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Atrakcje
Egiptu
PERŁY ARCHITEKTURY
Cytadela w Kairze
Monumentalne założenie obronne z szeregiem wspaniałych zabytków, otoczone
wysokimi murami. Roztacza się stąd rozległa panorama metropolii.
Sﬁnks
Lew z ludzką głową, okrytą królewską trójkątną chustą nemes. Najbardziej rozpoznawalne zwierzę mityczne na świecie.

Świątynia Luksorska
Imponująca budowla ufundowana przez
Amenhotepa III, którą sukcesywnie rozbudowywano przez 3 tys. lat.
Karnak
Jeden z największych kompleksów świątynnych wzniesionych przez człowieka,
zajmujący obszar ponad 100 ha. Wielkie
wrażenie robi Wielka Sala Hypostylowa,
składająca się ze 134 kolumn.

Dolina Królów w Luksorze
Jedna z największych egipskich atrakcji: legendarne miejsce, w którym spoczęli faraonowie najpotężniejszych dynastii, łącznie
ze sławnym Tutanchamonem. Odkryto tu
jak dotąd 62 grobowce.

Piramidy w Gizie
Piramidy to jeden z siedmiu cudów świata
starożytnego, jedyny, który przetrwał do
czasów współczesnych – będąc w Egipcie,
trzeba je zobaczyć.

Piramida schodkowa
Dżesera w Sakkarze
Najstarsza piramida świata wzniesiona
przez architekta faraona Dżesera – Imhotepa. Zwiedzając Sakkarę, warto również
wstąpić do Muzeum Imhotepa i do wnętrza piramidy Tetiego.

Świątynia Hatszepsut
Jedna z najbardziej oryginalnych, najpiękniej położonych grobowych świątyń egipskich, zlokalizowana w dolinie Deir el-Bahari, ograniczonej z dwóch stron niemal
pionowymi ścianami skalnymi, które dodają jej dramatyzmu.

Kup książkę
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Medinet Habu
Najlepiej zachowana tebańska świątynia grobowa,
należąca do Ramzesa III.
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Świątynia Horusa w Edfu
Przepiękna, monumentalna świątynia
wzniesiona na terenie starożytnego
miasta Dżeb. Jednym z jej najstarszych
elementów jest kaplica wykonana z jednego kawałka szarego granitu.
Tama Asuańska
Długość – ponad 3,5 km, maksymalna
wysokość 111 m, szerokość prawie 1 km.
Przy wznoszeniu tamy pracowało
30 tys. egipskich robotników. Spowodowała ona spiętrzenie wody na olbrzymim obszarze, tworząc Jezioro Nasera,
największy sztuczny akwen na świecie.
Świątynie w Abu Simbel
Dwie niezwykłe skalne świątynie: Ramzesa II, tzw. Wielka Świątynia, i Nefertari – Mała Świątynia. Warto je zobaczyć wczesnym rankiem, kiedy słońce
zaczyna rozświetlać gigantyczne wi-
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zerunki w skale, ukazujące jednego
z największych faraonów Egiptu.
Klasztor św. Katarzyny
Najstarszy funkcjonujący chrześcijański klasztor w Egipcie. Położony jest
na wysokości 1570 m n.p.m.; został
ufundowany w latach 527–47. Warto
zobaczyć piękną trzynawową bazylikę i kaplicę Krzewu Gorejącego – to
tu Bóg miał przemówić do Mojżesza.
Biblioteka Aleksandryjska
Oficjalnie otwarta w 2002 r., powstała
w miejscu, gdzie prawdopodobnie
mieściła się największa biblioteka
świata starożytnego. Ta supernowoczesna budowla mieści muzea, kolekcje i sale biblioteczne – główna
sala biblioteki to największa czytelnia publiczna na świecie, potrafiąca
pomieścić ok. 2 tys. osób.
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ATRAKCJE PRZYRODNICZE
Park Al-Azhar w Kairze
Perła w środku Kairu z doskonale
zaprojektowanymi terenami zielonymi. Roślinność jest interesująco rozmieszczona wśród licznych
kanałów wodnych i kilku fontann.
Blue Hole w Dahabie
Najsłynniejsze miejsce do nurkowania w okolicach Dahabu. Nazwę zawdzięcza okrągłej wyrwie
w rafie, która znajduje się tuż przy
brzegu. Osiąga głębokość 80 m, na
60. metrze znajdziemy tunel, którym można przepłynąć na drugą
stronę rafy.
Park Narodowy Ras Muhammad
Położony 12 km od południe za
Szarm el-Szejk; chroni przyrodę
raf koralowych, a w części lądo-
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wej – roślinność słonowodną i ekosystemy pustynne.
Góra św. Katarzyny
Najwyższy szczyt Egiptu (2642 m
n.p.m.) warto zdobyć głównie ze
względu na oszałamiające widoki.
Nie jest tu również tak tłoczno jak
podczas wspinaczki na pobliską
Górę Mojżesza, dlatego wspinaczkę
poleca się osobom, które chciałyby
odpocząć od tłumów.
Oaza Dachla
Oszałamiające widoki, urozmaicona
rzeźba terenu, sympatyczni ludzie,
fascynujące zabytki – to największe
atuty oazy Pustyni Zachodniej. Powita nas tu feeria barw – głęboki
błękit nieba i rdzawobrązowe klify
oraz złote piaszczyste wydmy.
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Luksor
Luksor to jedna z najbardziej spektakularnych atrakcji Egiptu. Przez setki lat faraonowie wznieśli tutaj dziesiątki świątyń,
tworząc tym samym największą ich koncentrację wzdłuż Nilu. Można tu również
podziwiać jedną z największych budowli
sakralnych świata – Karnak – oraz legendarną Dolinę Królów, w której spoczęli
faraonowie najpotężniejszych dynastii,
łącznie z najbardziej dziś znanym Tutanchamonem. Są też budowle zachwycające
swą oryginalnością, jedyne w swoim rodzaju, jak świątynia królowej Hatszepsut,
badana przez polskich egiptologów od
kilkudziesięciu lat. Dodatkowo działa tu
świetnie zaaranżowane Muzeum Luksorskie z pieczołowicie dobraną niewielką kolekcją.

HISTORIA

Mut i Chonsu. Za czasów Amenhotepa III
(1390–1352 p.n.e.) rozpoczęto budowę Świątyni Luksorskiej.
Dolina Królów stała się miejscem ostatecznego spoczynku faraonów prawdopodobnie już przed panowaniem Totmesa I (1504–1492 p.n.e.). W tym samym czasie
rozrastała się nekropolia wyższych urzędników po drugiej stronie wzgórza. Miasto zaczęło podupadać dopiero w okresie
późnym (747–332 p.n.e.) na rzecz ośrodków
znajdujących się na północy – Memfis, Tanis, Sais i Bubastis.
Pierwszych zniszczeń na tych terenach
dokonali chrześcijanie, którzy używali licznych w okolicy grobowców i kaplic jako
kryjówek. Luksor stał się mało znaczącym

▼ Świątynia Luksorska

W okresie Starego Państwa (2686–2181
p.n.e.) w miejscu obecnego Luksoru leżała
maleńka wioska bez większego znaczenia
politycznego. Egipcjanie nazywali miasto
Waset (wym. ‘łaset’), co można przetłumaczyć jako „potęga”. Grecy, którzy pojawili się
później, nazwali je Tebami – taką samą nazwę nosiło miasto w Beocji. Teby były stolicą IV nomu górnoegipskiego.
Podczas trwania XII dynastii stolica
Egiptu mieściła się w okolicy Liszt, jednak
ówczesne Teby osiągnęły istotne znaczenie ze względu na bardzo ważny, kwitnący
ośrodek kultu boga Amona. Okres Nowego Państwa (1550–1069 lat p.n.e.) to bezsprzecznie najważniejszy czas w historii
Teb. Władcy sukcesywnie powiększali założoną już za XII dynastii świątynię w Karnaku, poświęconą boskiej triadzie: Amonowi,
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WARTO ZOBACZYĆ
Na wschodnim brzegu stoi imponująca
Świątynia Luksorska Corniche el-Nile; 6.00–21.00; wstęp 100 LE, ulgowy
50 LE. Mało kto wie, że budowla ta, ufundowana przez Amenhotepa III (1390–
1352 p.n.e.), to tzw. harem południowy,
wzniesiony dla boga Amona. Wewnątrz
świątyni przedstawiono w symboliczny
sposób stosunek seksualny między Amonem a matką Amenhotepa III. Obecnie
turyści stąpający po tym świętym przybytku nie zdają sobie sprawy, że znajdują się
w najbardziej odosobnionych, sakralnych
pomieszczeniach jednego z najważniejszych
bogów starożytnego Egiptu. Za czasów
świetności postronny obserwator nie widział lasu kolumn, które dziś od razu rzucają
się w oczy, gdyż teren świątyni odgradzała

Poleć książkę
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miastem wraz z najazdem Arabów w VII w.
Historyczne znaczenie Luksoru odkryto
dzięki ekspedycji Napoleona, na przełomie
XVIII i XIX w. Miasto rozkwitło w XIX w. w zasadzie tylko dzięki turystyce. Wówczas zaczęły tu docierać pierwsze zorganizowane
wycieczki (pierwszym biurem je organizującym było angielskie Thomas Cook, które
istnieje do dziś).
Współczesny Luksor to jedna z największych atrakcji turystycznych w Egipcie. Niezwykłe nagromadzenie świetnie zachowanych świątyń rokrocznie przyciąga tłumy.
W ciągu ostatnich kilku lat miasto przeszło
poważne przeobrażenia – wyburzono stare
domy kosztem poszerzenia ulic. Tworzone
są nowe atrakcje turystyczne, wręcz strefy zamknięte tylko dla turystów – takie
jak plany połączenia deptakiem Świątyni
Luksorskiej i Karnaku.

158
niegdyś wysoka ściana, oddzielająca ją od
sfery zewnętrznej, profanicznej. Większość
ściany rozebrali chrześcijańscy fanatycy w IV
i V w. Za czasów faraońskich co roku w uroczystej oprawie z okazji święta Opet (związanego z płodnością), z Karnaku, wzdłuż Alei
Sfinksów, wyruszała procesja z posągami
uosabiającymi Amona, Mut i Chonsu. Świątynię zaczęto wznosić w XIV w. p.n.e. i sukcesywnie ją rozbudowywano przez 300 lat.

Świątynia Luksorska

Aleja S finksów

25 m

Rzymska świątynia
Zeusa-Heliosa-Sarapis

Obelisk i siedzące
kolosy Ramzesa II
Nabrzeże

Nil

Kaplice poświęcone
Amonowi, Mut i Chonsu
Meczet Abu
el-Haggada
Dziedziniec Ramzesa

Kolumnada Amenhotepa III

Dziedziniec Amenhotepa III

Sala hypostylowa
Sanktuarium rzymskie
Mammisi
Sala na barkę
Sanktuarium Amenhotepa III

Kup książkę

oprac. M. Czopik

ŚRODKOWA DOLINA NILU | LUKSOR

0

Współcześnie, wchodząc na teren
Świątyni Luksorskiej, widzimy najpierw
po prawej stronie gigantyczny pylon i jeden z pary obelisków wykuty dla Ramzesa II. Drugi podarował Mohammed Ali Francuzom i w 1833 r. znalazł się on na Place de
la Concorde w Paryżu. Było to gigantyczne
przedsięwzięcie logistyczne, gdyż obelisk
ważył blisko 220 ton i mierzył 23 m wysokości. Wejście dodatkowo flankują dwa
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Bitwa pod Kadesz
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Kadesz to syryjskie miasto zlokalizowane w górnym dorzeczu Orontesu.
Ramzes II rozegrał tutaj wielką bitwę
z koalicją wojsk hetyckich pod wodzą
Muwatallisa w 1274 r. p.n.e. Mało brakowało, a wojska egipskie poniosłyby
gigantyczną klęskę. Dwóch szpiegów
hetyckich wprowadziło bowiem faraona w błąd, twierdząc, że wojska wroga
znajdują się daleko w Aleppo. Niewiele
myśląc, Ramzes II w szyku marszowym
udał się pod samo Kadesz, gdzie rozbił
obóz. Nie zdawał sobie sprawy, że wojska

hetyckie znajdują się w rzeczywistości tuż za miastem, gotowe do
ataku, natomiast jego armia była rozproszona na przestrzeni wielu kilometrów.
Egipcjanom udało się jednak odeprzeć
atak i przejść do kontrofensywy. W jednym z poematów z epoki czytamy, że
sam Ramzes II wskoczył na rydwan i wziął
udział w walce.
Kto wygrał bitwę? Trudno jednoznacznie określić, ale nie przeszkodziło
to faraonowi chełpić się swym męstwem,
rozkazując to dyskusyjne zwycięstwo
uwiecznić na płaskorzeźbach m.in. w Ramesseum i Karnaku.

▲ Bitwa pod Kadesz – relief z Ramesseum

gigantyczne posągi wykonane z granitu,
przedstawiające siedzącego na tronie Ramzesa II. Na zewnętrznych ścianach pierwszego pylonu ukazano sceny z bitwy pod
Kadesz, rozegranej w piątym roku panowania faraona. Na prawej części pylonu (stojąc
na wprost niego) można zobaczyć sceny
z życia żołnierzy w obozie oraz Ramzesa II
podczas narady. Na lewej wieży przedstawiono krwawe obrazy z pola walki.
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Wejście przez monumentalną bramę prowadzi na pierwszy dziedziniec
perystylowy, składający się z dwóch
rzędów kolumn. Ten element świątyni
również powstał za panowania Ramzesa II. Po lewej stronie, zdecydowanie powyżej obecnego poziomu gruntu, góruje
fatymidzki meczet wejście od strony
parku, poświęcony Abu el-Haggagowi –
szejkowi, potomkowi Mahometa, który

Poleć książkę

160
przybył do Luksoru z Bagdadu jeszcze
w średniowieczu.
Do wewnętrznej ściany pylonu przylegają trzy kaplice poświęcone Amonowi,
Mut i Chonsu. Wejście do kolumnady wykonanej za czasów Amenhotepa III ﬂankują ponownie kolosalne pomniki przedstawiające Ramzesa II siedzącego na tronie.

Za nimi rozciąga się jeden z cudów egipskiej architektury – kolumnada składająca
się z 21-metrowych kolumn papirusowych.
Otaczają je ściany ozdobione w czasach
Tutanchamona, na których widoczne są
wpływy maniery artystycznej faraona heretyka – Echnatona. Przedstawiono tutaj
procesje święta Opet.
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