NOTATKA

1.3. Religia starożytnego Egiptu.
1) Podstawowe założenia religii:
a.

w Egipcie obowiązywał politeizm, czyli wiara w wielu bogów;

b.

wyjątek stanowiły rządy faraona z XVIII dynastii Amenhotepa IV (XIV w. p.n.e.),

przeprowadził reformę religii, wprowadzając henoteizm (forma przejściowa między
politeizmem a monoteizmem, wywyższenie jednego boga), bóg Aton miał zastąpić boga
Amona; zamykał i likwidował świątynie wcześniejszego boga, zakazywał jego kultu,
zmienił imię na Echnaton, co znaczyło Blask Atona lub Miły Atonowi; w sztuce zabronił
przedstawiania z profilu, nakazując ukazywanie postaci bliskiej rzeczywistości; po śmierci
faraona reforma upadła, a ślady mówiące o jej istnieniu oraz o samym Echnatonie starano
się zacierać;
c.

pośrednikami między światem bogów a zwykłych śmiertelników byli kapłani,

przypisani do konkretnych bóstw i świątyń;
d.

bogowie byli utożsamiani ze zwierzętami; wielkim szacunkiem obdarzano koty,

krokodyle, jastrzębie, skarabeusze; bóstwa często miały ludzkie ciała i zwierzęce głowy:
Anubis i Set mieli głowę szakala, Thot ibisa lub pawiana, Horus sokoła;
e.

w wierzeniach starożytnych szczególną rolę pełnił mit o losach Ozyrysa; Egipcjanie

wierzyli, że to on nauczył ludzi uprawiać rolę, ustanowił prawo, zaprowadził pokój;
zgodnie z mitologią Ozyrys miał złego brata Seta, który z zazdrości zabił go
i poćwiartował ciało; żona Ozyrysa, Izyda odnalazła wszystkie kawałki okaleczonego ciała
męża i przywróciła do życia; Ozyrys postanowił pozostać w podziemiach, sądząc
umarłych; ze związku Izydy i Ozyrysa urodził się Horus, który jako dorosły bóg pokonał
w walce Seta;
2) Egipscy bogowie:
a. Re – widoczny, jako tarcza słoneczna – podróżował łodzią po niebie;
b. Ozyrys – bóg śmierci i zmartwychwstania;
c. Izyda – żona Ozyrysa, bogini matka, płodności – podobnie Hathor;
d. Set – bóg burzy i pustyni;
e. Thot – bóg pisarzy i uczonych;
f. Horus – opiekun władcy, bóg nieba i światła.
3) Wiara w życie po śmierci:
a.

Egipcjanie wierzyli w sąd ostateczny i zmartwychwstanie, uważali, że duch zmarłego

pozostanie przy życiu tak długo, jak nienaruszone będzie jego ciało (mumifikacja);
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b.

zgodnie z mitologią przed sąd Ozyrysa prowadził bóg z głową szakala Anubis; na

wadze ważono serce zmarłego, następnie wysłuchiwano jego spowiedzi negatywnej,
mówiącej, jakich grzechów zmarły nie popełnił; jeżeli jego serce było lekkie, jak piórko
bogini prawdy Maat, zmarłego prowadzono na Pola Jaru, jeżeli jego serce było ciężkie od
zła i ważyło więcej niż wspomniane piórko, zmarłego zabierał potwór Ammit:
z głową krokodyla, tułowiem lwa i zadem hipopotama; w przejściu przez Krainę umarłych
miała pomóc wkładana do grobu „Księga umarłych”, pełniąca rolę przewodnika
w zaświatach;
c.

podczas procesu mumifikacji rozcinano klatkę piersiową, wyciągając wnętrzności

zmarłego, pozostawiano jedynie serce, wszystkie narządy chowano do urn kanopskich;
ciało osuszano, balsamowano i bandażowano, gotową mumię umieszczano w drewnianej
skrzyni, następnie w kamiennym sarkofagu, a na końcu w grobowcu; najzamożniejsi
budowali okazałe i dobrze wyposażone komory grobowe, umieszczając w nich wszelkie
przedmioty niezbędne w codziennym życiu, także żywność; najbiedniejsi nie mogli sobie
pozwolić na skomplikowany i kosztowny proces mumifikacji, dlatego też ciała zmarłych
zakopywali w pustynnym piasku;
4) Piramidy i świątynie:
a.

piramida schodkowa Dżesera wybudowana ok. 2650 r. p.n.e., uznawana za najstarszą

piramidę Egiptu;
b.

piramidy w Gizie powstałe w połowie III tys. p.n.e.: Cheopsa (wys. 146 m), Chefrena

(wys. 143,5) i Mykerinosa (wys. ok. 65 m), jeden z siedmiu cudów świata antycznego, do
dziś najlepiej rozpoznawalny symbol Egiptu;
c.

wielki sfinks w Gizie prawdopodobnie o twarzy faraona Chfrena z III tys. p.n.e.;

d.

dolina królów, nekropolia tybetańska władców z XVIII, XIX i XX dynastii;

e.

świątynia Amona w Karnaku (starożytne Teby) z XVI-VII w. p.n.e. – połączona ze

świątynią luksorską aleją sfinksów o długości 3 km;
f.

świątynia narodzin Amona w Luksorze (starożytne Teby) z XIV-XIII w. p.n.e.;

g.

„świątynia milionów lat” Hatszepsut w Deir el-Bahari (starożytne Teby) z XV w.

p.n.e.; wybudowana przez Senenmuta, jako świątynia grobowa królowej;
h.

Abu Simbel wybudowana w XIII w. p.n.e. przez Ramzesa II na cześć bogów słońca,

sztuki i rzemiosła.
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