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 Bóstwo urodzaju i władca 
Zaświatów. Zamordowany 

i poćwiartowany przez swego 
brata Seta, został zmumifikowany 

i ożywiony przez żonę Izydę. 
Władca Krainy Umarłych, 

zapewniał życie wieczne wszystkim 
ludziom, którzy na nie zasłużyli.

Galeria Sztuki Starożytnej
Bliski Wschód i Egipt

horus
Bóg-sokół, jeden z najstarszych 
i najważniejszych w panteonie 
egipskim. Syn Ozyrysa i Izydy. 

Uznawany za pana nieba 
i patrona władzy królewskiej. 

re
Bóg-słońce, stwórca świata. Identyfikowany 
z Horusem jako Re-Harachte. Re jako Horus 

Pan Obydwu Horyzontów przedstawiany 
był jako mężczyzna z głową sokoła, nad 

którą widniał dysk słoneczny. Utożsamiany 
również z Amonem, jako Amon-Re.

bastet
Bogini z kocią głową. Wizerunkiem 

Bastet była także kotka, którą 
uważano za wcielenie bogini. 

Uosobienie płodności i matczynej 
opieki, ale także muzyki, radości 

i zabawy.

Bogowie egipscy

Wszystkie aspekty życia starożytnego 
Egipcjanina, od narodzin aż do śmierci, 

przepełnione były  wyobrażeniami 
religijnymi. Każdy, czy to faraon, 

czy rolnik, oczekiwał od bogów i bogiń, 
że zachowają równowagę i harmonię 

w świecie, zapewnią obfite plony, 
zwycięstwo na wojnie, uchronią przed 

nieszczęściem i będą towarzyszyć 
zmarłym w drodze do wiecznego życia. 

Egipcjanie oddawali cześć setkom 
bóstw. Każda z 42 prowincji 

administracyjnych (tzw. nomów) miała 
swojego własnego boga, ale oprócz 

niego czczono jeszcze wielu innych. 
Tylko kilkoro z nich zajmowało 

niezmiennie ważną pozycję. Zabiegając 
o pomyślność i szczęście na co dzień, 

Egipcjanie najczęściej modlili się 
i składali ofiary bóstwu miejscowemu 

i kilku bożkom domowym. Bogom 
państwowym oddawano cześć podczas 
ważniejszych świąt i przy szczególnych 

okazjach. Regułą było, że regionalne 
bóstwo faraona było głównym bogiem 

w państwie (np. Amon-Re lub Aton-Re). 
Bogowie egipscy przybierali różne 

formy zoomorficzne, antropomorficzne 
lub ich formy mieszane. Mogli także 
objawiać się pod postacią symbolu. 

izyda
Bogini, która była 

uosobieniem 
przymiotów 

żony i matki, tu 
z małym Horusem 

na kolanach. 
Opiekowała się 
między innymi 

zmarłymi.

anubis
Bóg zmarłych i patron 

mumifikacji, Pan Nekropoli, 
opiekun cmentarzy. 

Przedstawiany jako szakal 
lub mężczyzna z głową 

szakala. 

thot
Bóg mądrości, opiekun wszelkich 

nauk, wynalazca pisma. Często 
przedstawiany jako pawian lub ibis. 

N
il

Eufrat

Tygrys
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Płaskorzeźby 
asyryjskie

 
Płaskorzeźbami dekorowano 
najczęściej wielkie kamienne 

płyty (ortostaty). Okładano nimi 
zwykle dolne partie ścian w salach 

i na dziedzińcach pałaców asyryjskich 
władców. Płaskorzeźby tworzyły 
cykle narracyjne ukazujące sceny 

wojenne, z życia dworu, czy polowania, 
ale mogły mieć też charakter 

religijno-magiczny.  Fragment reliefu 
z ortostatu pochodzi z pałacu króla 
Asurnasipala II w Kalhu (obecnie 

Nimrud), widzimy na nim orlą głowę 
skrzydlatego geniusza Apkallu. 

To cześć większej sceny rytualnego 
oczyszczenia „świętego drzewa” 

przez dwie stojące z dwóch jego stron 
istoty fantastyczne. Geniusze 

trzymają wiaderka z wodą i szyszki 
piniowe. Przedstawienie to miało 

charakter magiczno-ochronny i było 
wielokrotnie powtarzane w wystroju 

pałacowym. Uważa się, że rytuały 
związane ze „świętym drzewem” miały 
zapewnić dobrobyt królowi i państwu. 

Pozostałości pałacu w Nimrud 
w ostatnich latach zostały zniszczone 

przez tzw. Państwo Islamskie.
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Bliski Wschód i Egipt

Pierwsze cywilizacje powstały 
na Bliskim Wschodzie w dorzeczu Tygrysu 

i Eufratu, w krainie zwanej Mezopotamią 
(grec. „międzyrzecze”). Urodzaj gleb, dostatek 

wody i łagodny klimat sprzyjały uprawie roślin 
i hodowli zwierząt. Rzeki wymagały jednak 
od mieszkańców tworzenia tzw. systemów 

irygacyjnych, dzięki którym mogli kontrolować 
nawadnianie pól. Budowa i utrzymanie kanałów 
doprowadziły do wykształcenia się administracji 
koordynującej pracę osady. Na obszarze Żyznego 

Półksiężyca (zob. mapa) dało to początek 
miastom-państwom. Z czasem na terenach tych 

rozwinął się szereg kultur, państw i imperiów. 
Ich twórcami były różne ludy m.in. Sumerowie, 

Akadowie, Asyryjczycy, Huryci.
Egipt, państwo faraonów, rozkwitł dzięki 

położeniu w dolinie Nilu. Rzeka nieprzerwanie 
dostarczała życiodajnej wody, a rytm jej wylewów 

wyznaczał mieszkańcom pory roku i określał 
kolejność prac. Odrębne kultury rozwijały się 

w Dolnym Egipcie - na obszarze obejmującym 
deltę Nilu oraz w Górnym Egipcie - na południe 

od Delty.  Pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. 
nastąpiło ich zjednoczenie. Pojawienie się 

centralnej władzy królewskiej doprowadziło 
do powstania państwa dynastycznego.



  
W Egipcie używano dwóch głównych typów 

sarkofagów. Sarkofagu skrzyniowego –  w kształcie 
prostopadłościennej skrzyni i sarKoFaGu 
antroPoidaLneGo – imitującego kształt 

ludzkiego ciała, owiniętego w tzw. całun mumiowy. 
Sarkofagi robiono z drewna, kamienia lub 

metali szlachetnych (dla faraonów). Oba typy 
były dekorowane. W przypadku bogatszych 
pochówków czasami używano nawet kilku 
sarkofagów, które wkładano jeden w drugi, 
aby lepiej ochronić zmumifikowane ciało. 

  
Na twarz zmarłego kładziono 

MasKĘ MuMioWĄ. Stanowiła 
ona nie tylko dodatkową 

osłonę owiniętej w bandaże 
głowy zmarłego, ale – wedle 
egipskich wierzeń – mogła 
odzwierciedlać rysy twarzy 
zmarłego, uwieczniając jego 

wizerunek. Maska wykonana 
została z kartonażu, czyli kilku 

warstw płótna lub papirusu 
sklejonych żywicą i pokrytych 

polichromowanym gipsem. 

  
stÓŁ oFiarny, czyli kamienną 

prostokątną płytę z wyrzeźbionymi 
na wierzchu naczyniami libacyjnymi 

oraz chlebem, mięsem, winem 
i owocami, ustawiano w kaplicy 
grobowej. Przedstawienia były 

magicznymi substytutami 
prawdziwych ofiar. Wierzono, 

że będą one dostępne duszy 
zmarłego, dzięki towarzyszącym 

im tekstom hieroglificznym 
zawierającym formuły ofiarne.

  
Egipcjanie wierzyli, że po śmierci, 

w Zaświatach, również trzeba 
pracować, na przykład przy 

uprawie pól oraz utrzymywaniu 
kanałów je nawadniających. Jednak 

w pracach tych zmarłego miały 
wyręczać FiGrurKi uszebti. 

Początkowo statuetki te miały 
reprezentować samego zmarłego. 
Z czasem zaczęły być traktowane 

jako niewolnicy właściciela grobu. 
Wystarczyło wezwać je za pomocą 

szóstego zaklęcia z Księgi Umarłych. 
Uszebti wykonywano z kamienia, 

drewna, gliny lub fajansu. 
Do grobowca wkładano od jednej 

do nawet kilkuset figurek, po jednej 
na każdy dzień roku.

  
Zabalsamowane wnętrzności 

zmarłego – płuca, wątrobę, jelita 
i żołądek – wkładano do kamiennych 

lub ceramicznych naczyń nazywanych 
urnaMi KanoPsKiMi. Początkowo 

miały płaskie pokrywy, z czasem nadano 
im kształt głów: człowieka, pawiana, 
sokoła i szakala. Symbolizowały one 
Synów Horusa, czyli cztery bóstwa 
opiekuńcze – Imsetiego, Hapiego, 

Kebehsenufa i Duamutefa.

 
Pomiędzy bandaże mumii wkładano amulety 
przeznaczone dla zmarłych, np. dWa PaLCe. 
Kładziono go na brzuchu mumii przy otworze, 

przez który balsamiści usuwali wnętrzności. 
Inne umieszczano na ciele zmarłego zgodnie ze 

wskazówkami Księgi Umarłych. Na przykład amulet 
udŻat – w kształcie oczu Horusa – był używany przez 

żywych, ale również zaopatrywano weń zmarłych. 
Miał chronić od wszelkiego zła. 

 
Egipcjanie uważali, ze serce jest 
siedzibą myśli i uczuć. Zmarłych 

wyposażano w amulet w kształcie 
sKarabeusza serCoWeGo. 

Na jego bazie wyryty był 
tekst rozdziału 30 B z Księgi 

Umarłych. Jego zadaniem było 
skłonienie serca do zachowania 

milczenia, by podczas Sądu Ozyrysa 
nie świadczyło przeciwko zmarłemu. 

Podróż w Zaświaty

Marzeniem każdego Egipcjanina 
było żyć wiecznie na ukochanej 

ziemi ojców. Życie po śmierci 
wyobrażano sobie jako kontynuację 
doczesnego, tyle że w doskonalszej 

wersji. Pokazują to reliefy czy 
malowidła zdobiące ściany egipskich 

grobowców. Szczęśliwy zmarły 
w otoczeniu rodziny oddaje się 
przyjemnościom: bierze udział 

w wystawnych bankietach, 
odpoczywa w pełnych kwiatów 

ogrodach, zażywa przejażdżek łodzią 
pośród cienistych szuwarów, oddaje 

się łowieniu ryb lub polowaniu. 
Nawet praca jest przyjemnością! 

Zgodnie z egipskimi wierzeniami 
zmarłemu na drogę do wieczności 

dawano bogate wyposażenie. 
W grobowcu, wraz ze zmumifi-

kowanym ciałem włożonym 
do sarkofagu, znajdowały się więc 

jedzenie i picie w naczyniach, 
przedmioty codziennego użytku, 
wyobrażenia bóstw oraz figurki 

uszebti.
 

Odszukaj w Galerii Sztuki Starożytnej 
pokazane niżej przedmioty, które były 

częścią wyposażenia grobowego.


