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STARE PAŃSTWO 
 Stare Państwo znane jest szczególnie 

z monumentalnych budowli:mastab, 
okazałych świątyń i oczywiście – 
piramid. Pierwsza z nich to 
schodkowa piramida faraona Dżesera 
w Sakkarze. Kolejne, budowane 
przez władców IV dynastii w Gizie, to  
piramidy Cheopsa, Chefrena i 
Mykerinosa. Monumentalne 
budownictwo egipskie jest 
świadectwem sprawnej organizacji 
państwowej, a także uwielbienia, 
jakiego doświadczali faraonowie. W 
Egipcie panował wtedy dobrobyt, 
czego przykładem może być 
dynamiczny rozwój rzemiosła i 
handlu. 

 

STRONA GŁÓWNA 

Piramida Dżesera 

http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCeser
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sakkara
http://pl.wikipedia.org/wiki/Giza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_Cheopsa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_Chefrena
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_Mykerinosa


ŚREDNIE PAŃSTWO 

 Kolejny okres świetności państwa 
egipskiego, po jego zjednoczeniu przez 
Mentuhotepa II, rozpoczął się od 
panowania faraona Amenemhata, 
Średniego Państwa znacznie rozkwitnął 
handel z Mezopotamią, Cyprem, Kretą,  

 Również w literaturze i sztuce nastąpiła 
tzw. epoka klasyczna. Szczególnie trwały 
okazał się język średnioegipski, będący 
klasycznym językiem tekstów religijnych i 
oficjalnych napisów królewskich. Z tego 
okresu pochodzą tzw. Teksty Sarkofagów, 
Nauki króla Amenemhata, a w 
budownictwie powstały takie dzieła jak 
świątynia grobowa Mentuhotepa II w Deir 
el-Bahari, piramidy w rejonie Fajum. Z 
kolei podbój Nubii pociągnął za sobą 
konieczność budowy zespołu fortów w 
dolnej części tego kraju (Buchen, Semna). 
Znacznie rozwinęły się techniki jubilerskie 
i złotnicze. 

 

STRONA GŁÓWNA 

Kompleks świątyń w Deir el-Bahari 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mentuhotep_II
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Amenemhat&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Teksty_Sarkofag%C3%B3w&action=edit
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nauki_kr%C3%B3la_Amenemhata&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deir_el-Bahari
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deir_el-Bahari
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deir_el-Bahari
http://pl.wikipedia.org/wiki/Deir_el-Bahari
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fajum
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Buchen&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Semna


NOWE PAŃSTWO 

 W okresie Nowego Państwa na drugim 
brzegu Nilu, na wprost Teb, powstała 
nekropolia władców Nowego Państwa tzw. 
Dolina Królów , gdzie chowano zmarłych 
monarchów. Pomimo podjętych środków 
ostrożności i zabezpieczeń, niemal 
wszystkie grobowce zostały splądrowane. 

 Nowe Państwo to nie tylko epoka 
politycznej i militarnej świetności, ale 
również niebywałego rozwoju sztuki. W 
ciągu panowania trzech dynastii od XVIII 
do XX powstało więcej pomników i 
budowli, aniżeli w okresach wcześniejszych 
czy późniejszych. 

 Architekturę, szczególnie za Ramessydów 
cechowała niezwykła monumentalność i 
bogaty wystrój. Powstały wielkie kamienne 
świątynie w Karnaku, Luksorze, Abu 
Simbel i Medinet Habu. 
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Świątynia Ramzesa II 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramessydzi&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karnak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Luksor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Abu_Simbel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Abu_Simbel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Medinet_Habu


FARAONOWIE 

 Faraon – jedno z określeń króla 

starożytnego Egiptu , używane przez  

Greków (będące zniekształconą 

wersją egipskiego perui-aa – 'wielki 

dom' 

 Faraon był bogiem na ziemi, czyli 

królem ; należał do niebios i był 

pośrednikiem pomiędzy poddanymi a 

panteonem . 

 Do najwybitniejszych faraonów 

należeli: Totmes III ,Seti I,  Ramzes 

II . W dziejach  Egiptu tylko trzy  

kobiety zostały faraonem: 

Sebekneferure, Hatszepsut i 

Tauseret. 

 

STRONA GŁÓWNA 
SARKOFAGI 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sebekneferure&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hatszepsut
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tauseret


SARKOFAGI 

 Sarkofag– zdobiona trumna w kształcie skrzyni. 

 W Starożytnym Egipcie 

– w okresie Starego Państwa – z ciosów kamiennych 

lub wykute w monolicie, z cegły lub terakoty, 

zdobione hieroglifami;  

– w okresie Średniego Państwa – z drewna, zdobione 

polichromią; w okresie  

– Nowego Państwa – sarkofagi zwykle wykonywano z 

bazaltu lub kwarcytu, rzadziej z granitu. Zwykle 

były monolityczne, bogato ozdobione reliefami 

przedstawiającymi sceny mitologiczne. Do 

sarkofagów składano antropoidalne trumny z 

zabalsamowanymi zwłokami; dla władców ostatnią, 

wewnętrzna trumnę wykonywano ze złota, 

inkrustowaną lazurytem ,emalią i alabastrem  
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PIRAMIDY 

 Piramida – monumentalna budowla służąca jako grobowiec władcy lub osoby 

prywatnej albo jako podbudowa dla świątyni. Kształt piramidy to najczęściej 

ostrosłup lub forma w ogólnych zarysach do niego zbliżona.  

 

Kompleks piramid w Gizie. Od lewej: piramida Mykerinosa, Chefrena oraz piramida 

Cheopsa 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_Mykerinosa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_Cheopsa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_Cheopsa


DOLINA  KRÓLÓW 

 Dolina Królów– położona na terenie  Teb 
Zachodnich dolina stała się miejscem 
spoczynku królów Egiptu XVIII – XX 
dynastii. Pierwszym faraonem, który 
nakazał budowę swojego grobowca z dala 
od znanych nekropolii  był Totmes I , 
ostatnim Ramzes XI. 

 Grobowce wznoszone w tej dolinie, to 
wykute w skale kaplice grzebalne. Niestety, 
już w czasach współczesnych faraonom , 
wiele grobów zostało otwartych i 
ograbionych. Proceder ten trwał przez 
wieki. Z tego też powodu, już w czasach 
panowania faraonów zdarzały się sytuacje 
przenoszenia mumii, mające na celu 
ochronę ich przed zbezczeszczeniem. 
Współczesnym badaczom udało się 
odnaleźć tylko jeden niesplądrowany 
grobowiec - Tutanchamona. W Dolinie 
Królów odkryto nie tylko miejsca 
pochówku, ale i niedokończone komory 
grobowe 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Totmes_I
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramzes_XI&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tutenchamon


ŚWIĄTYNIE 

 Dużą rolę w życiu Egipcjan odgrywały wierzenia religijne . Czczono głównie siły przyrody. 

Szczególnym kultem otaczano Nil i słońce. Licznym bóstwom przydawano postacie ludzkie z 

głowami zwierzęcymi (Horus z głową sokoła, Chnum z głową barana). Wierzono, że bóstwa 

przebywać mogą w ciele świętych zwierząt, za jakie uważano czarnego byka, zwanego Apisem, a 

także m.in. krokodyle, ibisy, jastrzębie i koty. Ku czci bogów wznoszono gigantyczne kamienne 

świątynie, którymi opiekowali się kapłani, gromadzący w nich wielkie bogactwa. 

 Świątynie budowano według pewnych zasd. Do świątyni prowadziła aleja sfinksów, wejście do 

świątyni znajdowało się między dwoma pylonami , to znaczy ostrosłupami o ściętych wierzchołkach. 

Dalej był dziedziniec otoczony kolumnami, a za nim wielka sala z lasem kolumn zakończonych u 

góry głowicami. Za dziedzińcem znajdowała się tak zwana sala Świętej Barki i wreszcie miejsce 

święte do którego wstęp mieli tylko faraonowie i kapłani. 

 

Świątynia Ramzesa II 

GALERIA ZDJĘĆ 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Horus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chnum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Apis


ŚWIĄTYNIE – GALERIA ZDĘĆ 

Świątynia w Komo Ombo   Świątynia Luksorska 

 Świątynia Hatszepsu                                 Aleja Sfinksów w Karnak 
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CIEKAWOSTKI 

 Piramidy egipskie są dla naukowców fenomenem którego trudno zignorować. Sama budowa 
jest majstersztykiem spośród wszystkich budowli. Składają się z około 2.5 mln bloków skalnych 
a każdy z nich waży powyżej 2 ton, jednak co najważniejsze w ciągu kilku tysięcy lata osiadły o 
zaledwie kilka milimetrów, a cała budowla waży ponad 6 milionów ton ! Dzisiejsze budowle 
chociaż lżejsze i położone można by powiedzieć że na solidnych fundamentach opadają o kilka 
milimetrów co kilka lat ! Czy to nie fascynujące? Jednak to nie wszystko : odchylenie piramidy 
od pionu nie wynosi więcej niż kilka milimetrów, a w dzisiejszych czasach cudem jest by 50-70 
metrowy budynek wybudować z kilkucentymetrowym odchyleniem.  

 Teraz wypisze kilka ciekawych zależności zauważonych podczas badania piramidy.  

–  Piramida stoi prawie dokładnie na osi Północ-Południe. Odchylenie, od strony północnej 2'28" na 
północny-zachód i od strony południowej 1'57" na południowy-zachód, jest podawane niekiedy za błąd. 
Jednakże jest to skutek dryfu kontynentów. Kiedyś Wielka Piramida stała dokładnie na osi N-S.  

–  Południk biegnący przez piramidę jest najdłuższym biegnącym przez ląd. Dzieli on jednocześnie morza i 
kontynenty na dwie równe części.  

–  Kąty piramidy dzielą Deltę Nilu na dwie równe części.  

–  Leży ona w centrum masy lądu stałego Ziemi.  

–  Południk przechodzący przez środek piramidy tworzy z równoleżnikiem przechodzącym przez piramidę 
Mykerinosa i z linią prostą łączącą te dwa punkty trójkąt pitagorejski.  

–  Stosunek długości i objętości piramidy odpowiada stosunkowi promienia do powierzchni koła.  

–  Wysokość piramidy razy 10 do dziewiątej potęgi (miliard) jest równa średniej odległości Ziemi od 
Słońca.  

–  Masa sarkofagu pomnożona przez 10 do piętnastej potęgi (biliard) jest równa masie Ziemi.  

–  Piramida jest zegarem słonecznym, pokazującym pory i długość roku.  

–  Odległość do bieguna N jest równa odległości do środka Ziemi i odległości od bieguna do środka Ziemi.  

–  Obwód podstawy podzielony przez podwójną wysokość daje liczbę Pi=3,14169.  

–  Piramida od końca lutego do połowy października nie rzuca w południe żadnego cienia.  

–  Długość boku podstawy wynosi 365,342 łokci egipskich i jest równa liczbie dni roku słonecznego w 
tropikach.  

 



HIEROGLIFY 

 Hieroglify - najwcześniejszy rodzaj pisma 

starożytnego Egiptu , obok pisma 

hieratycznego i demotycznego. Nazwa wywodzi 

się (podobnie jak nazwa władcy - faraona) z  

jęz. greckiego i oznacza święte znaki. 

 

 Kamień z Rosetty - czarna  granitową płyta 

odkryta w egipskim porcie Rosette w lipcu 

1799 przez kapitana Pierre'a-François'a 

Boucharda podczas wyprawy  Napoleona do 

Egiptu. Na kamieniu wyryto w trzech wersjach 

- po egipsku pismem hieroglificznym  i  

demotycznym oraz po  grecku - ten sam tekst, 

dekret wydany przez kapłanów egipskich dla 

uczczenia faraona  Ptolomeusza V z  roku 197 

p.n.e. Ponieważ greka była zrozumiała, 

możliwe stało się odczytanie hieroglifów,  

 

GALERIA ZDJĘĆ 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosette&action=edit
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MALARSTWO 
 Malarstwo egipskie powstawało 

bezpośrednio na materiale, z którego 
wzniesiono budowlę. Kamień, cegła, 
drewno były pokrywane cienką warstwa 
wygładzonej zaprawy wapiennej. Na niej 
czerwoną linią nanoszony był szkic 
przedstawianej sceny. Kontury zaznaczano 
mocną, czarną linią. Powstałe pola 
wypełniano kolorem. Do malowania 
używano pędzelków z rozgniecionej 
trzciny, do wypełniania większych 
powierzchni służyły pędzelki zrobione z 
połączonych trzcin, traw i włókien liści 
palmowych. Farby mieszano w skorupach 
morskich muszli. Stosowane barwniki były 
pochodzenia naturalnego: np. czarny z 
sadzy lub węgla, biały z wapienia lub 
gipsu, żółtopomarańczowy z ochry, zieleń i 
niebieski z malachitu i lazurytu albo 
kobaltu i tlenku żelaza.  

 
Ozyrys i Horus z grobowca w Dolinie Królów 
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolina_Kr%C3%B3l%C3%B3w
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KANON 

 Posągi rzeźbiono w bardzo twardym 

kamieniu i przedstawiały one władców, 

kapłanów , urzędników i prosty lud. 

 W rzeźbie egipskiej obowiązywały trzy 

sposoby ukazywania postaci, zależnie od 

jego pozycji społecznej. 

– Faraonowie, wysocy urzędnicy, bóstwa, 

przedstawiani byli w pozycji siedzącej , 

kroczącej lub stojącej, bez żadnych wad 

urody czy oznak starzenia się ( 

obowiązywała zasada „bezczasowa 

młodość’) 

– Urzędnicy niższego szczebla przedstawiani 

byli w podobnych pozach ale tu już nie 

obowiązywała zasada „bezczasowej 

młodości” 

– Prości ludzie przedstawiani byli w trakcie 

wykonywania codziennych czynności. 

GALERIA ZDJĘĆ  I GALERIA ZDJĘĆ  II 



SFINKS 

  Posąg ten ma ciało lwa i ludzką głowę, ma wymiary 20 m 

wysokości i 73 m długości. W najszerszym miejscu twarz 

ma ponad 4 m. 

   Posąg wykuty jest w monolitycznej skale  

 pozostałej po wydobywaniu kamienia na odległą o 330 m 

Wielką Piramidę , zbudowany został przez faraona 

Chefrena (głowa Sfinksa jest najwyraźniej jego portretem). 

  Od wieków Sfinks stanowi symbol zagadkowości i 

tajemniczości. Przypuszcza się, że jest on strażnikiem 

leżących za nim piramid. 

  Ma królewskie nakrycie głowy i królewską kobrę na czole. 

Brakuje części nosa, a brody całkowicie, prawdopodobnie 

pierwotnie był otynkowany i pomalowany na czerwono. W 

Nowym Państwie pozostawał Sfinks w związku z kultem 

słońca i uchodził za symbol Horusa (egipski bóg słońca). 
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Ramzes II z małżonką     Ramzes II 



RZEŹBA –  
GALERIA ZDJĘĆ II 

Posąg Horusa   Siedzący skryba 


