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Projekt „Rearanżacja stałej ekspozycji Galerii Sztuki Starożytnej Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowany w ramach działania 
8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. 
Wkład krajowy do projektu zapewniło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W starożytności kultury Bliskiego 
Wschodu i Egiptu rozwi-

nęły najstarsze systemy pisma. 
W państwie faraonów były to hiero-

glify. W Mezopotamii, pomiędzy 
rzekami Tygrys i Eufrat, używano 
pisma klinowego, zapisywanego 
przyciętą trzcinką, której koniec 

pozostawiał na glinianych tablicz-
kach charakterystyczny trójkątny 

kształt. Dokumenty trzeba było 
pieczętować, by stały się wiary-

godne. Wykształcił się typ pieczęci 
cylindrycznej, którą przetaczano 
po mokrej glinie, pozostawiając 

„podpis”. Sama pieczęć pełniła często 
funkcję biżuterii czy amuletu.

Pieczęć przedstawia kapłana 
w geście modlitewnym, 

stojącego przed ołtarzem 
z symbolami bóstw: 

gwiazda – symbol bogini Isztar  
oraz półksiężyc – symbol 

boga Sina.

Spróbuj odnaleźć 
przerysowaną tu pieczęć 

w jednej z gablot w galerii.

Spróbuj w domu wykonać 
pieczęć cylindryczną 

z masy samoutwardzalnej 
lub modeliny.

Pieczęcie cylindryczne

Galeria Sztuki Starożytnej
Egipt i Bliski Wschód dla młodszych

Jak w starożytnym Egipcie 
przedstawiano postać człowieka 

na płaskorzeźbach i malowidłach?

Na pierwszy rzut oka potrafimy 
rozpoznać sztukę starożytnego 

Egiptu. Postaci bogów o zwierzęcych 
głowach czy faraona są nam 

znane z wielu ilustracji. Jednak 
przyglądając się uważniej, 

zaczynamy dostrzegać, że nie 
wszystko jest z nimi w porządku.

Która z części ciała została 
przedstawiona bokiem, 

a która przodem?
Wypisz je. 

Przodem: ..............................................
...............................................................
Bokiem: ................................................ 
...............................................................

Czy ręce i stopy wyglądają 
naturalnie? Odpowiedź uzasadnij. 

Poszczególne części ciała 
przedstawiano ze strony według 
Egipcjan najładniejszej. Dlatego 
twarz ukazywana jest z profilu, 
a oko i tułów od przodu. Nogi 
i ręce znów przedstawione są 
bokiem. Ta zasada dotyczyła 
też przedstawiania zwierząt, 

roślin czy budowli. 

Egipscy artyści korzystali 
z siatki, aby nadać postaci 
odpowiednie proporcje 
i móc przenieść mały 
szkic na większą 
powierzchnię. Postaraj 
się ich naśladować. 
Przerysuj i dokończ 
w odpowiedniej 
skali wybrane 
malowidło 
z galerii.

Władcy Egiptu

W społeczeństwach starożytnego 
Bliskiego Wschodu i Egiptu 

najliczniejszą grupę stanowili 
rolnicy. Mniej liczni byli 

mieszkańcy pierwszych miast 
(rzemieślnicy, kupcy). Grupa 

wysokich urzędników i kapłanów 
była niewielka (czasem jedna 
osoba pełniła obie te funkcje). 

Na szczycie „piramidy społecznej” 
stał władca posiadający ogromną, 

niemal boską władzę.

W starożytnym Egipcie władcą 
był faraon. Na wizerunkach 

można go rozpoznać, bo nosi 
m.in. koronę (często podwójną), 

berło i ma sztuczną brodę.

W galerii odnajdź wszystkie 
wizerunki faraona.

Policz je. 

Dlaczego jedni ludzie są 
mniejsi od innych?

Egipcjanie pokazywali w ten sposób, 
kto jest ważniejszy (większy) 

i mniej ważny: faraon zawsze jest 
większy od urzędnika i chłopa. 

Za to dzieci ukazywano po prostu 
jako małych dorosłych.
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Papirus

Papirus to potoczna nazwa 
rośliny występującej nad 

brzegami Nilu. Egipcjanie 
wykorzystywali ją do różnych 
celów tj. budowy łodzi, wypla-

tania mat i koszy, jedzenia 
czy sporządzania materiału 

pisarskiego. Karty tworzono 
z miąższu rośliny ciętego 

wzdłuż na paski, które 
następnie układano warstwami 

na przemian, moczono, 
sklepywano i suszono na słońcu.
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Według starożytnych 
Egipcjan człowiek 
składał się z ciała 
i wielu elementów ducha. 
Jednym z nich było ba 
przedstawiane jako ptak 
z głową człowieka.

 

Kolejny etap podróży Bakai 
odbywa środkiem transportu. 

Z ilu i jakich środków 
podróży korzysta Bakai?

A co, jeśli za życia ktoś 
był złym człowiekiem? 

Jeśli w czasie ważenia serce 
okazywało się cięższe 

od pióra Maat (bogini prawa, porządku, 
sprawiedliwości i prawdy), było zjadane 

przez jedno z najstraszniejszych 
stworzeń jakie znali Egipcjanie – potwora 

Ammit („pożeraczkę umarłych”). 
Przedstawiano ją z głową krokodyla, 

ciałem lwa i zadem hipopotama.

Narysuj swoje 
wyobrażenie Ammit.
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Niech mi będzie przyniesiona 
łódź, niech mi będzie zawiązana 
lina, abym odejść stąd mogła; 
kraina to [bowiem] nieszczęśliwa 
i gwiazdy [w niej] upadły 
i obróciły się na twarze swoje…

Odpowiedz, ile ptaków zostało 
przedstawionych na papirusie, 

licząc z ptakiem ba? 
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W czasie Sądu Ozyrysa na wadze umieszczane jest serce Bakai. 
Jeśli waga przechyli się na jego stronę, oznacza to, że zmarła 
obciążona grzechami nie wejdzie do krainy zmarłych.
Zmarła tak modli się o pomyślny dla niej wynik:

Serce z matki mojej! Serce z matki mojej!
Serce moje z przemian moich!
Nie stań przeciwko mnie jako świadek!
Nie zwróć się przeciwko mnie wobec Zgromadzenia Bogów!
Nie czyń nieprzyjaźni przeciwko mnie w obecności Strażnika Wagi!

Ozyrys w świecie umarłych został przedstawiony ze swymi atrybutami.
Jakie to atrybuty? Policz, ile ich jest.  

→

            

O wy, którzy wprowadzacie 
dusze doskonałe do domu 
Ozyrysa, wprowadźcie duszę 
moją razem z wami…

W czasie swojej wędrówki 
Bakai musi przejść przez 
wiele bram. Policz, ile z nich 
przedstawiono na papirusie? 

Starożytni Egipcjanie wierzyli, 
że życie każdego człowieka trwa 

także po śmierci i należy się 
do niego dobrze przygotować już 

teraz. Gwarancją szczęśliwego 
bytowania w Zaświatach było 

przetrwanie ciała. Temu służyła 
mumifikacja. Dusza (tak naprawdę 

dusze, bo Egipcjanie wierzyli, że było 
ich kilka) po opuszczeniu ciała 

rozpoczynała swoją długą i niebez-
pieczną wędrówkę do królestwa 

Ozyrysa, władcy Krainy Umarłych.

Na szczęście Egipcjanie mieli 
zestaw wskazówek, zaklęć 

ochronnych i tajnych haseł 
umożliwiających pokonanie 

kolejnych etapów drogi. Wszystkie 
te informacje spisywano 

w tzw. Księdze Umarłych, którą 
umieszczano w grobowcu. 

Możecie ją obejrzeć w naszej 
galerii. Należała do Bakai, kobiety 

żyjącej około 3500 lat temu. 
Zmarła była najprawdopodobniej 

opiekunką małego faraona.

Wyprawa w Zaświaty 

Przyjrzyj się Księdze Umarłych zaprezentowanej w galerii. 
Będzie dla nas pomocą w czasie zabawy.

Etapy podróży duszy Bakai nie zostały przedstawione po kolei. Pod każdą 
ilustracją znajduje się pytanie. Prawidłowe odpowiedzi (cyfry w kartuszu) wskażą 

Ci następny przystanek, szczęśliwie doprowadzając zmarłą do Zaświatów.
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Ceremonia Otwarcia Ust 
przywracała zmarłemu 
możliwość jedzenia, picia, 
mówienia i oddychania, 
Dzięki temu Bakai mogła 
normalnie funkcjonować 
w Zaświatach.

Bakai może szczęśliwie kontynuować 
swoje życie na polach Ozyrysa.


