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1. ODKRYCIE GROBOWCA TUTANCHAMONA

Dolina Królów znajduje się w mieście zmarłych 
(nekropolii) na zachodnim brzegu Nilu, 
naprzeciwko Tebom (obecnie Luksor). Dolina 
stała się miejscem pochówku prawie wszystkich 
królów Nowego Państwa (od 18. do 20. dynastii, od 
1543 do 1069 p.n.e.). Grobowiec Tutanchamona 
oraz odkryte w nim przedmioty pozwalają 
nam przyjrzeć się życiu w starożytnym Egipcie. 
Odkrycie niemal nienaruszonego grobowca 
faraona okazało się olbrzymią sensacją.

Dolina Królów

ODKRYCIE GROBOWCA PRZEZ HOWARDA CARTERA W 1922 ROKU

Archeolog Howard Carter po raz pierwszy odwiedził 
Egipt we wrześniu 1891 roku, w wieku zaledwie 17 
lat. Przez pewien czas w Egipcie przebywał również 
brytyjski lord Carnarvon. Ten pobyt rozbudził w lordzie 
zainteresowanie egiptologią. Posiadany majątek 
umożliwił mu sponsorowanie badań archeologicznych i 
wykopalisk. W 1907 roku zespół egiptologa Theodore‘a 
M. Davisa odkrył w Dolinie Królów skrytkę, zawierającą 
przedmioty i materiały pochodzące z mumifikacji 
ciała Tutanchamona oraz przeprowadzonej po jej 
wykonaniu ceremonii pogrzebowej. W 1909 r. Davis 
odkrył splądrowany grobowiec, który jego zdaniem 
należał do Tutanchamona. Następnie ogłosił, że Dolina 
Królów została całkowicie zbadana. Howard Carter 
był jednak innego zdania, dlatego przekonał Lorda 
Carnarvona, aby zapewnił pieniądze na prowadzenie 
dalszych badań w Dolinie Królów. W 1914 roku lord 
Carnarvon przejął od Davisa licencję na wykopaliska, 
po czym zlecił Howardowi Carterowi prowadzenie 
prac wykopaliskowych w Dolinie Królów i odnalezienie 
grobowca Tutanchamona. Carter zastanawiał się, 
w którym miejscu Doliny Królów znaleziono ślady 
Tutanchamona. Następnie obszar, na którym odkryto 
tego typu pozostałości, podzielił na mapie na kwadraty. 
Na poszczególnych kwadratach zaznaczał postępy prac 
badawczych wraz z opisem tego, co udało się odnaleźć. 
Po upływie pięciu lat zbadano niemal cały wyznaczony 
obszar, więc do zbadania pozostawał jedynie obszar 
w pobliżu szałasów rzemieślników, znajdujących się 
przy wejściu do grobowca Ramzesa VI. W tym miejscu 
zespół Cartera odpowiedzialny za wykopaliska pracował 
podczas planowanego ostatniego sezonu wykopalisk. 
4 listopada 1922 r. Howard Carter pod szałasami 
rzemieślników odkrył początek.

schodów prowadzących w dół. 26 listopada 1922 r.
Carter w obecności lorda Carnarvona, jego córki lady 
Evelyn Herbert i kolegi Cartera, Arthura Callendera, 
przebił ścianę, za którą znajdował się korytarz 
prowadzący do przedsionka grobowca. Carnarvon 
spytał wtedy Cartera, czy cokolwiek widzi. Carter 
odpowiedział słynnymi słowami: „Tak, widzę 
wspaniałe rzeczy”. Wkrótce wszyscy byli już pewni, 
że odkryli grobowiec króla Tutanchamona. Pierwszy 
artykuł o odnalezieniu grobowca został opublikowany 
30 listopada 1922 r. W angielskiej gazecie Times. 
Sensacyjne odkrycie było świętowane w mediach na 
całym świecie. Howard Carter natychmiast zebrał 
zespół specjalistów. Poszczególne pomieszczenia 
grobowca zostały dokładnie naukowo skatalogowane 
i wyczyszczone. W trakcie trwających 10 lat prac 
wyniesiono ponad 5900 przedmiotów. Wystawa 
TUTANCHAMON – GROBOWIEC I SKARBY pokazuje 
komnaty grobowca dokładnie tak, jak je odkryli 
Howard Carter 
i Lord Carnarvon.

Schody prowadzące do grobowca

Howard Carter podczas prac w komorze grobowej



Zadanie
Odnajdź na mapie położenie Doliny Królów. 

Sprawdź, gdzie znajdują się Teby, 
które stały się ośrodkiem religijnym Egiptu.

WAŻNE OŚRODKI STAROŻYTNEGO EGIPTU



2. FARAONOWIE I ŚWIAT BOGÓW

FARAON
Słowo „faraon” pochodzi z języka egipskiego 
i oznacza „duży dom”. Taki tytuł pojawił się obok 
imion pięciu królów. Faraonowie byli uznawani za 
bogów oraz władali jako absolutni władcy Egiptu 
i jego mieszkańców.
Odpowiadali również za utrzymywanie porządku 
życia na ziemi. Równocześnie mieli dbać o to, by 
mieszkańcy Egiptu czcili bogów i bogowie byli 
zadowoleni z ich poczynań. W związku z tym 
faraonowie byli odpowiedzialni za świątynie, którym 
musieli zapewnić wyposażenie i nadzorować 
składanie ofiar.
Do obowiązków faraona należało też zapewnienie 
dobrobytu swojemu ludowi, zarówno w trakcie 
życia na ziemi, jak i w życiu pośmiertnym. Mimo 
tego, że władza faraona była absolutna, w jej 
sprawowaniu pomagali mu urzędnicy, kapłani 
i administratorzy poszczególnych okręgów. Prawa 
i obowiązki władcy rozpoczynały się w dniu jego 
koronacji, kiedy to faraon przyjmował swoich pięć 
królewskich imion. 

Po śmierci faraona na tron wstępował zazwyczaj 
jego syn. Nie było to jednak regułą. Podczas 
różnych okazji faraon nosił różne korony. „Biała 
Korona” symbolizowała Górny Egipt, natomiast 
„Czerwona Korona” – Dolny Egipt. Obie korony 
mogły być połączone i symbolizowały cały 
Egipt. Innymi królewskimi insygniami było berło 
i bicz. Około roku 3000 p.n.e. król Meni stał się 
pierwszym egipskim faraonem, który zjednoczył 
Górny i Dolny Egipt. To zjednoczenie stało 
się początkiem władzy faraonów. W okresie 
faraonów na tronie zasiadało w sumie 30 dynastii. 
Historycy dzielą historię starożytnego Egiptu 
na Stare, Średnie i Nowe Państwo oraz Epokę 
Późną. Władanie Egiptem było ściśle powiązane 
z wyznawaniem różnych bogów. Dżoser (około 
roku 2700 p.n.e.) był pierwszym faraonem, który 
wzniósł swój grobowiec w postaci piramidy.

Jest niemal pewne, że Tutanchamon był synem 
króla Echnatona, który panował w latach od 1353 
do 1337 p.n.e. Echnatona wprowadził wiarę w 
jednego boga, która miała zastąpić tradycyjną 
egipską religię opartą na całym panteonie bóstw. 
Jedynym bogiem został Aton, bóg przedstawiany 
jako dysk słoneczny. Na temat tego, kim była 
matka Tutanchamona, prowadzono wiele dyskusji. 
Najnowsze analizy DNA wskazują, że rodzicami 
Tutanchamona mogli być brat i siostra. W 
staroegipskich źródłach jak dotąd nie odnaleziono 
jednak żadnego dowodu na to, by Echnaton ożenił 
się z własną siostrą. Najważniejszą żoną Echnatona 
była sławna Nefertiti.

Początkowo Tutanchamon nazywał się 
Tutanchaton. Wynika to z tego, że na 
początku nadano mu imię na cześć boga Atona. 
Tutanchamon był koronowany na faraona już 
jako dziecko. Po dwóch latach panowania zmienił 
swoje imię na Tutanchamon – „Żywy obraz (boga) 
Amona” (najważniejszego boga w tradycyjnym 
egipskim panteonie).

Tutanchamon



Faraon Tutanchamon ożenił się 
z Anchesenamon, trzecią córką faraona 
Achnatona i Nefertiti, czyli ze swoją starszą 
przyrodnią siostrą. Tutanchamon panował 
jedynie dziewięć lat. Podczas jego panowania 
stolicą królestwa stało się Memfis. Przywrócił w 
Egipcie wyznawanie starych bogów, likwidując 
w ten sposób wprowadzony przez swojego ojca 
monoteizm. W świątyni w Karnaku wzniesiono 
olbrzymią stelę, na której Tutanchamon oznajmia 
swój powrót do dawnej religii. Teby stały się 
ośrodkiem religijnym Egiptu. Tutanchamon stał 
na czele dobrze zorganizowanego państwa. 
Administracją zajmowało się wielu urzędników. 
Kapłan Aje, który prawdopodobnie był ojcem 
królowej Nefertiti, należał do najważniejszych 
doradców Tutanchamona. Dowódcą sił 
zbrojnych był generał Horemheb. Podczas 
panowania Tutanchamona państwo powróciło 
do swoich starych tradycji. Ten powrót stanowił 
ważny krok na drodze do jego stabilizacji. Kiedy 
wiosną roku 1323 p.n.e. Tutanchamon zmarł w 
wieku jedynie 18 lat, na egipskim tronie zastąpił 
go jego doradca Aje.

Detal oparcia złotego tronu
króla Tutanchamona

Zadanie
Na wystawie znajdź grób faraona i dokładnie mu się 

przyjrzyj. Znajdź na nim podobiznę małżonki faraona. 

Przeczytaj opis na eksponacie wyjaśniający, co robi.



Usir
Bóg zaświatów, władca 
królestwa umarłych, 
przewodniczył 
ostatecznemu sądowi 
nad zmarłymi. Zazwyczaj 
przedstawiany był podobnie 
do faraona, z koroną, 
berłem i biczem.

Amon-Ra
Egipcjanie uznawali 
boga słońca Amon-Ra za 
stworzyciela świata. Często 
przedstawiany był z głową 
sokoła i słonecznym dyskiem 
na głowie.

Hathor
Często przedstawiano ją w 
postaci krowy z dyskiem 
słonecznym osadzonym 
pomiędzy rogami.

Eset
Była żoną Usira i stanowiła 
wzór dla wszystkich matek 
i kobiet zajmujących 
się dziećmi. Eset można 
rozpoznać po hieroglifie 
przedstawiającym tron, 
umieszczonym na jej głowie.

Anubis
Był bogiem balsamowania 
i podczas ostatecznego 
sądu nad zmarłymi miał 
doglądać ważenia serca. 
Był przedstawiany z głową 
szakala.

Hor
Według legend był 
synem Usira i Eset. Był 
przedstawiany w postaci 
sokoła z podwójną koroną 
królewską na głowie. Hor był 
bóstwem ochronnym faraona.

ŚWIAT EGIPSKICH BOGÓW


