (Ozy rys Chen tia men tiu czyli Pierw szy z Za chod nich); Asjut 
(Upu aut); Her mo po lis (Thot); He ra kle opo lis (He ri szef); Kro ko di lo po lis (Se bek); Mem fis 
(Ptah, Sach met i Ne fer tum, a tak że So ka ris, Apis); Le to po lis (Mechenti(-en)-irti); Bu to 
(Uadżit, Fig. 73); Sa is (Ne ith, Fig. 74);  Ath ri bis (Chen ti -che ti); Men des (Ba neb dżed); Bu si ris 
(Ozy rys); Bu ba stis (Ba stet); Ta nis (Amon); Au aris (Seth). Oprócz "wiel kich bo gów" uni wer-
sal nych lub lo kal nych, któ rych miej scem kul tu by ły świą ty nie, ist nia ły bó stwa "do mo we", 
peł nią ce szcze gól ne ro le w ży ciu co dzien nym Egip cjan. Na le ża ła do nich To eris (Tau ret), 
przed sta wia na ja ko cię żar na hi po po ta mi ca trzy ma ją ca hie ro glif ozna cza ją cy "bez pie-
czeń stwo", oraz Bes, ka rzeł z bro dą i lwią grzy wą, o gro te sko wych ry sach, ma ją cych 
od stra szać de mo ny (Fig. 75). Oba te bó stwa mia ły opie ko wać się cię żar ny mi i ro dzą cy mi 
ko bie ta mi, chro nić no wo na ro dzo ne dzie ci przed  nie bez pie czeń stwa mi. 

 Po ży ciu, w któ rym po win ny być prze strze ga ne re gu ły ma at, na stę po wał mo ment 
śmier ci i przej ścia do no we go wy mia ru. Egip skie kon cep cje escha to lo gicz ne ewo lu-
owa ły przez ty siąc le cia, znaj du jąc swe od zwier cie dle nie w tek stach re li gij nych. Nie 
tyl ko opi sy wa ły one za świa ty, lecz sta no wi ły czę sto wręcz ro dzaj prze wod ni ków 
uła twia ją cych po ru sza nie się po nich. Naj star sze utwo ry, tak zwa ne Tek sty Pi ra mid 
mó wi ły tyl ko o prze zna cze niu wład ców. Wy ku to je na ścia nach po miesz czeń w pi ra-
mi dach kró lów i kró lo wych Sta re go Pań stwa (po raz pierw szy w pi ra mi dzie Uni sa, 
ostat nie go wład cy 5. dy na stii). We dług Tek stów Pi ra mid król po prze obra że niu po 
śmier ci w do sko na ły byt du cho wy ach mógł swo bod nie po dró żo wać po świe cie, 
opusz cza jąc swój gro bo wiec i po wra ca jąc doń. Ze spół gro bo wy sta no wił bo wiem 
wiecz ną sie dzi bę, w któ rej pi ra mi da by ła ro dza jem sy pial ni, a świą ty nia gro bo wa 
pa ła cem wład cy. Wciąż rzą dził on swy mi ludź mi, któ rzy wzno si li swe gro bow ce 
w po bli żu kró lew skiej pi ra mi dy, by słu żyć mu i ko rzy stać z je go łask.  Król, bę dąc 
bo giem, któ re go prze zna cze niem jest prze by wa nie wśród bo gów, mógł uda wać się 
do nie ba, by po łą czyć się ze swy mi bo ski mi to wa rzy sza mi i swy mi przod ka mi, któ-
rzy ob ja wia li się pod po sta cią gwiazd, przede wszyst kim Nie Za cho dzą cych (gwiazd 
oko ło bie gu no wych), Orio na i Sy riu sza. Mógł tak że po dą żyć do or sza ku Ra, by za jąć 
miej sce w je go bar ce i współ uczest ni czyć w cy klu sło necz nej po dró ży. Prze by wa jąc 
w Du at, król iden ty fi ko wa ny był ja ko Ozy rys, któ re go imię ma praw do po dob nie 
zwią zek z po ję ciem "wi dze nia" i kon cep cją od zy ska nia zdol no ści ży cio wych dzię ki 
świa tłu. Pod ko niec Sta re go Pań stwa roz po czął się pro ces tzw. de mo kra ty za cji re li-
gii. To, co pier wot nie by ło wy łącz ną pre ro ga ty wą fa ra onów, z cza sem za czę ło być 
do stęp ne zwy kłym śmier tel ni kom. Nie tyl ko król, ale każ dy zmar ły mógł być okre śla-
ny ja ko Ozy rys.



5656

Fig. 73. Posążek Uadżit. 26. dynastia (panowanie Apriesa). Brąz. Wys. 87 cm. Nr 11867
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Fig. 74. Posążek Neith. 26 dynastia. Brąz. Wys. 37,8 cm. Nr 13784
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Fig. 75. Posążek Besa-Harpokratesa. Okres Ptolemejski - Okres Rzymski. Brąz. Wys. 31 cm. Nr 2489
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 Zwy kli lu dzie za czę li szu kać swej wła snej 
dro gi w za świa ty, stop nio wo ni we lu jąc po cząt-
ko we uza leż nie nie od kró la. W I Okre sie Przej-
ścio wym i w Śred nim Pań stwie prze two rzo ne 
za klę cia z Tek stów Pi ra mid za pi sy wa no na drew-
nia nych trum nach (zwa ne są dla te go Tek sta mi 
Sar ko fa gów), stwo rzo no tak że no we utwo ry, 
opi su ją ce nie bez piecz ną to po gra fię za świa tów 
(Księ ga Dwóch Dróg). Pro ces ten zin ten sy fi ko-
wał się w No wym Pań stwie. Dal sza ewo lu cja 
tek stów re li gij nych do pro wa dzi ła do po wsta nia 
Księ gi Umar łych, zbio ru luź no po wią za nych tek-
stów trak tu ją cych o róż nych aspek tach ży cia po 
śmier ci, po da ją cych for mu ły ma gicz ne i okre-
śla ją cych ma te rial ne wa run ki bez piecz ne go 
przej ścia do ży cia wiecz ne go. Księ ga Umar łych 
by ła za pi sy wa na na pa pi ru sach umiesz cza nych 
w po bli żu mu mii, ale ilu stra cje jej po szcze gól-
nych roz dzia łów (tzw. wi nie ty) po ja wia ły się 
rów nież w de ko ra cji gro bow ców.  Wy wo dzą ca 
się z Księ gi Dwóch Dróg tra dy cja szcze gó ło-
we go opi su nie bez pie czeństw kra iny pod ziem-
nej do pro wa dzi ła do po wsta nia tak zwa nych 
ksiąg za świa to wych, któ re po ja wi ły się w de ko-
ra cji gro bow ców kró lew skich w Do li nie Kró lów,
a na stęp nie na pa pi ru sach gro bo wych. Na le żą 
do nich przede wszyst kim Am du at ("O tym co 
jest w Za świa tach"), Księ ga Ja skiń i Księ ga Bram. 
Opi su ją one nie bez piecz ną po dróż słoń ca przez 
kra inę pod ziem ną. Pod czas tej po dró ży na bar-
kę sło necz ną czy ha ją licz ne za gro że nia, na cze-
le z wro giem Ra, wę żem Apo pi sem. Jest on 
po ko ny wa ny co dzien nie i co dzien nie od ra dza 
się, co wy ra ża cią głą wal kę upo rząd ko wa ne go 
świa ta prze ciw si łom cha osu. Szczę śli we prze by-
wa nie tej dro gi w wiecz nym cy klu jest na dzie ją 
zmar łych, któ rzy mo gą zo stać oży wie ni tyl ko 
dzię ki obec no ści Ra. Aby jed nak zmar ły mógł
w ogó le zna leźć się w to wa rzy stwie bo ga słoń-
ca, mu siał zdo być "świa dec two mo ral no ści", 
sta wia jąc się przed Try bu na łem Ozy ry sa. Egip-
cja nie przy kła da li nie zwy kłą wa gę do od po-
wied nie go przy go to wa nia swe go przej ścia
w za świa ty, stąd ogrom na ro la, ja ką peł ni ły zwią-
za ne z tym bó stwa, przede wszyst kim Ozy rys 
(Fig. 76). Nie tyl ko był on sę dzią i wład cą kra iny 
umar łych, lecz tak że każ dy zmar ły był z nim do 
pew ne go stop nia iden ty fi ko wa ny, co wy ra ża ło 
się w okre śle niu "Ozy rys NN". 

Fig. 76. Posążek Ozyrysa. Okres Późny - Okres Ptolemejski. Brąz. Wys. 53 cm. Nr 2307
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 Sąd nad zmar łym do ko ny wa ny przez try bu nał bo gów pod 
prze wod nic twem Ozy ry sa był klu czo wym wy da rze niem od któ-
re go za le żał los czło wie ka. Jest to szcze gó ło wo opi sa ne w 125. 
roz dzia le Księ gi Umar łych, któ ry jest czę stym mo ty wem ilu stra-
cyj nym na pa pi ru sach gro bo wych (Fig. 77). Sąd od by wa ny był
w obec no ści Ozy ry sa oraz 42 sę dziów, w tak zwa nej Sa li Obu 
Prawd. Zmar ły wpro wa dza ny był przed try bu nał przez Anu bi sa, 
pa tro na mu mi fi ka cji i opie ku na cmen ta rzy. Na stęp nie ko lej no 
wo bec 42 sę dziów de kla ro wał, że nie po peł nił kon kret ne go grze-
chu (tzw. spo wiedź ne ga tyw na). Potem spraw dza no je go praw do-
mów ność po przez wa że nie je go ser ca (gr. psy cho sta sis, "ważenie 
duszy"). To wła śnie ser ce by ło we dług Egip cjan sie dzi bą in te lek tu 
i mo ral no ści. Na dru giej sza li wa gi umiesz cza no pió ro stru sie, 
sym bo li zu ją ce ma at. Wa że nia do ko ny wał Anu bis lub Ho rus, zaś 
Thot, bóg mą dro ści, za pi sy wał wy nik. Je że li ser ce nie by ło cięż kie 
od grze chów i sza le spo czy wa ły w rów no wa dze, zmar ły zy ski wał 
pra wo do ży cia wiecz ne go na Po lu Ja ru (w egip skiej kra inie wiecz-
ne go szczę ścia); w prze ciw nym wy pad ku był uni ce stwia ny przez 
po two ra Am mit ("Po że racz kę"), przed sta wia ne go ja ko hy bry da 
kro ko dy la, hi po po ta ma i lwa.
 Wie lu egip skich bo gów przed sta wia no w po sta ci zwie rząt 
lub an tro po mor ficz nie ze zwie rzę cy mi gło wa mi. Jed nak kult 
świę tych zwie rząt, iden ty fi ko wa nych ja ko wcie le nia lub sym-
bo le po szcze gól nych bóstw, któ ry dla lu dzi an ty ku był naj bar-
dziej cha rak te ry stycz nym ry sem egip skiej re li gii, po cząt ko wo 
miał ogra ni czo ny za sięg. Od 1. dy na stii czczo no by ka Api sa, 
zwią za ne go z Pta hem, a póź niej rów nież z Ozy ry sem. Za 18. 
dy na stii za czę to grze bać Api sy w mo nu men tal nych pod ziem-
nych gro bow cach w Sak ka rze. Podobnym kultem cieszyły 
się byki Mnevis w Heliopolis i Buchis w Armant. Do pie ro
w Okre sie Póź nym jednak na stą pi ła eks plo zja kul tu świę tych 
zwie rząt. Piel grzy mi, przy by wa ją cy do okrę gów świą tyn nych 
ofia ro wy wa li ja ko wo ta zmu mi fi ko wa ne zwie rzę ta w ga tun ku 
po świę co nym da ne mu bó stwu (Fig. 78, 79). Zwie rzę ta te czę-
sto ho do wa no masowo, a pro duk cją mu mii i ich sprze da żą 
piel grzy mom zaj mo wa li się miej sco wi ka pła ni.  

Fig. 77. Ważenie duszy. Detal z papirusu Harsiesisa. Okres Rzymski, I w. p.n.e. - I w. n.e. Nr P 3154

Fig. 78. Mumia kota. Okres Późny. 
             Wys. 46 cm  Nr 634               
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Fig. 79. Pseudo-mumia sokoła (tzw. mumia zbożowa, wypełniona ziemią i ziarnem, w miniaturowym    
                            sarkofagu z maską sokoła, reprezentującego Ozyrysa-Sokarisa) .  Okres Późny. Wys. 52 cm   
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Egip ska wi zja za świa tów i wiecz ne go ży cia po śmier ci opar ta by ła rów nież na zło żo-
nych kon cep cjach na tu ry ludz kiej. Moż na wy róż nić kil ka istot nych ele men tów fi zycz-
nych i du cho wych, by ło by jed nak uprosz cze niem stwier dze nie "czło wiek skła dał się
z: ..."   - te róż ne ele men ty funk cjo no wa ły na ró znych po zio mach i w róż nych aspek tach, 
tyl ko czę ścio wo kom ple men tar nie. Fun da men tal nym po ję ciem by ło ka. Ka oznaczało 
uni wer sal ną si łą ży cio wą, któ ra wy ema no wa ła z pra bo ga Atu ma na po cząt ku świa ta 
i zo sta ła przez nie go prze ka za na je go po tom kom, Szu i Tef nut, a po tem prze cho dzi ła 
z po ko le nia na po ko le nie bo gów i lu dzi, prze ka zy wa na przez ro dzi ców dzie ciom. Ety-
mo lo gicz nie ka wią że się z po ję ciem płod no ści. Sym bo lem prze ka za nia si ły ży cio wej 
ka był gest ob ję cia; w pi śmie hie ro gli ficz nym ka re pre zen to wał znak wy obra ża ją cy 
dwie po łą czo ne, zgię te w łok ciach rę ce. Kró lew skie ka by ło czę sto przed sta wia ne ja ko 
ma ła po stać z hie ro gli fem ka na gło wie sto ją ca za wład cą, co spra wia, że nie kie dy okre-
śla się ka ja ko "du cho we go so bo wtó ra czło wie ka". W rze czy wi sto ści jed nak ka by ło 
przy na leż nym da ne mu czło wie ko wi frag men tem uni wer sal nej ener gii, nie zbęd nej do 
ży cia. Je go ist nie nie mu sia ło być pod trzy my wa ne po przez do star cza nie od po wied nie-
go po kar mu. Tak jak cia ło fi zycz ne wy ma ga ło fi zycz ne go po ży wie nia, tak ka mu sia ło 
być za si la ne nie ma te rial ną esen cją, za war tą w tym sa mym po ży wie niu. Do ty czy ło to 
rów nież wszyst kich przed mio tów po trzeb nych w ży ciu. Stąd klu czo wa dla prak tycz ne-
go wy mia ru egip skich wie rzeń do ty czą cych po śmiert nej eg zy sten cji czło wie ka by ła 
kwe stia za opa trze nia ka zmar łej oso by we wszyst ko, co nie zbęd ne. Wy ra ża ły to sło wa 
tzw. for muły ofiar nej: "Ty siąc chle bów, ty siąc dzba nów pi wa, ty siąc wo łów, ty siąc sztuk 
ptac twa, ty siąc na czyń z tra wer ty nu, ty siąc szat dla ka bło go sła wio ne go NN". Za opa trze-
nie zmar łe go moż na by ło re ali zo wać na dwa spo so by: po przez bez po śred nie skła da nie 
ofiar, lub też po przez wy po wie dze nie ma gicz nych za klęć, któ re po wo do wać mia ły 
ma te ria li za cję owych ofiar. Nie za wsze za tem trze ba by ło fi zycz nie przy no sić da ry ofiar-
ne dla zmar łe go, wy star cza ło od czy ta nie tek stów to wa rzy szą cych ich przed sta wie niom 
na ścia nach je go gro bow ca (stąd okre śle nie ofiar ja ko pe ret -he ru, "wyj ście na głos"). Ka 
by ło tym ele men tem, któ ry spra wiał, że bóg lub zmar ły w swej du cho wej po sta ci mógł 
"za miesz kać" w po są gu lub mu mii. Umoż li wiał to Ry tu ał Otwar cia Ust. Do ko ny wa no go 
mię dzy in ny mi na mu mii pod czas po grze bu, by przy wró cić prze obra żo ne mu cia łu funk-
cje ży cio we: moż li wość wi dze nia, od dy cha nia, przy swa ja nia po kar mu. Na stę po wa ło w 
ten spo sób po now ne po łą cze nie oso bo wo ści czło wie ka z je go ka, roz dzie lo nych chwi-
lo wo w mo men cie śmier ci (ka od da la ło się wów czas w bli żej nie spre cy zo wa ny spo sób 
w za świa ty; mó wio no, że zmar ły "udał się do swe go ka"). 
 Dru gim istot nym po ję ciem egip skiej an tro po lo gii by ło ba, któ re naj czę ściej jest prze-
kła da ne na pol ski ja ko "du sza". Ma to zwią zek z fak tem, że sta ro żyt ni Gre cy tłu ma czy li 
ba uży wa jąc sło wa psy che. Jed nak ów cze sne zna cze nie te go ter mi nu wy kra cza da le ko 
po za dzi siej szy sens sło wa "du sza", zbli ża jąc się do ory gi nal ne go, sta ro egip skie go zna-
cze nia. Ba by ło bo wiem for mą w ja kiej ktoś lub coś się wy ra ża, prze ja wia. Ist nia ły ba 
bo gów (np. fe niks był ba bo ga Ra) i lu dzi, ale rów nież obiek tów nie oży wio nych np. 
miast czy bram. Ba wy ra ża ło in dy wi du al ność, oso bo wość czo wie ka. Przed sta wia no je 
w po sta ci lamp ki (gwiaz dy, "lam py" nie ba, uwa ża no za ba zmar łych), a tak że ja ko pta ka 
z ludz ką gło wą. Po po łą cze niu ba, a więc oso bo wo ści czło wie ka, z je go ka po wstawała

 Obyczaje pogrzebowe,
 mumie i wyposażenie grobowe 
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idealna duchowa istota ach. Słowo ach ma związek z pojęciami światła, jasności,
a także aktywności i efektywności. Ach było ostateczną formą, w jakiej mieli egzystować 
błogosławieni zmarli, przebywający wraz z bogami. Wiele tekstów religijnych, poczynając 
od części Tekstów Piramid, przez Teksty Sarkofagów aż do Księgi Umarłych, to zaklęcia 
sachu ("sprawiające, że po wsta je ach"). Du cho we aspek ty ludz kiej na tu ry wy stę pu ją ce
w róż nych kon tek stach obej mo wa ły wie le form, m.in. cień (eg. szut), mo ce ma gicz ne (eg. 
he ka), czy imię (eg. ren). Wszyst kie ele men ty du cho we wy ma ga ły jed nak ma te rial ne go 
punk tu za cze pie nia, tak w eg zy sten cji na tym, jak i na tam tym świe cie. Fi zycz ne cia ło, 
zwią za ne z eg zy sten cją do cze sną, pod le ga ło po śmier ci roz kła do wi, nie mo gło więc być 
wiecz ną sie dzi bą do sko na łe go by tu du cho we go. Na le ża ło stwo rzyć no we, trwa łe "cia ło". 
Ta ki był sens mu mi fi ka cji w sta ro żyt nym Egip cie. Ce lem nie by ło za cho wa nie cia ła w mak-
sy mal nie nie zmie nio nej po sta ci; po do bień stwo do do cze sne go wy glą du mia ło zna cze-
nie dru go rzęd ne. Cho dzi ło ra czej o stwo rze nie, po przez prze obra że nie i utrwa le nie cia ła, 
ro dza ju po są gu. Nie jest przy pad kiem, że pod czas Ry tu ału Otwar cia Ust ka mo gło za sie-
dlać za rów no po są gi jak i mu mie. Istot ne jest w tym kon tek ście, że prze zna cze niem zmar-
łych nie by ło sta łe prze by wa nie w mu mii, lecz swo bod ne prze miesz cza nie się w świe cie, 
zwłasz cza prze by wa nie na Po lu Ja ru lub to wa rzy sze nie or sza ko wi bo ga słoń ca. Mu mia 
spo czy wa ją ca w gro bow cu mia ła być tyl ko bezpiecznym "miesz ka niem", czy "sy pial nią". 
By ła ma te rial nym za bez pie cze niem wiecz nej eg zy sten cji, uzu peł nio nym tyl ko przez 
po są gi w ser da bach czy ka pli cach gro bow ców. Od po wied nie przy go to wa nie mu mii, 
okre śla nej przez Egip cjan sło wem sa h, by ło dłu go trwa łe, skom pli ko wa ne i kosz tow ne. 
Tech ni ki mu mi fi ka cji roz wi ja ły się z cza sem; naj star sze śla dy po ja wia ją się już w Okre sie 
Pre dy na stycz nym, jak do wo dzą te go naj now sze od kry cia w Hie ra kon po lis. Z pew no ścią 
od cza sów Sta re go Pań stwa moż na mó wić o "kla sycz nej" mu mi fi ka cji. Przy go to wa nie 
mu mii trwa ło teo re tycz nie 70 dni. Ma to być mo że zwią zek z ob ser wa cja mi astro no micz-
ny mi   - po 70 dniach nie obec no ści na nie bo skło nie po ja wia się po now nie Sy riusz; je go 
tzw. he lia kal ny wschód za po wia dał nad cho dzą cy wy lew Ni lu, stąd oczy wi sty zwią zek
z ideą od ra dza nia się ży cia. Mu mi fi ka cji do ko ny wa li bal sa mie rzy w spe cjal nych warsz ta-
tach, pra cu ją cy pod pa tro na tem bo ga Anu bi sa (Fig. 80). 

Fig. 80. Scena mumifikacji przez Anubisa - detal z pozłacanego kartonażu Pachnuma. Okres Ptolemejski.  Nr 36614
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 By cia ło nie ule ga ło roz kła do wi, na le ża ło je przede wszyst kim po zba wić wil go ci. 
Wy su sze nia do ko ny wa no przy uży ciu na tro nu (na tu ral nej so dy), ob sy pu jąc nim cia ło, lub 
okła da jąc je wy peł nio ny mi nim wo recz ka mi. Usu wa no mózg, ja ko naj szyb ciej psu ją cy 
się na rząd, na to miast wnętrz no ści wyj mo wa no i mu mi fi ko wa no osob no, umiesz cza jąc 
je w od dziel nych po jem ni kach, tak zwa nych urnach ka nop skich (Fig. 81). Do ty czy ło to 
wą tro by, płuc, je lit i żo łąd ka. W nie któ rych okre sach wnętrz no ści po za bal sa mo wa niu 
wkła da no z po wro tem do wnętrza cia ła (umiesz cza jąc jed nak w gro bow cu pu ste urny 
ka nop skie). Ser ce na to miast za zwy czaj po zo sta wia no w cie le. Mia ło to nie wąt pli wie 
zwią zek z ideą Są du Ozy ry sa i wa że nia ser ca ja ko "świa dec twa mo ral no ści". Za rów no cia-
ło jak i wnętrz no ści by ły płu ka ne wi nem pal mo wym, na cie ra ne zio ła mi i na masz cza ne 
bal sa ma mi. Na stęp nie po kry wa no je ży wi ca mi i ban da żo wa no. Ży wi ce po utle nie niu się 
przy bie ra ły czę sto czar ny ko lor, co spra wi ło, że po wszech nie uwa ża no, że mu mie po kry te 
są smo łą czy bi tu mi nem (arab skie sło wo mu mi ja po cho dzi od per skie go ter mi nu ozna-
cza ją ce go m.in. bi tu min).  

Fig. 81. Urny kanopskie z pokrywami w formie głów czterech Synów Horusa (od lewej: Imset, Hapi, 
             Duamutef, Kebehsenuf). Nowe Państwo. Wapień. Wys. 32-36 cm.  Nr 7188, 7189, 7191, 719
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Fig. 83. Mumia kobiety o imieniu Hat. Okres Późny. Dł. 150 cm. Nr 8502

Fig. 82. Mumia Hor-besa, syna Harsiesisa. Okres Ptolemejski. Dł. 75 cm. Nr 703

Po cząt ko wo, w Sta rym Pań stwie, ban da-
żo wa no od dziel nie każ dą część cia ła, póź-
niej za czę to owi jać ca łą po stać, two rząc 
jed no li ty "ko kon" (Fig. 82, 83). Mu mię 
za opa try wa no za zwy czaj w ma skę gro bo-
wą, uka zu ją cą ide al ne ry sy zmar łe go. Czę-
sto by ła ona ma lo wa na na zło to, bo skim 
ko lo rem od ro dze nia (Fig.  84, 85). 
 Na mu mii umiesz cza no pla kiet ki z przed-
sta wie nia mi bóstw i tek sta mi od no szą cy mi 
się do mu mi fi ka cji i sym bo li ki przej ścia na 
tam tą stro nę, oraz od ro dze nia do ży cia 
wiecz ne go (Fig. 86, 87). Mię dzy ban da ża-
mi umiesz cza no licz ne amu le ty, za zwy czaj
w for mie ka mien nych lub fa jan so wych sym-
bo li ży cia i od ro dze nia jak znak anch czy 
oko udżat. 
 Po zmu mi fi ko wa niu zwło ki zmar łe go 
umiesz cza no w trum nie. Mo gła ona być 
wy ko na na z drew na, kar to na żu, te ra ko ty 
lub me ta lu. W przy pad ku za moż niej szych 
po chów ków tru mien mo gło być kil ka, wło-
żo nych jed na w dru gą i umiesz czo nych
w ka mien nym sar ko fa gu. Za rów no trum-
ny jak i sar ko fa gi mo gły mieć for mę skrzyn-
ko wą lub an tro po idal ną. Za zwyczaj by ły 
bo ga to zdo bio ne: rzeź bio ne i po kry wa ne 
de ko ra cją ma lar ską (Fig.  88, 89, 90, 91). 
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Fig. 84. Maska mumii mężczyzny. Z Hawara. Okres Rzymski. Kartonaż polichromowany i złocony. 
             Wys. 48  cm.  Nr 14211
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Fig. 85. Maska mumii kobiety. Z Hawara. Okres Rzymski. Kartonaż polichromowany i złocony, szkło. 
Wys. 50,5 cm. Nr 10975
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Fig. 86. Plakietki z mumii Pachnuma. Okres Ptolemejski. Pozłacany kartonaż. 
Dł. dolnej plakietki 57 cm. Nr 36612, 36613, 36614
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Fig. 87. Komplet plakietek mumiowych: uskrzydlony skarabeusz, bogini Nut, synowie Horusa. 21. dynastia.
Fajans. Wys. plakietek z synami Horusa: 14,5 cm.  Nr 12629, 12630, 12631, 12632, 12633, 12634
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Fig. 88. Sarkofag Jahmut. 21.dynastia. Drewno polichromowane. Dł. wieka 207 cm. Nr 11981
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Fig. 89. Kartonaż Dżedmutiusanch. 22. dynastia. Dł. 160 cm. Nr 32
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Fig. 91. Sarkofag Jahmut. Detal. 21. dynastia.
Drewno polichromowane. Nr 11981

Fig. 90. Sarkofag Jahmut. Detal. 21. dynastia.
Drewno polichromowane. Nr 11981





Fig. 92. Trumna skrzynkowa chłopca o imieniu Padiseb. Okres Ptolemejski. Drewno. Dł. 110 cm. Nr 775



Fig. 93. Wieko sarkofagu antropoidalnego. Okres Ptolemejski. 
 Szarogłaz. Dł. 210 cm. Nr 39
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Fig. 94. Ślepe wrota Senti, kapłanki Hathor. 6. dynastia. Wapień. Wys. 81 cm. Nr 31293 
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Po do ko na niu wszyst kich nie zbęd nych czyn no ści ry tu al nych, pod czas uro czy ste go po grze-
bu mu mie zmar łe go umiesz cza no w przy go to wa nym gro bow cu. Sce ny po grze bu, czę ste 
w gro bow cach pry wat nych (z kon tek stu kró lew skie go zna my tyl ko je den przy kład   - w gro-
bow cu Tu tan cha mo na), uka zu ją dłu gie pro ce sje ro dzi ny i przy ja ciół zmar łe go nio są cych 
wy po sa że nie gro bo we, ka pła nów nad zo ru ją cych prze bieg ce re mo nii i za wo dzą ce płacz ki. 
Mu mia jest za zwy czaj cią gnię ta na sa niach, a na stęp nie usta wia na przed gro bem w ce lu 
do ko na nia ry tu al ne go "otwar cia ust". Egip ska ar chi tek tu ra gro bo wa jest zja wi skiem wy jąt-
ko wym ze wzglę du na swą ska lę, zna cze nie i bo gac two form. Mo nu men tal ne gro bow ce 
wład ców   - ze spo ły pi ra mid na ne kro po li mem fic kiej, czy hy po gea w Do li nie Kró lów, gro-
bow ce człon ków eli ty w po sta ci ma stab czy gro bow ców skal nych, wszyst kie ma ją ce chy 
wspól ne, od zwier cie dla ją ce jed no li tą kon cep cję ży cia po za gro bo we go. Każ dy egip ski 
gro bo wiec skła dał się z dwóch czę ści: umiesz czo nej w pod zie miu ko mo ry gro bo wej,
w której spo czy wa ła mu mia zmar łe go w oto cze niu wy po sa że nia, oraz z miej sca skła da nia 
ofiar (świą ty ni gro bo wej, lub ka pli cy ofiar nej), gdzie do star cza ne by ło za opa trze nie dla 
ka zmar łe go. Miej scem, gdzie te dwie prze strze nie się łą czy ły by ły tak zwa ne śle pe wro ta 
  - umiesz czo ny w ścia nie ka pli cy gro bo wej mo del drzwi. Zmar ły w swo jej no wej, du cho wej 
po sta ci mógł prze miesz czać się po przez nie do świa ta ży wych, by skon tak to wać się z ni mi 
i sko rzy stać ze skła da nych mu ofiar. Ta "ko mu ni ka cyj na" funk cja spra wia ła, że śle pe wro ta 
za wy czaj umiesz cza no tuż obok szy bu wio dą ce go do ko mo ry gro bo wej, czę sto do kład nie 
nad miej scem, gdzie znaj do wał się sar ko fag. Śle pe wro ta de ko ro wa ne by ły przed sta wie-
niem zmar łe go sie dzą ce go przed sto łem ofiar nym i po kry te in skryp cja mi po da ją cy mi imio-
na i ty tu ły wła ści cie la (Fig. 94). Dru gim nie odzow nym ele men tem każ dej ka pli cy gro bo wej 
był stół ofiar ny, na któ rym kła dzio no po ży wie nie lub do ko ny wa no li ba cji (ofia ry z pły nów) 
dla ka zmar łe go. Usta wia no go za zwy czaj tuż przed śle py mi wro ta mi. Sto ły ofiar ne mia ły 
cha rak te ry stycz ne kształ ty i by ły za zwy czaj po kry te wy obra że nia mi pro duk tów lub sym bo-
la mi zwią za ny mi z ideą wo dy ży cia (Fig. 95).

Fig. 95. Stół ofiarny Secher-aama. Z Abusir el-Melek. Okres Późny. Wapień. 47x 51 cm. Nr 17038
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 Gro bow ce, ma ją ce być wiecz ny mi sie dzi ba mi zmar łych, wzno szo no z naj trwal szych 
ma te ria łów, nie li cząc się z kosz ta mi. Ścia ny ka plic ofiar nych i ko mór gro bo wych de ko ro wa-
no po li chro mo wa ny mi pła sko rzeź ba mi, w po miesz cze niach nad bu do wy usta wia no stele 
(Fig. 96) i po są gi. Za rów no rzeź by, jak i przed sta wie nia dwuwy mia ro we peł ni ły przede 
wszyst kim funk cję ma gicz ną. Sce ny uka zu ją ce zmar łe go w naj roz ma it szych kon tek stach 
ży cia co dzien ne go mia ły na ce lu nie tyl ko pod kre śle nie sta tu su wła ści cie la, ale tak że wy kre-
owa nie no wej rze czy wi sto ści "za świa to wej".
 Kaplica ofiarna była nieodzownym elementem grobowca. Ślepym wrotom i stołowi 
ofiarnemu towarzyszyły tam zazwyczaj sceny na bocznych ścianach, ukazujące zmarłego 
siedzącego przed ołtarzem i stosem ofiar, a także zmierzających ku niemu nosicieli 
ofiar. Często przedstawiane były procesje niosących dary personifikacji posiadłości 
fundacji grobowej, a w królewskich świątyniach grobowych również bóstw płodności
i obfitości (por. fig. 39). W przypadku większych grobowców, w innych pomieszczeniach 
przedstawiano sceny z życia codziennego własciciela grobu i jego otoczenia. Tematyka 
obejmowała rolnictwo, pasterstwo, polowanie na zwierzęta na pustyni, polowanie na 
ptaki na bagnach, łowienie ryb, polowanie na hipopotama, żeglugę, sceny wojenne, 
sport, warsztaty rzemieślnicze, uczty i rozrywki (tancerki i muzykantów). Przedstawienia 
odzwierciedlały status społeczny i zajęcia właściciela grobowca. W grobach wysokich 
dostojników (np. wezyrów) ukazywano instytucje jakie nadzorowali (biura administracji, 
warsztaty, magazyny), a niekiedy również sceny z dworu władcy (właściciel grobu 
otrzymujący nagrody, hołd posłów z obcych krajów, itp.).
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Fig. 96. Stela grobowa Horemuia.  Z Abydos. 19. dynastia. Wapień. Wys. 75 cm. Nr 31304



Fig.  97. Uszebti kapłana Imhotepa. 19 dyn. Fajans. Wys. 21 cm. Nr 4513
Fig.  98. Uszebti Horudźa. 30 dyn. Wapień. Wys. 22 cm. Nr 20596 
Fig.  99. Uszebti śpiewaczki Amona Uabet. 18. dyn. Drewno. Wys. 21,8 cm. Nr 4645
Fig. 100. Uszebti pisarza Paszedu. 19 dyn. Drewno. Wys. 21 cm. Nr 4648

 W gro bow cu oprócz mu mii zmar łe go umiesz cza no za zwy czaj bo ga te wy po sa że-
nie. Mo gły to być sprzę ty, ubra nia, bi żu te ria, ko sme ty ki, po ży wie nie i na po je, wszyst-
kie do bra nie zbęd ne do wy god ne go ży cia tak na tym jak i na tam tym świe cie. Ilość 
i ja kość te go wy po sa że nia w przy pad ku po chów ków kró lew skich mo gła być wręcz 
nie wy obra żal na, jak do wo dzą przy kła dy Tu tan cha mo na czy wład ców 21. dy na stii 
w Ta nis, w gro bow cach któ rych od kry to nie zwy kłe skar by. Wśród gro ma dzo nych
w ko mo rach gro bow ców przed mio tów znaj do wa ły się też obiek ty bez po śred nio 
zwią za ne z kon kret ny mi aspek ta mi przej ścia do ży cia wiecz ne go i funk cjo no wa nia
w za świa tach. Na le żą do nich fi gur ki uszeb ti. Ich na zwa zwią za na jest z cza sow ni-
kiem uszeb, "od po wia dać", gdyż we dług 6. roz dzia łu Księ gi Umar łych mia ły one od po-
wia dać na skie ro wa ne do zmar łe go przez Ozy ry sa we zwa nie do pra cy na Po lu Ja ru. 
Uszeb ti mia ły za stę po wać czło wie ka w tych uciąż li wych za da niach, dla te go wy obra-
ża ły zmar łe go trzy ma ją ce go w rę kach mo ty ki, z wor kiem na ple cach (Fig. 97-100). 
Często były umieszczane w specjalnych skrzynkach (Fig. 101).



Fig. 101. Skrzynka na uszebti Penpachenti. Zmarły ukazany przed Ozyrysem w pozie adoracji.
19.-20. dynastia. Drewno polichromowane. Wys. 30, 5 cm. Nr 9581

Od cza sów No we go Pań stwa po wszech nie umiesz cza no w gro bow cach (czę sto wprost 
na mu mii) pa pi ru sy z za klę cia mi Księ gi Umar łych i opi su ją ce skom pli ko wa ne dro gi
w za świa ty, bę dą ce swe go ro dza ju "prze wod ni ka mi" dla zmar łe go (Fig. 102-104). Na wią zy-
wa ło to do po dob nych "ksiąg za świa to wych" umiesz cza nych na trum nach w cza sach Śred-
nie go Pań stwa i przed sta wia nych na ścia nach kró lew skich gro bow ców No we go Pań stwa.  
Po dra ma tycz nych cza sach ma so we go ra bun ku gro bów za 20. dy na stii, w Trze cim Okre sie 
Przej ścio wym co raz czę ściej gro bow ce by ły ukry wa ne i ich ar chi tek tu ra nie umoż li wia ła 
bo ga te go pro gra mu de ko ra cji re lie fo wej i ma lar skiej. Ca ły ła du nek in for ma cyj ny mu siał 
być skon cen tro wa ny w po bli żu po chów ku, stąd nie zwy kle dro bia zgo wa i bo ga ta de ko ra-
cja tru mien i pa pi ru sów z te go cza su.



Fig. 102. Papirus śpiewaczki Amona Szedmut. 11. i 12. godzina Amduat (księgi "O tym, co jest w Zaświatach"),
               ukazujące ostatnią fazę podróży barki słonecznej przez krainę podziemną. 21.dynastia. 133 x 32,5 cm. 
               Nr P 3126

Fig. 103. Papirus śpiewaczki Amona Tahemetnetmut. Przewodnik po Zaświatach (winiety rozdziałów 26, 30,    
               83, 89, 144, 149 i 162 Księgi Umarłych). 21. dynastia. 142 x 32,5 cm. 
               Nr P 3128

Fig. 104.  Papirus Harsiesisa. Pierwsza Księga Oddychania (tzw. Księga Izydy). Ilustracja przedstawia scenę 
               psychostasis - ważenie  serca zmarłego na sądzie Ozyrysa.  Okres Rzymski, I w. p.n.e. - I w. n.e. 150 x 32 cm. 
               Nr P 3154





Fig. 105. Anubis jako szakal. Figurka z dekoracji kapliczki lub skrzynki na urny kanopskie. Nowe Państwo.  
               Drewno.  Dł. 54,2 cm. Nr 1084

 

  W gro bow cach po ja wia ły się rów nież fi gur ki bóstw zwią za nych z tam-
tym świa tem, jak Anu bis, opie kun cmen ta rzy i pa tron mu mi fi ka cji, przed sta-
wia ny w po sta ci czar ne go sza ka la (Fig. 105). W Okre sie Póź nym po pu lar ne by ły 
zwłasz cza statuetki wy obra ża ją ce wład cę kra iny umar łych w je go syn kre tycz nej 
for mie Pta ha -So ka ri sa -Ozy ry sa, kry ją ce czę sto w wy drą żo nych pod sta wach 
zwo je pa pi ru so we z frag men tem Księ gi Umar łych (Fig. 106). 



Fig. 106. Posążek Ptaha-Sokarisa-Ozyrysa. Okres Późny.
  Drewno polichromowane. Wys. 66 cm. Nr 918 
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 Okres Pto le mej ski przy niósł no wy im puls egip skiej re li gii i wie rze niom do ty-
czą cym ży cia po za gro bo we go. Po łą cze nie tra dy cji sta ro egip skich z ele men ta mi 
wy wo dzą cy mi się z ob sza ru kul tu ry hel leń skiej za owo co wa ło po wsta niem no wych 
form (jak syn kre tycz ny bóg Se ra pis, łą czą cy ce chy grec kie go Zeu sa i He lio sa oraz 
egip skie go Ozy ry sa -Api sa). Tak na ofi cjal nych mo nu men tach, jak i na pry wat nych 
po mni kach na grob nych daw ne i no we mo ty wy po ja wia ły się czę sto obok sie bie, 
grec kie tek sty łą czy ły się z egip ską sym bo li ką (Fig. 107). W cza sach grec ko -rzym-
skich wy kształ cił się też cha rak te ry stycz ny, na wią zu ją cy do tra dy cji hel le ni stycz nej, 
styl w sztu ce, wi docz ny zwłasz cza w de ko racji ma sek gro bo wych (Fig. 108, 109).

Fig. 107. Posążek sokoła (pomnik nagrobny). Grecka inskrypcja głosi: "Żegnaj, czcigodny Hieraksie (tj.Sokole)". 
Okres Ptolemejski. Piaskowiec. Wys. 39 cm. Nr 15722



8787

Fig. 108. Maska mumii mężczyzny. Okres Rzymski. Stiuk polichromowany. Wys.34 cm.  Nr 12436
Fig. 109. Maska mumii kobiety. Okres Rzymski. Stiuk polichromowany. Wys. 26 cm. Nr 24103
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Każ dy Egip cja nin li czył na od ro dze nie po śmier ci i ży cie wiecz ne. Wią za ło się to 
jed nak z prze by ciem nie bez piecz nej dro gi w za świa ty i "po zy tyw ną we ry fi ka cją" 
na są dzie Ozy ry sa. Prze py ty wa ny ko lej no przez czter dzie stu dwóch sę dziów zmar-
ły de kla ro wał, że nie do ko nał żad nych uczyn ków na ru sza ją cych ma at. Szcze rość 
tej "spo wie dzi" po twier dzić mia ło psy cho sta sis; ser ce po ło żo ne na sza li wa gi nie 
mo gło być cięż kie od grze chów, by nie prze wa ży ło pió ra ma at. Że by za pew nić so bie 
ko rzyst ny wy rok, zmar ły prze ko ny wał swo je ser ce, by nie wy stę po wa ło prze ciw ko 
nie mu. Mó wił o tym roz dział 30B Księ gi Umar łych. Je go tekst za pi sy wa no czę sto na 
tzw. ska ra be uszach ser co wych umiesz cza nych na pier siach mu mii (Fig. 110-112):

 

"Ozy rys Pa ra czi ja, uspra wie dli wio ny gło sem, mó wi: Ser ce mo je z mat ki [mo jej]! 
Ser ce mo je z prze mian [mo ich] (tj. z róż nych okre sów ży cia)! Nie stań ja ko świa dek 
(prze ciw mnie) w obec no ści Straż ni ka Wa gi! Ty je steś mo im ka, któ re jest w mo im 
cie le, Chnu mem, któ ry spra wia, że mo je człon ki od na wia ją się. Nie wy stę puj prze-
ciw mnie! Nie oka zuj mi wro go ści przed Try bu na łem! [Ra zem ze mną] doj dziesz do 
do bra, któ re nam prze zna czo no..."

 Nie bez po wo du ska ra be usze ser co we, któ re mia ły uzu peł niać, a czasem na wet 
wręcz za stę po wać ser ce zmar łe go, mia ły for mę świę te go żu ka. Dla Egip cjan ska ra-
be usz był wie lo wy mia ro wym sym bo lem. Za ob ser wo wa li oni, że żu ki to czą (czę sto 
w kie run ku za chod nim, od te re nów upraw nych ku pu sty ni) kul ki na wo zu, z któ rych 
ro dzą się na stęp nie ma łe ska ra be usze. Wy ko rzy sta li ten mo tyw do przed sta wie nia 
jed nej z naj bar dziej cha rak te ry stycz nych idei swej re li gii: słoń ca wta cza ne go na 
nie bo skłon przez ko smicz ną si łę, ni czym ku la pcha na przez gi gan tycz ne go ska ra be-
usza. Wscho dzą ce słoń ce iden ty fi ko wa ne by ło ja ko bóg Che pri. Je go imię po cho dzi 
od sło wa che per de ter mi no wa ne go w pi śmie hie ro gli fem przed sta wia ją cym ska ra-
be usza. Che per ozna cza ło po ję cia "po wstać", "stać się", "(za)ist nieć" "prze kształ cić 
się"; che pe ru zna czy ło "for my", "prze mia ny", "trans for ma cje". Cykl prze mian słoń ca, 
ro dzą ce go się na no wo każ de go po ran ka, był fun da men tem egip skiej rze czy wi sto-
ści, tak na tym jak i na tam tym świe cie. Nic więc dziw ne go, że ska ra be usz stał się 
sym bo lem bo gac twa form w ja kich prze ja wia się ży cie, a za ra zem uni wer sal nym 
sym bo lem od ro dze nia do ży cia wiecz ne go. Nie zli czo ne pie czę cie, amu le ty, pek to-
ra ły wy obra ża ją ce ska ra be usze, wy ko ny wa ne ze zło ta, ka mie nia i fa jan su, na wią zy-
wa ły do tej idei, wy ra ża jąc na dzie ję Egip cjan na zwy cię stwo ży cia nad śmier cią.

Ko niec i po czą tek
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Fig. 110. Skarabeusz sercowy dostojnika o imieniu Paraczija o wyjątkowej formie skarabeusza-sfinksa 
                z ludzką głową i rękoma, umieszczonego na naszyjniku z głowami sokołów. 18. dynastia.  
                Steatyt. 9,8 x 8 x 4 cm. Nr 2000
Fig. 111. Skarabeusz sercowy Paraczija. Widok z góry
Fig. 112. Skarabeusz sercowy Paraczija. Widok spodu z tekstem
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ach     Do sko na ły byt du cho wy, w ja ki zmie nia się czło wiek po śmier ci, gdy je go prze obra żo ne 
ba zo sta je oży wio ne dzię ki ener gii ka. Ach moż na prze tłu ma czyć ja ko "świe tla ny", "świe cą cy", 
"ja sny"; sło wo to mo że rów nież ozna czać po ję cia "ak tyw ny" i "po ży tecz ny".

ala ba ster egip ski   Wła ści wie: tra wer tyn. W od róż nie niu od ala ba stru eu ro pej skie go, bę dą ce go 
ro dza jem gip su, skła da się z mi ne ra łu kal cy tu. Bia ły, czę sto z uwar stwie nia mi ko lo ru żół te go lub 
czer wo na we go. Po pu lar ny ma te riał, z któ re go wy ko ny wa no w Egip cie po są gi i naczynia.

anch    Hie ro glif przed sta wia ją cy dwa od cin ki sznu ra zwią za ne w wę zeł, praw do po dob nie 
zapięcie san da ła. Ide ogram po jęć "ży cie", "być ży wym", "ży ją cy" itp. Uni wer sal ny sym bol ży cia 
 - stąd bó stwa przed sta wia no z an cha mi w rę kach, czę sto ofia ro wu ją ce je kró lo wi ja ko obiet ni cę 
ży cia wiecz ne go. W cza sach póź niej szych in ter pre to wa ny ja ko crux an sa ta  - "krzyż z uchwy tem", 
prze ję ty z iko no gra fii fa ra oń skiej przez chrze ści jań skich Kop tów, a na stęp nie przez tra dy cję ezo-
te rycz ną. 

an tro po idal ny (np. sar ko fag)  - w for mie po sta ci ludz kiej.

ba  Sło wo prze tłu ma czo ne przez Gre ków ja ko psy che, "du sza", w rze czy wi sto ści po ję cie ozna-
cza ją ce for mę w ja kiej ktoś lub coś się wy ra ża (ist nia ły ba bo gów, lu dzi, ale rów nież obiek tów 
nie oży wio nych np. miast czy bram). Ba wy ra ża ło in dy wi du al ność, oso bo wość czo wie ka. Przed-
sta wia no je w po sta ci lamp ki (gwiaz dy, "lam py" nie ba, uwa ża no za ba zmar łych), a tak że ja ko 
pta ka z ludz ką gło wą.

ba set (eg. bas lub ba set) Na czy nie ka mien ne lub ce ra micz ne w for mie wy so kiej wa zy lek ko 
roz sze rza ją cej się ku gó rze, czę sto z okrą głą po kry wą, słu żą ce do prze cho wy wa nia olej ków lub 
ma ści.

ben ben "Pra pa gó rek" lub "pier wot ne wzgó rze", pierw sza zie mia, któ ra wy ło ni ła się z wod ne go 
cha osu na po cząt ku świa ta. Na ben ben uka zał się bóg -stwór ca Atum, tam po raz pierw szy wze-
szło słoń ce. Sym bo li zo wał to ka mień ben ben (o kształ cie ostro słu pa lub stoż ka), być mo że me te-
oryt, znaj du ją cy się w świą ty ni w He lio po lis. Szczy ty pi ra mid i zwień cze nia obe li sków, na wią zu-
ją cych do idei pier wot ne go wzgó rza, na zy wa no ben be net.

be nu (fe niks) Cza pla o zło ci stych pió rach, ba bo ga sło necz ne go, przed sta wia na czę sto na ilu-
stra cjach uka zu ją cych bar kę słoń ca. U au to rów an tycz nych be nu wy stę pu je ja ko fe niks, le gen dar-
ny ptak, spa la ją cy się i od ra dza ją cy co pięć set lat w świą ty ni w He lio po lis.

dam na tio me mo riae (łac. "po tę pie nie pa mię ci") Pro ce du ra usu nię cia z do ku men tów i po mni-
ków imie nia i znisz cze nia wi ze run ków oso by ska za nej na za po mnie nie (co w myśl egip skich 
wie rzeń toż sa me by ło z nie ist nie niem). By wa ła sto so wa na wo bec wład ców, któ rych uwa ża no za 
uzur pa to rów (np. kró lów hyk so skich, Hat szep sut, Ech na to na). Ich imio na usu wa no z list kró lew-
skich, zaś przed sta wie nia nisz czo no lub prze ra bia no. Sam ter min po cho dzi z tra dy cji rzym skiej, 
gdzie se nat mógł za rzą dzić dam na tio me mo riae zmar łe go ce sa rza.

dia da Gru pa sta tu arycz na przed sta wia ją ca dwie oso by, np. kró la i bo ga lub pa rę mał żeń ską.

Du sze z Hie ra kon po lis, Du sze z Bu to    (eg. Bau Ne chen, Bau Pe) Mi tycz ne pół bo skie isto ty, wła-
da ją ce Egip tem przed cza sa mi Me ne sa. Praw do po dob nie zbio ro wa per so ni fi ka cja pre dy na stycz-
nych wład ców Gór ne go i Dol ne go Egip tu, stąd zwią zek z sym bo licz ny mi "sto li ca mi" obu kra jów: 
Hie ra kon po lis (eg. Ne chen) i Bu to (eg. Pe). Przed sta wia ne za zwy czaj ja ko klę czą cy w cha rak te ry-
stycz nej po zie lu dzie z gło wa mi sza ka li (Du sze z Hie ra kon po lis) i so ko łów (Du sze z Bu to).

Słownik terminów
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dżed      Fi lar lub słup z czte re ma sy me trycz ny mi "po przecz ka mi" w gór nej czę ści, ide ogram 
po ję cia "sta bil ność", "trwa łość". Sym bol Ozy ry sa, czę sty mo tyw de ko ra cyj ny (wy stę pu ją cy zwłasz-
cza wraz z sym bo lem tit, zwią za nym z Izy dą), po pu lar ny ja ko amu let.

egi da    Z gr. aegis, "tar cza". Sze ro ki na szyj nik w for mie tar czy zwień czo nej gło wą bó stwa. 

en ne ada    (z gr. en nea, "dzie więć"; eg. pe se dżet) Dzie wiąt ka bo gów. Dzie więć jest licz bą sym bo-
licz ną, bę dąc po tro je niem trój ki, wy ra ża ją cej mno gość. Dzie wiąt ka sym bo li zu je za tem peł nię, 
kom plet ność, wszyst kie ele men ty ja kie goś zbio ru (np. Dzie więć Łu ków  - wszyst kie lu dy gra ni-
czą ce z Egip tem). W przy pad ku bóstw en ne ada ozna cza wszyst kich bo gów czczo nych w da nym 
ośrod ku. Naj bar dziej zna na jest Wiel ka En ne ada z He lio po lis (Atum i je go po tom ko wie). Nie kie-
dy, wbrew na zwie, "dzie wiąt kę" two rzy ło wię cej bóstw (np. w Te bach  - 15).

escha to lo gia    Re li gij ne kon cep cje do ty czą ce m.in. prze zna cze nia czło wie ka i je go po śmiert-
nych lo sów (w tym idea są du nad zmar łym i ży cia po za gro bo we go).

ex vo to    (wo tum) Prze miot skła da ny w świą ty ni ja ko dar dla bó stwa w związ ku z uczy nio nym 
ślu bem, z proś bą lub po dzię ko wa niem. 

fa ra on    Z gr. fa rao. Sło wo po cho dzą ce od eg. per -aa, "Wiel ki Dom" tj. pa łac kró lew ski. Ter mi nem 
tym od cza sów No we go Pań stwa okre śla no rów nież sa me go wład cę.

ge bel (arab., czyt. ge bel lub dże bel) Do słow nie: "gó ra". Ogól ne okre śle nie wy so kiej pu sty ni. Czę-
ste sło wo w to po ni mach ozna cza ją cych pa sma lub szczy ty gór skie (np. Ge bel Ah mar, "Czer wo na 
Gó ra").

graf fi to  (l.mn. graf fi ti) In skryp cja lub przed sta wie nie, wy ry te lub na ma lo wa ne (tzw. di pin to) na 
ścia nie bu dow li lub ska le przez od wie dza ją cych da ne miej sce.

heb -sed,  czy li świę to sed. Ju bi le usz kró lew ski, świę to od ro dze nia i od no wie nia wła dzy kró lew-
skiej, bę dą ce ry tu al nym po wtó rze niem na ro dzin i in tro ni za cji fa ra ona. Za zwy czaj ob cho dzo ne 
by ło po trzy dzie stu la tach pa no wa nia i na stęp nie po wta rza ne co kil ka lat. Ce re mo nie świę ta 
sed, któ re mia ły przy wró cić wład cy osła bio ną wi tal ność, od by wa ły się w spe cjal nie wznie sio nym 
kom plek sie bu dow li, w obec no ści zgro ma dzo nych po są gów bóstw z ca łe go kra ju i do stoj ni ków 
pań stwa. Obej mo wa ły m.in. skła da nie ofiar bo gom, pro ce sje z lek ty ką, in tro ni za cję kró la, za sia-
da ją ce go w ka pli cy z atry bu ta mi wła dzy nad Gór nym i Dol nym Egip tem, hołd do stoj ni ków i ofia-
ro wa nie sym bo li bo skie go sta tu su, oraz bieg kró la z róż ny mi przed mio ta mi mię dzy sym bo licz ny-
mi punk ta mi gra nicz ny mi zie mi i nie ba, co za pew nia ło mu wła dzę nad obie ma ty mi sfe ra mi.

ka     Uni wer sal na si ła ży cio wa, któ ra po wsta ła na po cząt ku świa ta i zo sta ła prze ka za na 
przez Atu ma swo im po tom kom, prze cho dzą ca od tąd z po ko le nia na po ko le nie bo gów i lu dzi. 
Ka mia ło wy miar in dy wi du al ny ("ja i mo je ka"), a na wet by ło per so ni fi ko wa ne w przy pad ku ka 
wład ców. Wy obra ża no je ja ko czło wie ka z bo ską bro dą i hie ro gli fem ka  (przed sta wia ją cym 
dwie wznie sio ne rę ce) na gło wie, stąd nie co nie wła ści we okre śle nie ka ja ko "du cho we go so bo-
wtó ra" czło wie ka.  Nie kie dy uwa ża no, że król tak jak bóg Ra miał czter na ście ka. Ja ko ener gia 
umoż li wia ją ca ży cie ka mu sia ło być "za si la ne" po przez do star cza nie po kar mu. Spo ży wa no go 
w po sta ci fi zycz nej za ży cia, a zmar łym skła da no ja ko ofia ry w ka pli cach gro bo wych, co umoż li-
wia ło ich ka przy swo je nie nie ma te rial nej esen cji po ży wie nia. Po śmier ci na stę po wa ło chwi lo we 
roz łą cze nie czło wie ka z je go ka, oso bo wość zmar łe go ("du sza")  - ba, mu sia ła po łą czyć się z ka 
by prze kształ cić się w wiecz ny byt du cho wy ach. Ka mo gło oży wiać po są gi, w któ re wcie la li się 
bo go wie i zmar li.



9292

ka nop skie urny (wa zy)    Czte ry na czy nia ka mien ne lub ce ra micz ne w któ rych umiesz cza no 
zmu mi fi ko wa ne wnętrz no ści. Ich po kry wy mia ły czę sto for mę głow czte rech Sy nów Ho ru sa, 
bóstw opie ku ją cych się po szcze gól ny mi or ga na mi. Za zwy czaj przy pi sy wa no im na stę pu ją ce 
związ ki: Im set (z gło wą czło wie ka)  - wą tro ba; Ha pi (z gło wą pa wia na)  - płu ca; Ke beh se nuf (z gło-
wą so ko ła  - je li ta); Du amu tef (z gło wą sza ka la)  - żo łą dek.

kar to naż    Płót no lub pa pi rus, usztyw nio ne gip sem, czę sto po li chro mo wa ne lub zło co ne.
Z ma te ria łu te go wy ko ny wa no ro dzaj tru mien an tro po idal nych, rów nież zwa nych kar to na ża mi.

kar tusz                      Owal na ram ka w któ rą wpi sy wa no dwa z imion kró lew skich:
no men (imię wła sne) i pre no men (imię tro no we). Wy dłu żo na wer sja hie ro gli fu szen                  ,   ozna-
cza ją ce go po ję cia "ota czać", "okrą żać", sym bo lu dro gi słoń ca i nie skoń czo no ści.

ka ta rak ta    Wy chod nia wy lew nych skał, two rzą ca na rze ce prze gro dę unie moż li wia ją cą że glu-
gę. Na Ni lu w Egip cie i-Su da nie znaj du je się sie dem ka ta rakt (po nu me ro wa nych 1. - 6. od pół no-
cy na po łu dnie + ka ta rak ta Dal mię dzy 2. i 3. ka ta rak tą).

kohl   (arab.) Sproszkowana substancja mineralna (np. galenit), wykorzystywana w kosmetyce.

kom  - patrz tell

ko ro ny    Atry bu ty wła dzy fa ra ona nad Gór nym Egip tem (Bia ła Ko ro na        , eg. he dżet) i Dol-

nym Egip tem (Czer wo na Ko ro na        , eg. de sze ret). Bia ła i Czer wo na by ły łą czo ne w Po dwój-

ną Ko ro nę      , (gr. pschent, z eg. pa -se chem ti, "Dwie Po tę żne"). Oprócz ko ron „pań stwo wych“ 
wład ca no sił przy róż nych oka zjach licz ne in ne na kry cia gło wy o skom pli ko wa nej sym bo li ce np. 
ko ro ny atef, szu ti, hem hem, któ rych ele men ta mi by ły m.in. pió ra, ro gi, ure usze i dys ki sło necz ne, 
Błę kit ną Ko ro nę (hełm) che pe resz, chu s ty ne mes i chat, etc.

ku bus    Po sąg przed sta wia ją cy sie dzą ce go lub przy kuc nię te go do stoj ni ka, o zge ome try zo wa-
nym kształ cie.

ło kieć (eg. meh) Pod sta wo wa mia ra dłu go ści sto so wa na przez sta ro żyt nych Egip cjan w ar chi-
tek tu rze, sztu ce i geo de zji. Ło kieć kró lew ski (ok. 52,5 cm) dzie lił się na 7 dło ni; dłoń dzie li ła się
z ko lei na 4 pal ce. W sztu ce sto so wa no nie kie dy tzw. ma ły ło kieć, dłu go ści 6 dło ni.

li ba cja    Łac. li ba tio. Ofia ra dla bó stwa lub zmar łe go do ko ny wa na przez wy la nie pły nu (wo dy, 
pi wa lub wi na) na spe cjal ny oł tarz lub stół li ba cyj ny, bądź bez po śred nio na zie mię.

lo tos    Li lia wod na. W Egip cie wy stę po wa ły dwa ga tun ki: bia ły l. (Nym pha ea lo tus) i błę kit ny l. 
(Nym pha ea ce ru lea). Czerwony lotos (Nelumbo nucifera), pochodzący z Indii, pojawił się dopiero 
w czasach grecko-rzymskich. W mi to lo gii lo tos był pierw szą for mą ży cia wy ła nia ją cą się z pra oce-
anu (ja ko bóg Ne fer tum); stąd je go ro la ja ko sym bo lu no we go ży cia i od ro dze nia.

ma sta ba    Arab. "ła wa". Mo nu men tal ny gro bo wiec z ka mie nia lub ce gły, za zwy czaj w for mie 
ma sy wu o pro sto kąt nym pla nie i po chy łych ścia nach, wznie sio ne go nad szy bem i ko mo rą gro-
bo wą, z do bu do wa ną lub we wnętrz ną ka pli cą ofiar ną. W za sa dzie ma sta by by ły gro bow ca mi 
do stoj ni ków, cho ciaż sam ter min po cho dzi od arab skiej na zwy gro bow ca kró la Szep se ska fa 
(ostat nie go wład cy 4. dy na stii) w Sak ka rze: Ma sta bat el -Fa raun, tj. "Ła wa Fa ra ona". Nie kie dy 
ma sta ba mi na zy wa się rów nież ce gla ne gro bow ce Okre su Ar cha icz ne go, w tym tzw. ty pu Na ga-
da (z de ko ra cją ni szo wą ze wnętrz nych ścian), za rów no pry wat ne jak i kró lew skie.

mo no lit    Z gr. mo no li thos, "po je dyn czy ka mień". Ar te fakt (np. obe lisk, na os) wy ko na ny z jed ne-
go blo ku skal ne go.
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mu mia    Arab. mu mi ja "cia ło za kon ser wo wa ne w bi tu mi nie", z per skie go mum, "wosk, bi tu min, 
smo ła ziem na". Spe cjal nie przy go to wa na no wa for ma cia ła ja ko ma te rial na sie dzi ba dla ele men-
tów du cho wych czło wie ka po śmier ci. Zwło ki, wy su szo ne w na tro nie i za bez pie czo ne przed 
roz kła dem po przez usu nię cie mó zgu i czę ści wnętrz no ści (bal sa mo wa nych i umiesz cza nych
w urnach ka nop skich), by ły płukane winem palmowym, po kry wa ne ży wi ca mi i ole ja mi, a na stęp-
nie ban da żo wa ne. Mu mie umiesz cza no w drew nia nych lub kar to na żo wych trum nach, wkła da-
nych nie kie dy do ka mien nych sar ko fa gów.

na os    Ka mien na (czę sto mo no li to wa) lub drew nia na ka pli ca na po sąg bó stwa.

ne mes (eg. ne me set, gr. klaft) Pa sia sta chu s ta o cha rak te ry stycz nym kro ju, atry but fa ra ona.

nom    Gr. no mos, od po wia da ją ce eg. se pat. Okre śle nie jed nost ki ad mi ni stra cyj nej ("wo je wódz-
twa" czy "po wia tu") na ja kie po dzie lo ny był Egipt. Ist nia ły 22 no my gór no egip skie i od 16 do 20 
(w róż nych okre sach) no mów dol no egip skich. W cza sach pto le mej skich by ły 42 no my, co jest 
licz bą o zna cze niu sym bo licz nym (por. np. 42 bo skich sę dziów w Sa li Praw dy na są dzie Ozy ry sa). 
Za rząd cę no mu ("wo je wo dę") Gre cy na zy wa li no mar chą.

obe lisk    Z gr. obe li skos, "ma ły ro żen". Ka mien ny mo no lit w for mie gra nia sto słu pa zwę ża ją ce go 
się ku gó rze, zwień czo ne go szczy tem w for mie ostro słu pa. Sym bol so lar ny, wy ra ża ją cy ideę 
ko mu ni ka cji mię dzy nie bem a zie mią, bo ga mi i ludź mi, wy zna cza ją cy miej sce przej ścia mię dzy 
ty mi dwie ma sfe ra mi. Obe li ski usta wia no pa ra mi przed wej ścia mi do świą tyń i gro bow ców.

oko udżat                     Oko Ho ru sa, uszko dzo ne przez Se tha w cza sie wal ki obu bo gów, cu dow nie 
ule czo ne przez Tho ta (eg. udża ozna cza "być zdro wym, być w do brym sta nie"). Sym bol od no-
wie nia, od ro dze nia (rów nież w wy mia rze escha to lo gicz nym)  - stąd udżat jest nie zwy kle po pu lar-
nym amu le tem i ele men tem de ko ra cji prze mio tów wy po sa że nia gro bo we go.

ostra kon    (l.mn. ostra ka) Z gr.: sko ru pa na czy nia ce ra micz ne go lub odła mek wa pie nia, słu żą-
ce ja ko ma te riał pi śmien ni czy. Na ostra kach za pi sy wa no pod ręcz ne no tat ki go spo dar cze, li sty, 
uczniow skie wy pra co wa nia. Na tzw. ostra kach fi gu ral nych znaj du ją się ry sun ki, czę sto szki ce 
ar ty stów lub ar chi tek tów.

pa pi rus   Po wszech nie spo ty ka na w sta ro żyt no ści nad Ni lem trzci na (ci bo ra pa pi ru so wa, Cy pe-
rus pa py rus), he ral dycz na ro śli na Dol ne go Egip tu. Z jej ło dyg wy ra bia no ma te riał pi śmien ni czy, 
rów nież zwa ny pa pi ru sem. Pa pi ru sem na zy wa się tak że po je dyn czy zwój, na któ rym za pi sa no 
ja kiś tekst; zwo je ta kie okre śla się za zwy czaj we dług na zwisk ich pierw szych no wo żyt nych wła-
ści cie li (np. pa pi rus Rhin da), lub we dług miej sca prze cho wy wa nia (np. pBer lin 10499).

per so ni fi ka cja     Wy obra że nie w ludz kiej po sta ci ja kiejś idei lub zja wi ska. Kla sycz ny mi przy kła-
da mi per so ni fi ka cji w sztu ce egip skiej są Ma at, wy obra ża ją ca po rzą dek, har mo nię świa ta i ład 
mo ral ny, oraz Ha pi, uso sa bia ją cy do bro czyn ne wy le wy Ni lu.

pi ra mi da    Mo nu men tal ny gro bo wiec z ka mie nia lub ce gły w for mie ostro słu pa, cen tral ny ele-
ment ze spo łów gro bo wych egip skich wład ców w cza sach Sta re go i Śred nie go Pań stwa. W naj-
wcze śniej szym okre sie pi ra mi dy mia ły kształt od bie ga ją cy od póź niej szej "kla sycz nej" for my (np. 
Pi ra mi da Schod ko wa w Sak ka rze czy Pi ra mi da Ła ma na w Dah szur). Naj więk sza, pi ra mi da Chu fu 
(Che op sa) w Gi zie mia ła dłu gość bo ku pod sta wy 230 m. i wy so kość 146,5 m. Wznie sio no ją
z oko ło 2,5 mi lio na ka mien nych blo ków. W cza sach No we go Pań stwa za nie cha no grze ba nia kró-
lów w pi ra mi dach, na to miast ka pli ce w gro bow cach pry wat nych mia ły nie kie dy kształt pi ra mid. 
Re ne sans pi ra mi dy ja ko for my kró lew skie go gro bow ca na stą pił za 25. dy na stii, któ rej wład cy 
wzno si li swo je pi ra mi dy na te re nie Nu bii, skąd się wy wo dzi li.

pi ra mi dion    (eg. ben be net) Blok szczy to wy pi ra mi dy lub zwień cze nie obe li sku w for mie ostro-
słu pa.
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po li chro mia    Wie lo barw na de ko ra cja ma lar ska, po kry wa ją ca ścia nę ozdo bio ną re lie fem, rzeź-
bę, ste lę itp.

psy cho sta sis    Z gr. "wa że nie du szy". Sąd nad zmar łym, od by wa ny po przez wa że nie je go ser-
ca w obec no ści Ozy ry sa, kró la pań stwa umar łych, oraz 42 sę dziów. Zmar ły wpro wa dza ny był 
na sąd przez Anu bi sa, pa tro na mu mi fi ka cji i opie ku na cmen ta rzy. Zmarły deklarował, że nie 
popełnił żadnego z 42 grzechów głównych. Wa że nia jego serca do ko ny wał Anu bis lub Ho rus, 
zaś Thot, bóg mą dro ści, za pi sy wał wy nik. Na dru giej sza li wa gi umiesz czo ne by ło pió ro stru sie, 
sym bo li zu ją ce Ma at  - praw dę, har mo nię, ład, wła ści wy po rzą dek rze czy (per so ni fi ko wa ne ja ko 
ko bie ta z pió rem na gło wie). Je że li ser ce nie by ło cięż kie od grze chów i sza le spo czy wa ły w rów-
no wa dze, zmar ły  zy ski wał pra wo do ży cia wiecz ne go na Po lu Ja ru (egip skiej kra inie wiecz ne go 
szczę ścia); w prze ciw nym wy pad ku był uni ce stwia ny przez po two ra Am mit ("Po że racz kę"). 
Psy cho sta sis jest czę stym mo ty wem ilu stra cji pa pi ru sów gro bo wych (125. roz dział Księ gi Umar-
łych).

py lon    Z gr. py le, "bra ma". Mo nu men tal ne wej ście do egip skiej świą ty ni, w po sta ci bra my 
umiesz czo nej mię dzy dwie ma tra pe zo idal ny mi wie ża mi.

sar ko fag    (z gr. sar ko fa gos, "zja da ją cy cia ło", "mię so żer ny"). Ozdob na ka mien na, drew nia na lub 
te ra ko to wa trum na. Za leż nie od for my, roz róż nia się sar ko fa gi skrzy nio we i an tro po idal ne.

se ma taui         Sym bo licz ne Po łą cze nie (eg. se ma) Obu Kra jów (tj. Gór ne go i Dol ne go Egip tu, 
eg. taui), wy ra ża ne w sztu ce przez mo tyw lilii i pa pi ru su (he ral dycz nych ro ślin obu czę ści Egip tu) 
opla ta ją cych hie ro glif se ma. Czę sto owe go "zwią za nia" do ko nu ją bó stwa (np. Seth i Ho rus) lub 
per so ni fi ka cje (np. Ha pi gór no - i dol no egip ski).

ser dab    Z arab. "piw ni ca". Po miesz cze nie w gro bow cu, gdzie umiesz czo ny był po sąg, w któ rym 
mo gło prze by wać ka zmar łe go. Ser dab od dzie lo ny był od po zo sta łych po miesz czeń ścia ną,
w któ rej znaj do wa ły się nie wiel kie otwo ry umoż li wia ją ce zmar łe mu ko mu ni ka cję z ka pli cą, 
gdzie skła da no ofia ry i pa lo no ka dzi dło. 

se rech   Pro sto kąt na ram ka wy obra ża ją ca plan bu dow li ze sche ma tycz nym przed sta wie-
niem fa sa dy z bra ma mi w dol nej czę ści. Sym bol pa ła cu kró lew skie go, ele ment two rzą cy za pis 
imie nia ho ru so we go wład cy (wpi sy wa ne go w gór ne po le se re chu), czę sty mo tyw de ko ra cyj ny 
przed mio tów zwią za nych z kró lem.

sfinks    Hy bry da, wy ra ża ją ca ideę zło żo nej for my bo ga lub iden ty fi ko wa ne go z nim fa ra ona. 
Naj star sze sfink sy wy obra ża ły lwa z gło wą czło wie ka. Ta ką po stać miał Wiel ki Sfinks z Gi zy z cza-
sów 4. dy na stii, iden ty fi ko wa ny ja ko Har ma chis (eg. Ho re ma chet), czy li "Ho rus na Ho ry zon cie", 
for ma bo ga sło necz ne go. Póź niej po ja wi ły się lwy z gło wa mi so ko łów lub ba ra nów (hie ra ko -
i krios fink sy). Ale je pro wa dzą ce do świą tyń by ły flan ko wa ne licz ny mi po są ga mi sfink sów. Mo tyw 
ten zo stał prze ję ty przez in ne kul tu ry sta ro żyt ne go Bli skie go Wscho du, a na stęp nie tra fił do Gre-
cji, gdzie sfinks stał się okrut nym po two rem ro dza ju żeń skie go.

si strum    (Z łac.) In stru ment mu zycz ny (ro dzaj me ta lo wej grze chot ki) uży wa ny w kul cie, zwłasz-
cza przez ka płan ki bo gi ni Ha thor.

ska ra be usz    Żuk po święt nik (Sca ra ba eus sa cer). Je go oby czaj to cze nia kul ki na wo zu, z któ rej 
na stęp nie "ro dzą się" ma łe ska ra be usze, wpły nął na egip ską wi zję świa ta. Egip skie sło wo che per, 
de ter mi no wa ne ry sun kiem ska ra be usza, ozna cza ło "po wsta wać", "stać się". Wscho dzą ce słoń ce 
sym bo li zo wał bóg Che pri, ni czym gi gan tycz ny ska ra be usz wta cza ją cy ku lę sło necz ną na nie bo-
skłon. Po nie waż prze mia na do ży cia po śmier ci by ła nie ja ko "po wsta niem" na no wo, ska ra be usz 
stał się uni wer sal nym sym bo lem od ro dze nia. Wy ko na ne z ka mie nia, fa jan su lub cen nych me ta li 
ska ra be usze są jed nym z naj czę ściej spo ty ka nych przed mio tów wy po sa że nia gro bo we go. Tak że 
w ży ciu do cze snym uży wa no po wszech nie pie czę ci w for mie ska ra be uszy (od cza sów Śred nie go 
Pań stwa, kie dy to za stą pi ły daw ne pie czę cie cy lin drycz ne).
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ste la  Ka mien na lub drew nia na pły ta z de ko ra cją w po sta ci przed sta wień fi gu ral nych i/lub tek-
stów. Ste le umiesz cza no za zwy czaj w eks po no wa nych miej scach bu dow li. Za leż nie od funk cji 
wy róż nić moż na ste le gro bo we, wo tyw ne, ko me mo ra tyw ne etc. 

stół ofiar ny    Ro dzaj oł ta rza, blok ka mien ny na któ rym skła da no ofia ry z po kar mów dla bó stwa 
lub ka zmar łe go. Sto ły ofiar ne umiesz cza ne by ły w Sa li Sto łu Ofiar ne go w świą ty ni, lub w ka pli cy 
gro bo wej przed śle py mi wro ta mi. Egip skie sto ły ofiar ne mia ły czę sto for mę hie ro gli fu he tep,            

 wy obra ża ją ce go ta cę z bo chen kiem chle ba, zwią za ne go z po ję cia mi "ofia ra', "być sy tym", 
"być za do wo lo nym", "być spo koj nym", itp. Od mia ną sto łów ofiar nych był sto ły lub ba se ny li ba cyj-
ne, na któ rych do ko ny wa no ofia ry z pły nów.

syn kre tyzm    Łą cze nie dwóch lub wię cej bóstw w jed ną po stać, przy bie ra ją cą ich ce chy, co two-
rzy no wą, peł niej szą kon cep cję teo lo gicz ną (np. Amon -Ra, Ptah -So ka ris -Ozy rys, itp.). Nie kie dy 
syn kre tycz ne for my two rzy ły bó stwa z róż nych tra dy cji kul tu ro wych, jak po pu lar ny w cza sach 
grec ko -rzym skich Se ra pis, bę dą cy po łą cze niem Zeu sa i He lio sa z egip skim Ozy ry sem -Api sem.

śle pe wro ta    Pol ski ter min od po wia da ją cy ang. fal se do or, czy niem. Scheintür (dos słow nie 
"fał szy we drzwi"), okre śla ją cy cha rak te ry stycz ny ele ment ar chi tek tu ry egip skiej: ste lę w for mie 
drzwi, umiesz czo ną w ze wnętrz nej ścia nie gro bow ca lub w ka pli cy ofiar nej. Śle pe wro ta by ły 
po kry te in skryp cja mi za wie ra ją cy mi imio na i ty tu ły (a nie kie dy rów nież szcze gó ły bio gra fii) zmar-
łe go oraz tzw. for mu łę ofiar ną, i de ko ro wa ne w gór nej czę ści przed sta wie niem zmar łe go za sia da-
ją ce go za sto łem ofiar nym. Mia ły być ma gicz nym przej ściem dla du szy czło wie ka spo czy wa ją ce-
go w gro bow cu, umoż li wia ją cym mu prze miesz cze nie się do świa ta ży wych i sko rzy sta nie z ofiar 
skła da nych w ka pli cy dla je go ka, co by ło nie zbęd nym wa run kiem eg zy sten cji po śmier ci.

te ra ko ta    Z wł. ter ra cot ta, "zie mia wy pa lo na". Wy pa lo na gli na ja ko ma te riał z któ re go wy ko na-
no ele ment bu dow la ny lub dzie ło sztu ki; w przy pad ku na czyń na zy wa na jest ce ra mi ką. Te ra ko ta-
mi na zy wa się rów nież wy two ry drob nej pla sty ki (fi gur ki) wy ko na ne z te go ma te ria łu.

tell    Arab skie sło wo ozna cza ją ce sztucz nie po wsta łe wzgó rze, kry ją ce po zo sta ło ści osad nic twa. 
Je go od po wied ni kiem po cho dzą cym z ję zy ka kop tyj skie go jest kom. Oba ter mi ny po wszech nie 
wy ste pu ją w to po ni mach na te re nie Egip tu (np. Tell Far cha, Kom el -Hisn). Tel le po wsta ły przez 
stop nio we na war stwia nie się ru in, od zwier cie dla jąc nie rzad ko ty sią ce lat funk cjo no wa nia mia-
sta lub okrę gu świą tyn ne go, stąd są ide al ny mi miej sca mi pro wa dze nia wy ko pa lisk.

tit         Sym bol apo tro pa icz ny zwią za ny z Izy dą, czę sto ze sta wia ny z dżed ja ko sym bo lem 
Ozy ry sa. Zwa ny nie kie dy Wę złem Izy dy (z po wo du for my, hie ro glif wy obra ża zwią za ny sznur) 
lub Krwią Izy dy (z po wo du ko lo ru, amu le ty tit wy ko ny wa no czę sto z czer wo ne go ja spi su lub 
kar ne olu).

tria da    Trój ca bóstw czczo nych w jed nym miej scu (np. Amon -Ra, Mut i Chon su w Te bach, Ptah, 
Sach met i Ne fer tum w Mem fis, Chnum, Sa tis i Anu kis na Ele fan ty nie), two rzą cych sym bo licz ną 
ro dzi nę. Tria da mi na zy wa się rów nież gru py sta tu arycz ne przed sta wia ją ce trzy oso by np. kró la 
i dwa bó stwa.

ty tu la tu ra    Ze staw imion, ty tu łów i epi te tów wład cy, bó stwa lub do stoj ni ka.

uas      Ber ło w po sta ci dłu giej la ski o roz wi dlo nym dol nym koń cu i zwień cze niu w for mie gło wy 
zwie rzę cej. Atry but bo gów (eg. uas  - "wła dza", "po tę ga").

ure usz    (łac. ura eus, z gr. oura ios) Świę ta ko bra, sym bo li zu ją ca "oko sło necz ne", utoż sa mia ne
z groź ną bo gi nią (któ ra mo że być iden ty fi ko wa na ja ko Uadżit, Sach met, Ma at,  etc.) chro nią cą 
Ra i nisz czą cą ogniem je go wro gów. W ta kiej apo tro pa icz nej ro li ure usze po ja wia ją się na na kry-
ciach gło wy wład ców, ele men tach stro ju, w de ko ra cji bu dow li (fry zy), itp.
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uszeb ti    (eg. "od po wia da ją cy"), rów nież szab ti lub szau ab ti. Wy ko na na z ka mie nia, fa jan su, 
drew na lub gli ny fi gur ka przed sta wia ją ca zmar łe go, za zwy czaj w for mie mu mii, trzy ma ją ce go 
mo ty ki i z wor kiem na ple cach. Uszeb ti mia ło ożyć w spo sób ma gicz ny i od po wie dzieć (stąd 
na zwa) na we zwa nie Ozy ry sa, po wo łu ją ce go zmar łe go do pra cy w Za świa tach. W za stęp stwie 
swo je go wła ści cie la mia ło uczest ni czyć w pra cach po lo wych i prze wo że niu pia sku (stąd mo ty ki 
i wo rek). Mó wił o tym 6. roz dział Księ gi Umar łych, któ ry czę sto za pi sy wa no na fi gur ce obok imie-
nia wła ści cie la. Uszeb ti umiesz cza no w gro bow cach, nie kie dy w du żych ilo ściach (na wet 365  - 
po jed nej na każ dy dzień ro ku, nie li cząc tzw. uszeb ti -nad zor ców, przed sta wia nych z atry bu ta mi 
wła dzy, ma ją cych kie ro wać "ro bot ni ka mi").

wa di    (arab., czyt. uadi) Do li na lub wą wóz na pu sty ni, za zwy czaj ko ry to wy schnię tej rze ki. Czę-
ste sło wo w arab skich to po ni mach (np. Wa di Ma gha ra, "Do li na Ja skiń").

we zyr    Za czerp nię te z tra dy cji Tur cji ot to mań skiej okre śle nie sze fa ad mi ni stra cji pań stwo wej, 
pierw sze go po fa ra onie, łą czą ce go funk cje "pre mie ra" i "prze wod ni czą ce go Są du Naj wyż sze go". 
We zyr (egip. taj ti sab cza ti) był czę sto rów nież na czel nym ar chi tek tem i do wód cą ar mii.
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Mapa Egiptu, z uwzględnieniem stanowisk, z których pochodzą obiekty na wystawie 
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 OKRES PREDYNASTYCZNY ok. 5300-3000
m.in.

Nagada I 4000-3500

Nagada II 3500-3200

Nagada III/Dynastia 0 m.in. Skorpion I, Iri-Hor, Ka (Sechen),

 Skorpion II, Narmer 3200-3000

 OKRES WCZESNODYNASTYCZNY (TYNICKI) 3000-2686

1. Dyn. Aha, Dżer, Dżet, Merneith, Den, Andżib, Semerchet, Ka'a 3000-2890

2. Dyn. Hetepsechemui, Raneb, Nineczer, Uneg, Sened, Sechemib,
 Peribsen, Chasechem, (=?) Chasechemui 2890-2686

 STARE PAŃSTWO 2686–2160

3. Dyn. Neczerichet (Dżeser), Sechemchet, Sanacht (Nebka), 
Chaba, Huni 2686-2613

4. Dyn. Sneferu, Chufu, Dżedefra, Chafra , Baufra? (Baka?),
Menkaura, Szepseskaf 2613-2494

5. Dyn. Userkaf, Sahura, Neferirkara, Szepseskara, Raneferef,
Niuserra, Menkauhor, Dżedkara Isesi, Unis 2494-2345

6. Dyn. Teti, Userkara?, Pepi I, Merenra Nemtiemsaf, Pepi II,
Nemtiemsaf II?, Nitokris? 2345-2181

7.-8. Dyn. m.in. Neferkara, Uadżkara Pepiseneb,
Neferkamin Inu, Kakara Ibi, Neferkauhor 2181-2160

 I OKRES PRZEJŚCIOWY 2160-2055

9.-10. Dyn. m.in. Cheti I, Neferkare Nebkaure, Cheti II, 
Merihathor, Cheti III, Merikara, Cheti IV 2160-2055

11. Dyn. /Teby/ Mentuhotep I, Intef I, Intef II, Intef III 2125-2055

 ŚREDNIE PAŃSTWO 2055-1650

11. Dyn. /cały Egipt/ Mentuhotep II, Mentuhotep III, Mentuhotep IV                       2055-1985

12. Dyn. Amenemhat I, Senuseret I, Amenemhat II, Senuseret II,

Senuseret III, Amenemhat III, Amenemhat IV, Sebekneferu 1985-1773

13. Dyn. m.in. Ugaf, Chendżer, Auibra Hor, Merneferra Ai, kilku władców o imionach
  Amenemhat, Sebekhotep                         1773-1650

p.n.e. 

CHRONOLOGIA STAROŻYTNEGO EGIPTU

Po niż sza ta be la chro no lo gicz na opar ta jest na: I. Shaw (red.), The Oxford Hi sto ry of An cient Egypt, Oks-
ford 2000, z nie wiel ki mi zmia na mi. Da ty bez względ ne, zwłasz cza w od nie sie niu do cza sów przed 
No wym Pań stwem, na le ży trak to wać ja ko przy bli żo ne. Licz ba, imio na i dłu gość pa no wa nia wład ców 
(szcze gól nie w tzw. okre sach przej ścio wych) są nie kie dy dys ku syj ne. Wie le imion fa ra onów zna nych 
jest po wszech nie w wer sji grec kiej (np. Chu fu = gr. Che ops; Cha fra = gr. Che fren; Men kau ra = gr. My ke ri-
nos; Se nu se ret = gr. Se so stris; Amen ho tep = gr. Ame no fis). Współ cze sne trans kryp cje imion egip skich 
wy stę pu ją cza sem w kil ku, mniej lub bar dziej po praw nych, wa rian tach (np. Tot mes = Thot mes = Tu th-
mo sis = Thut mo zis = Dże hu ti mes; Unis = We nis; Ech na ton = Ache na ton = Achan ja ti etc.). Wy bór jest 
kwe stią przy ję tej kon wen cji. Po niż sza li sta za wie ra głów ne imio na fa ra onów. Znak za py ta nia od zwier-
cie dla nie pew ność od no śnie fak tu pa no wa nia, lub wy mo wy imie nia da ne go wład cy. Imio na ko biet 
pa nu ją cych ja ko fa ra ono wie wy róż nio no kur sy wą, imio na wład ców, któ rych za byt ki znaj du ją się na 
wy sta wie, pod kre ślo no.
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14. Dyn. wielu władców rezydujących w Xois w Delcie  1773-1650

 II OKRES PRZEJŚCIOWY 1650-1550

15. Dyn. (Hyksosi) m.in. Szeszi, Sekerher, Jakobher, 
    Chajan, Auserra Apopi I, Chamudi 1650-1550

16. Dyn. (Mali Hyksosi) 1650-1580

17. Dyn. m.in. Rahotep, Sebekemsaf I, Intef VI, Intef VII, Intef VII, 
 Sebekemsaf II, Sekenenra Taa, Kames 1580-1550

 NOWE PAŃSTWO 1550-1069

18. Dyn. Jahmes, Amenhotep I, Thutmozis I, Thutmozis II, Hatszepsut,
 Thutmozis III, Amenhotep II, Thutmozis IV, Amenhotep III,
 Amenhotep IV - Echnaton, Semenchkara, 
 Tutanchamon, Ai, Horemheb 1550-1295

19. Dyn. Ramzes I, Seti I, Ramzes II, Merenptah, 
 Amenemes, Seti II, Siptah, Tauseret 295-1186

20. Dyn. Setnacht, Ramzes III, Ramzes IV, Ramzes V, 
 Ramzes VI, Ramzes VII, Ramzes VIII, 
 Ramzes IX, Ramzes X, Ramzes XI 1186-1069

 III OKRES PRZEJŚCIOWY 1069-664

21. Dyn. Smendes, Neferkara Amenemes, 
 Psusennes I, Amenemope, Siamon, Psusennes II 1069-945

22. Dyn. (Libijska) Szeszonk I, Osorkon I, Takelot I, Osorkon II,
 Szeszonk II, Takelot II, Szeszonk III, Pamai, Szeszonk V, Osorkon IV 945-715

23. Dyn. (Libijska) Pedubastis, Juput I, Szeszonk IV, 
 Osorkon III, Takelot III, Rudamon?, Pefczauauibast, Juput II 818-715

24. Dyn. Tefnacht, Bakenrenef 727-715

25. Dyn. (Nubijska) Pianchi, Szabaka, 
 Szabataka, Taharka, Tanutamani 747-656

 OKRES PÓŹNY 664-332

26. Dyn. (Saicka) Psametyk I, Necho, 
 Psametyk II, Apries, Amazis, Psametyk III 664-525

27. Dyn. (I panowanie perskie) Kambyzes, Dariusz I, Kserkses,
 Artakserkses I, Dariusz II, Artakserkses II 525-404

28. Dyn. Amyrtajos 404-399

29. Dyn. Neferites I, Achoris, Psamuthis, Neferites II 399-380

30. Dyn. Nektanebo I, Teos, Nektanebo II 380-343

31. Dyn. (II panowanie perskie) Artakserkses III Ochos, Arses, Dariusz III Kodoman 343-332

 OKRES GRECKI 332-30

Dynastia macedońska 332-305

Dynastia ptolemejska (Lagidzi) 305-30

 OKRES RZYMSKI
  
 OKRES BIZANTYJSKI (KOPTYJSKI) 395-641

30 p.n.e.-395 n.e.
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