




http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Croissant_fertile_carte.png


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Map_Ancient_Egypt.png




http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Egypt_NK_edit.svg


Cronologia istoriei Egiptului 

3000 î.Hr: a fost întemeiat statul Egiptean prin unificarea într-un singur stat a Egiptului de 

Jos cu Egiptul de Sus de către faraonul Narmer (Menes). 
 

Împărţirea cronologică a istoriei Egiptului: 
 

-Regatul Vechi (3000-2280 î. Hr.) 

                       - perioada construcţiei marilor piramide (2700 î.Hr. –piramida în trete a  

                         faraonului Zoser) 

Prima perioadă intermediară: aristocraţii au detronat faraonii iar oamenii de rând au 

jefuit piramidele. 
 

-Regatul de Mijloc (2060-1786 î.Hr.) 

                        - faraonul Mentuhotep restaurează puterea regală şi reunifică Egiptul 

                        - egiptenii cuceresc Nubia 

A doua perioadă intermediară: un popor migrator, hicsoşii, cuceres Egiptul 
 

-Regatul Nou (1570-1070) 

                        - Egiptenii cuceresc Siria şi Palestina şi impun popoarele din Mesopotamia  

                         la plata tributului 

                        - faraonii construiesc temple şi morminte săpate în stâncă 
 

525 î.Hr.  - Egiptul este cucerit de Imperiul persan 

 



Arta egipteană 

Arta se bazează pe credinţa că un corp poate fi veşnic dacă există o reprezntare 

a sa în care să poată intra sufletu (Ka) după moarte. Datoria artistului era să 

reprezinte fiecare lucru cât mai clar şi mai durabil posibil. Din această cauză, arta 

egipteană a respectata aceleaşi canoane (regului) timp de mii de ani. 

 

Principalele canoane ale artei egiptene: 

- Principiu de bază: Fiecare perspnaj sau obiect este reprezentat cât mai complet 

posibil, din unghiul cel mai avantajos  



Reprezentarea unei persoane în pictură:  

-Capul este desenat din profil 

- ochiul este reprezantat din faţă 

- umerii sunt văzuţi din faţă 

- braţele şi picioarele sunt în mişcare, 

din profil 

- piciorul stâng este cu un pas în faţă 

- ambele picioare sunt văzute din 

interior 

- mărimea personajului are legătură cu 

rangul social   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/TombofNebamun-2.jpg


- copacii sunt desenaţi din profil 

- un lac este văzut de sus 

-  animalele şi păsările sunt 

reprezenate din profil 

Reprezentarea animalelor şi plantelor în pictură: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Pond_in_a_garden.jpg


Reprezentarea unei persoane în sculptură 

Există două ipostaze: 

 

-Şezând, cu mâinile pe genunghi 

- În picioare, cu piciorul stâng în faţă 



Scrierea în Egipt (3000 î. Hr.) 



Scribul egiptean 



Scrierea egipteană se numeşte 

hieroglifică (lat. scriere sacră) 



Piatra de la Rosetta, inscripţia în trei limbi,  

care a înlesnit descifrarea hieroglifelor 

 

Champolion, cercetătorul francez  

care a descifrat scrierea hieroglifică 





Scrierea se făcea pe un material 

numit papirus 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://pagesperso-orange.fr/passion-egyptienne/images/ecriture-hieratique.jpg&imgrefurl=http://pagesperso-orange.fr/passion-egyptienne/Pages%2520de%2520cadres/page%2520ecriture%2520Egypte%2520antique.htm&usg=__qGPoXJOn2VH5DD2F6eMicwNg1Ik=&h=512&w=454&sz=83&hl=fr&start=16&um=1&tbnid=Up0fyU6pPN8-IM:&tbnh=131&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Decriture%2Begypte%2Bpapyrus%26um%3D1%26hl%3Dfr


Planta pairus, din tulpina căreia se 

obţinea papirusul 



Fabricarea papirusului 

http://pagesperso-orange.fr/osiris-seth/imagesdecor/fabpap01.jpg


Scribi egipteni 



Papirus pictat 





Societatea şi arta  în Egipt 



Faraonul 

• Faraonul este considerat fiu al zeului Ra, 

în viaţă este asemeni zeului Horus iar 

după moarte devine zeul Osiris 

• Rolul faraonului: să menţină pacea şi 

ordinea universală şi să facă dreptate  

• El este confirmat în funcţie în fiecare an 

prin ceremonii fastuoase, singurele 

momente (în afara bătăliilor) în care apare 

în faţa oamenilor de rând 

 



Însemnele puterii Faraonului  

 

- Coroana albă: 
simbol al Egiptului de Sus 

- Coroana roşie:  
simbol al Egiptului de Jos 

- Sceptrul: puterea politică 

- Biciul:dreptul de a pedepsi 

- Ureus (cobra, protejază 

contra duşmanilor) 

-  Barba, atribut al zeilor 
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Osiris îi dă faraonului însemnele 

puterii 



Aristocraţia 

imagini din viaţa cotidiană 



Grădina din 

mormântul lui 

Nebamon  

(Teba),  

1400 î.Hr 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Pond_in_a_garden.jpg
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Mormntul faraonului Knemhotep (1900 î. Hr.) 



Imagine din mormântul 

unui aristocrat 







 

 

 

 

Preoţii 

  
erau raşi pe tot corpul şi îşi făceau 

baie în Nil înainte de a sluji în 

templul, ca să fie puri 

http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.siguitolo.net/images/rem.jpg&imgrefurl=http://www.siguitolo.net/siguitolfr.html&usg=__9dvd0a2NTZvIm20byn2pLU-qupQ=&h=228&w=174&sz=16&hl=fr&start=201&um=1&tbnid=nmeIk79mCwKjkM:&tbnh=108&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dpretre%2BEgypt%2Bancien%26start%3D200%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN


Funcţionarii  



Ţăranii 

http://jfbradu.free.fr/egypte/LE NIL/L'AGRICULTURE/labours-semailles2.jpg


Muncile agricole 

http://jfbradu.free.fr/egypte/LE NIL/L'AGRICULTURE/moisson.jpg


Munca sub supravegherea scribului  







Nilul şi câmpurile agricole 



Arta 

• Arhitectura:  

- piramide şi morminte 

- temple  

- palate  

• Sculptura 

• Pictura 

• Mozaicul 

 



Piramida 
• Egiptenii îi spun mer 

• Iniţial este mormânt numai pentru faraon. Apoi 
îşi fac şi marii aristocraţi piramide 

• Semnificaţie: este scara monumentală pe care 
defunctul se înalţă la cer pentru a se uni cu 
tatăl său, zeul Ra  

• Riturile mumificării au loc în piramidă şi 
durează 70 de zile 

• În jurul piramidei se aflau mormintele înalţilor 
funcţionari, astfel încât se reconstituie pe vecie 
curtea regală 



Înainte de piramide au fost 

mormintele numite mastaba 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Mastaba-faraoun-3.jpg


Piramida în trepte a faraonului Zoser (Saqqarah) 

Concepută de arhitectul Imhotep (2700 î. Hr.) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/be/Saqqara_stepped_pyramid.jpg




Reconstituirea piramidei în trepte 



Piramidele de la Gizeh: 

reconstituire 



Piramidele lui Kheops, Kefren şi Mikerinos 

(cea a lui Keops are 146 m şi a fost construită pe la 2560) 





Piramida lui Pepy – reconstituire   



Secţiune într-o piramidă 



Schema unei piramide standard 



Interiorul unei piramide 



  Interiorul unei piramide 





Intrarea în piramida lui Keops 



Fresce în piramide 





Barca sacră 



Imaginea judecăţii din Cartea morţilor 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Egypt_bookofthedead.jpg


Sclavii 



Sfinxul (2500 î.Hr) 

• Construit de Kheops 

• Are 73,5 m lungime, 

20m înălţime şi 6 m 

grosime 

• Simbolizează puterea 

faraonului 

 

 

 

 















Templul  

Templele erau de două feluri: 

- Temple funerare ale faraonilor, numite 

Palate de milioane de ani, unde se desfăşura 

cultul oficial al statului (cultul lui Amon-Ra) şi 

cultul faraonului, după moartea sa 

- Temple ale zeilor 

 



Templul lui Ramses al II-lea (1279-1213) 

de la  Karnak, dedicat lui Amon-Ra 



Seminifaţia: templul reprezintă imaginea redusă a lumii. 

Elementele unui templu:  

- două obeliscuri 

- doi piloni la intrare (semnifică două coline) 

- cureta interioară (cuprinde altare şi statui de cult) 

- sala hipostilă (o sală cu multe coloane) 

- mai multe săli succesive care aveau înălţimea micşorată treptat şi 

luminarea tot mai slabă 

- sanctuarul (o capelă de mici dimensiuni unde se afla statuia zeului) 



Obeliscul reprezintă piatra atinsă de razele 

soarelui prima dată, după creaţia universului 



Templul lui Ramses al II-lea (1279-1213) de la  Karnak, 

dedicat lui Amon-Ra 











Reconstituirea templului de la Karnak 



Templul de la Luxor 



Detaliu al unui pilon – pilonii evocă un munte cu 

două coline de după care răsare soarele 

























Luxor-reconstituire 



Templul lui Ramses al II-lea (1279-1213)  

de la Abu-Simbel 











http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/AbuSimbelTempleEgypt_2007jan9-47_byDanielCsorfoly.JPG
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Templul reginei Hatshepsut, Luxor 



Hatshepsut (1471-1456) 



Reconstituire  























Templul lui Ramses al III-lea (1187-1156) 

de la Medinet Habu 









Templul lui Nefertiti 



Capela lui Isis, la Abydos 



Templul lui Isis 







 



Templul Soarelui - reconstituire 









Templul de la Philae 



Akenathon sau Amenofis al IV-lea (1353-1336) 

a introdus pentru prima dată monoteismul, 

proclamând cultul lui Aton (Discul Solar) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Amarna-char_royal.jpg


Nefertiti, soţia lui Akenathon  



Mormântul lui Nefertiti 







http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Amarna2.jpg


Tutankhamon (1335- 1326) 



Valea regilor şi mormântul lui 

Tutankhamon 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Luxor%2C_Tal_der_K%C3%B6nige_%281995%2C_860x605%29.jpg


Mormântul lui Tutankhamon 





Howard Carter, arheologul care a 

descoperit mormântul lui Tutankhamon 



Camera funerara a lui 

Tutankhamon 



Sarcofagul 



sarcofagul 





Sarcofag-detaliu 



Imagine de pe sarcofag 







Tronul lui Tutankhamon 







Tutankhamon şi soţia sa 





Sigiliul faraonului 



Pandantiv  



Pandantiv-detaliu 



Pandantiv al lui Tutankhamon 



O cutie pictată, găsită în mormânt 



Tutankhamon 

 cu zeul Anubis 



Tutankhamon la vânătoare 



 Tutankhamon, statuetă 



Statuie Ka a lui Tutankhamon 



Scaun de cedru din mormânt 



Religia egipteană 

Principalele zeităţi: 

-Amon: Zeul suprem, zeu al văzduhului şi al 
cerului 

-Ra: Zeul Soarelui 

- Osiris: Zeul renaşterii naturii şi stăpânul lumii 
de dincolo 

- Horus, Zeul şoim, fiul lui Osiris  

- Isis, soţia lui Osiris 

- Seth, Zeu al Haosului 



Amon 



Atributul principal al lui Amon este coroana 



Re sau Ra, zeul soarelui 



Ra este înfăţişat ca un şoim care poartă pe cap 

discul solar 



Zeul Osiris 





Osiris şi Anubis, Zeu-câine al cimitirelor şi al 

îmbălsămării 



Osiris, Isis şi Horus  





Isis este simbolizată ca regină, purtând o coroană 

cu coarne de vacă, uneori are aripi de şoim 





Isis şi zeiţa dreptăţii, Maat 



Isis şi Nefertiti, soţia lui Akenathon 



Isis în templul lui Ramses al II-lea, 

Luxor 

 



Templul lui Isis de la Philae 





Horus, apare ca şoim  sau om cu cap de şoim 



Templul lui Horus 

 









Ochiul lui Horus: semn apotropaic 

(protecţie împotriva răului) 







Seth 


