NOTATKA

1.3. Starożytny Egipt.
1) Chronologia:
ok. 3000 r. p.n.e.
Zjednoczenie Górnego i Dolnego Egiptu

ok. 2500 r. p.n.e.
Piramidy w Gizie

XIII w. p.n.e.
Ramzes II

31 r. p.n.e.
Egipt rzymską prowincją

XIII w. p.n.e.
Abu Simbel

2) Znaczenie Nilu.
a.
jak

w Egipcie, podobnie
w

Mezopotamii,

podstawę

gospodarki

stanowiła rzeka Nil; była
ona

szlakiem

komunikacyjnym, a jej
regularne
i

systemy

wylewy
irygacyjne

zapewniały obfite plon.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Egipt#/media/File:Ancient_Egypt_map-pl.svg

3) Zjednoczenie państwa:
a.

starożytny Egipt w północno-wschodniej części Afryki powstał na przełomie IV i III

tysiąclecia p.n.e.; zjednoczenia Górnego i Dolnego Egiptu oraz założenia I dynastii miał
dokonać Narmer;
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b.

informację o pierwszym władcy zjednoczonego państwa można odnaleźć na palecie

Narmera;
- na awersie ukazano postać władcy Górnego Egiptu, w prawej ręce trzyma on maczugę,
którą chce uderzyć klęczącą przed nim postać (przedstawiciel północy), za władcą stoi
nosiciel sandałów, umieszczono tutaj także sokoła, zwierzę kojarzone z bogiem Horusem,
a u dołu dwóch martwych wrogów;
- rewers natomiast został podzielony na trzy części: w górnej ten sam władca został
ukazany w triumfalnym orszaku w koronie Dolnego Egiptu, w środkowej podobne do
lwów potwory, mają nienaturalnie wydłużone i splecione szyje, w dolnej znajduje się byk
depczący wroga i roztrzaskujący mury;
- obie strony palety zostały podpisane imieniem władcy za pomocą hieroglifów: rybą nar
i dłutem mer.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paleta_Narmera#/media/File:NarmerPalette_ROM-gamma.jpg

4) Społeczeństwo egipskie:
a.

w społeczeństwie obowiązywała hierarchia, zgodnie z którą najważniejszy był faraon,

początkowo uznawany za boga, z czasem utożsamiany z bogiem słońca Re; sprawował on
niczym nieograniczoną władzę despotyczną, był najważniejszym dowódcą wojskowym
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oraz kapłanem; przedstawiany w podwójnej koronie Górnego i Dolnego Egiptu pszent lub
w ozdobnej chuście nemes z laską pasterską heka i biczem nechacha;
b.

wykonawcami rozkazów króla byli urzędnicy, zbierali oni podatki, odpowiadali za

funkcjonowanie państwa, min. jakość systemów irygacyjnych, handel, rozbudowę miast;
c.

osobną grupę stanowili kapłani, opiekujący się poszczególnymi świątyniami; byli oni

odpowiedzialni za kult religijny, ale i funkcjonowanie państwa; ze względu na dużą
wiedzę i znaczącą pozycję mogli wpływać na sprawy polityczne; znali się na astronomii
i medycynie, opracowali kalendarz cykliczny, w którym rok dzielił się na 365 dni
i 12 miesięcy;
d.

władca, kapłani i urzędnicy to znikomy procent ogółu społeczeństwa, podstawę

stanowili rzemieślnicy i chłopi, wykonujący polecenia rządzących; podobnie, jak
w Mezopotamii, rzemieślnicy zamieszkiwali miasta, gdzie wytwarzali wszelkie dobra,
natomiast chłopi mieszkający na wioskach, zajmowali się uprawą ziemi i hodowlą;
e.

niewolnicy pochodzili spoza terenów Egiptu, byli oni traktowani, jak narzędzia;
faraon
najwyższy urzędnik
kapłani
urzędnicy
rzemieślnicy
żołnierze
chłopi
niewolnicy

5) Pisma egipskie:
a.

hieroglify – święte pismo egipskie, najbardziej uroczysta forma znaków, ryta lub

malowana na ścianach świątyń i grobowców;
b.

pismo hieratyczne – pismo kapłanów, nanoszone pędzlem na papirus;

c.

pismo demotyczne – pismo ludu, najprostsza forma zapisu w starożytnym Egipcie;

d.

kamień z Rosetty – (II w. p.n.e.) płyta z czarnego granitu, na której ten sam tekst

zapisano w języku hieroglificznym, demotycznym i greckim; dzięki znajomości greki
możliwym było odczytanie pisma egipskiego.
6) Najważniejsze wydarzenia:
a.

położenie Egiptu nad Nilem, otoczonego ze wszystkich stron pustyniami, górami,

morzami, sprawiło, że był to kraj bezpieczny; jednocześnie pomimo pewnego oddalenia
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możliwym było utrzymywanie kontaktów handlowych z innymi cywilizacjami Bliskiego
Wschodu;
b.

historię

starożytnego

Egiptu

podzielono

na

czasy:

Starego,

Średniego

i Nowego Państwa, oddzielone od siebie okresami przejściowymi, Stare Państwo
poprzedzał okres predynastyczny, natomiast po Nowym nastały czasy greckie
i rzymskie; w okresie od Starego do Nowego Państwa Egiptem władało XXXI dynastii,
królowa Kleopatra, pochodziła z osobnej dynastii Ptolemeuszy;
c.

słynne piramidy były budowane przez kilkaset lat w okresie Starego Państwa;

d.

szczyt potęgi przypadł na czasy Nowego Państwa (XVI-XIII w. p.n.e.) i rządy XVIII

(Totmes I, Totmes III) i XIX dynastii (Seti I); najpotężniejszym z władców był Ramzes II,
którego wpływy sięgały po Państwo Hetytów (Anatolia, dzisiejsza Turcja);
e.

jednym

z

najlepiej

znanych

faraonów

jest

Tutenchamon,

syn

Echnatona

(XIV w. p.n.e.); prawdziwą sławę zyskał jednak dopiero po śmierci, gdy w 1922 roku
Howard Carter i Georg Carnarvon odkryli w Dolinie Królów jego grobowiec; był to jeden
z niewielu niesplądrowanych i w pełni wyposażony grób; ponieważ niedługo po odkryciu
kilku z poszukiwaczy zmarło, o klątwie Tutenchamona zaczęły krążyć legendy;
f.

w I tys. p.n.e. Egipt zaczął tracić na znaczeniu na rzecz nowopowstałych państw:

Asyrii, Persji, Grecji, Rzymu; w 30 r. p.n.e. niespełna rok po klęsce pod Akcjum królowa
Kleopatra popełniła samobójstwo, niedługo potem zamordowano jej syna ze związku
z Juliuszem Cezarem, to oni zakończyli panowanie faraonów w Egipcie.
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