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Senatnes apzināšanā Ēģiptē
• Pēdējās ziņas par Senās Ēģiptes kultūras elementiem izzūd mūsu ēras 4. gadsimta beigās. Zeme 

praktiski ir pamesta un tajā pakāpeniski atlikušo iedzīvotāju daļu aizstāj arābu klejotāji, beduīni, 
lībiešu ciltis, kas kopš 6.-7.. gs. pāriet islāmticībā. Senie pieminekļi tiek aizmirsti pilnībā, tos sedz 
smiltis, bet redzamākos sistemātiski nojauc kopš 11. gs. uzsākot būvēt jaunas pilsētas un to 
aizsardzības būves.  

• Ēģipte tiek visai bieži apmeklēta Krusta kara laikos, kad krustneši ierodas Ēģiptē un pakļauj uz īsu 
brīdi pirmo četru Krusta karu laikā (1154–1169). Turpmākie karagājieni no Jeruzālemes Ēģipti 
vairs nesasniedz. Tomēr piezīmes par šo vēsturisko laiku nav droši zināmas.

• Turpmākajos gadsimtus par Ēģiptes zemi liecina vien atsevišķas tirgotāju un ceļotāju piezīmes, 
kuru nav daudz.

• Kā senākais zināmais apkopojums pieminams John Greaves's Pyramidographia (1646).

• Tam seko Bernard de Montfaucon 10 sējumu izdevums - L'Antiquite expliquee et representee en 
figures (1719–1724), kur Senajai Ēģipte ir atvēlēta nozīmīga loma un tās paši zināmākiem 
Lejasēģiptes objekti grupēti pēc to arhitektūras, veidola un iespējamām funkcijām. Tas kļūst visai 
pazīstams un tiek izmantots kā zināms skaidrojums Hēredota Vēstures ilustrēšanai un iniciē 
veselas izdevumu plejādes veidošanu, kas veltītas Senajām Austrumu kultūrām, bet jo īpaši 
Ēģiptei. 

• Starp tiem kā nozīmīgākie izceļami vairāki darbi - Benoît de Maillet Description de 
l'Égypte (1735), Richard Pococke A Description of the East and Some Other 
Countries (1743), Frederic Louis Norden Voyage d'Egypte et de Nubie (1755) un visbeidzot 
Carsten Niebuhr divsējumu izdevums Reisebeschreibung von Arabien und anderen umliegenden 
Ländern (1774 un 1778). 

• Tieši K. Neibūra izdevums ir ārkārtīgi nozīmīgs un tas ietekmē Eiropas domātājus un māksliniekus 
gandrīz gadsimtu un tajā ievietot grafiskā materiāla un arī aprakstu ziņā kļūst par sava veida 
“standartu”, kuru pārsniedz vien izdevumi pēc Pirmā pasaules kara 20. gadsimta sākumā.  

Pieejams: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/niebuhr1774abd1 un http://digi.ub.uni-
heidelberg.de/diglit/niebuhr1778bd2

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/niebuhr1774abd1
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/niebuhr1778bd2


Piemēri no K. Neibūra 1774. gada 

izdevuma

Blakus vēsturiskajai vērtībai, izceļams, ka vairums no raksturotiem 

pieminekļiem un tempļu attēliem nav saglabājušies līdz mūsu dienām un tādēļ 

ir jo īpaši vērtīgi



Napoleons Ēģiptē

• Indijas bagātības un iespējas ar šo reģionu 
tirgoties ir reibinošas un cīņa par šo ceļu 
kontroli kļūst par karadarbības arēnu. Kontrolei 
briti netieši pārņem Ēģiptes valdību un tā aicina 
britu armiju to aizsargāt, tiek izbūvēts dzelzceļš 
gandrīz visā Ēģiptes garumā gar Nīlu, tiek 
projektēts Suecas kanāls.

• Francijas imperatoram Napoleonam ir 
vajadzīgas uzvaras, varas nostiprināšana un 
uzvara pār britiem jebkurā vietā, bet gana 
pārliecinoši un tāda tā pasniedzama 
sabiedrībai. Tiek izvērtētas vairākas versijas 
un, kā visdrošākā un ātrāk slavu sološā, tiek 
izvēlēta Ēģipte un Sīrija (1798–1801).

• Karadarbība ir īsa – zināma tikai viena vienīga 
kauja pie Gīzas piramīdām, bet arī tā ir algotņu 
atriebība britu karavīriem un to sekotājiem, ko 
kopumā par karadarbību var saukt visai 
nosacīti.

• Daudz nopietnākas karadarbības uzliesmo 
laiku pa laikam, kad tuksnešu ciltis uzbrūk 
bezrūpīgiem garnizoniem un dzīvi baudošiem 
aristokrātiem, ka pavada imperatoru.

Bonapards Sfinksas priekšā

Jean-Léon Gérôme (apm.1868), Hersta pils Kalifornijā, ASV

François-Louis-Joseph Watteau (1758-1823).

La Bataille des Pyramides, 21 juillet 1798 (1798-99)

Musée des Beaux-Arts, Valenciennes (Inv. P. 46.1.211)



Dažādi skatījumi uz šo notikumu

Grasset, Eugene-Samuel, June, 1895 

N.Bonaparte aux pyramides.

Maurice Orange (1885-1916)

Musée du Vieux Granville.



Napoleona grafiti Karnakā



Description de l'Égypte
• 1798. gada augusta beigās Ēģiptē ierodas vairāki kuģi ar māksliniekiem, Mākslas 

akadēmijas īstenajiem locekļiem, to ģimenēm un pavadoņiem, tiek pārvietotas 
vairākas mākslinieku darbnīcas ar visiem amatniekiem, zīmētājiem, gravieriem un 
kalpotājiem. Lai arī zīmētāju skaits, kuru darbi ir atpazīti ir 196, tad apmaksātu 
ekspedīcijas darbinieku skaits pārsniedz 2000 (neskaitot to ģimenes locekļus un 
apkalpojošo personālu). 

• Tā ir vesela armija dabas  un vēstures pētnieku, arhitektu, etnogrāfu un mākslinieku, 
kas vispusīgi pēta Ēģipti. Šādu pētījumu pasaules vēsturē ne mēroga, ne vispusības 
ziņā nav bijis  līdz pat mūsu dienām.

• Pētījumu rezultāti sākotnēji tiek apkopti sistematizētā arhīvā, tomēr britu ekspansija 
un franču armijas sagrāve Otomanu impērijas spiediena rezultātā beidzas ar visai 
bēdīgu 1802. gada miera līgumu (Parīze 1802. gada 25. jūnijs) un savāktie materiāli, 
kolekcijas, dienasgrāmatas un zīmējumi tikai daļēji nonāk Francijā (tsk. veidojot 
lielāko daļu no Senās Ēģiptes Luvras kolekcijas utt.).

• Tajā pašā 1802. gadā atvestie uz Franciju materiāli tiek inventarizēti, tiek 
nacionalizētas daudzās par privātām kļuvušas kolekcijas un Francijas Ārlietu ministra 
vadība tiek izveidota īpaša komisija, kuru velāk apstiprina Napoleons, lai, izvērtējot 
iegūtos materiālus, tie tiktu izdoti vienā izdevumā, nevis “pazustu sīkās publikācijās 
visā pasaulē”- tā tiek norādīts uz visai plašu apkopojošu publikāciju žurnālā La 
Decade Egyptienne un avīzē Courier de L'Egypte. Tā ir pārsteigusi lasītājus, bet 
saniknojusi valsts vīrus- jo plašais raksts pat nepiemin, ka pētījums ir veikts 
ekspedīcijas laikā. Komisija nolemj, ka tiks sagatavots un izdots viens izdevums, kas 
apkopos tos materiālus, ka jau ir tikuši publicēti un tas būs kopsavilkuma izdevums.



“Nultais” izdevums

• Dažādu iemeslu apkopojuma sagatavošana izrādās visai sarežģīts 
uzdevums, jo neviens izdevējs nevēlas sadarboties ar valsti, 
publicēšanai tiek nodoti zemas kvalitātes skices un rakstu 
melnraksti. 

• Tādēļ tiek nolemts gatavot pilnīgi jaunu izdevumu un ekspedīcijas 
materiālus citiem tiek aizliegts publicēt. Papildus pienākumi tiek 
noteikti Zinātņu un Mākslas akadēmijai, kā arī Ēģiptes misijā 
iesaistītām personām. Tas palīdz, un eksperimentālais sējums ar ļoti 
bagātām gravīru ilustrācijām tiek prezentēts Napoleonam 1808. 
gada janvārī.

• Sējums ir pārsteidzošs un to vēlas viss galms un arī citu valdnieku 
galmi. Plāni tiek mainīti un tiek pieprasīts izdot plašu daudzsējumu 
prestiža izdevumu par Ēģipti jau kā imperatora izdevumu.



Izdevumi
• Pirmizdevums (Impērijas izdevums 1809-1829) ir deviņi sējumi teksta, viens sējums 

ar attēlu (gravīru) aprakstu un desmit sējumi ar gravīrām. To papildina divi sējumi ar 
īpaši lielu izmēru (mamuta vai elefanta izmēru gravīru 1,0m x 0,81m) gravīru sējumi 
un vēl viens sējums ar karšu atlantu. Kopā tie ir 23 sējumi, kuri satur 894 attēlu lapas, 
kurās kopā ir nedaudz vairāk nekā 300 atsevišķu gravīru un detalizētu zīmējumu, no 
kuriem daži ir individuāli izkrāsoti ar augstas kvalitātes akvareļkrāsām.

• Pirmizdevums un tā mehāniskas kopijas tiek izdotas aptuveni 1000 eksemplāros un 
šī skaita lielāko daļu veido nezināmu izdevēju ieverojami zemākas kvalitātes oriģināla 
kopijas.

• Otro izdevumu (Panckoucke izdevums – to sauc tā izdevēja Charles Louis Fleury 
Panckoucke  vārdā- 1821-1829) veido 37 sējumi, kas iesieti kopā 24 grāmatu 
sējumos, kas izvietoti 26 kastēs (8. sējums ir sadalīts trīs atsevišķos sējumos). Šis 
izdevums ir gatavots kā pieejamāks lasītājiem un ir ievērojami lētāks, bet tādēļ visi 
attēli ir tikai melnbalti un to detalizācijas pakāpe iz zemāka. Izņēmums ir titulattēli, kas 
ir krāsoti un īpaši izcelti.

• Tik masīvu izdevumu turpmāk neviens vairs neizdod un neatkārto, bet no šiem 
pirmajiem diviem izdevumiem veido dažādas izlases un pārskatus. Šādu izdevumu ir 
ļoti daudz. Kopš tā laika tikai divas reizes ļoti vienkāršotā veidā ir izdoti gandrīz visi 
attēli  vienā sējumā - Taschen GmbH (1988) un "Institut d'Orient" (1990).



Izdevumu publiska pieejamība

• Francijas Nacionalajā bibliotēkā (Bibliothèque Nationale de France- Gallicia) publiski ir pieejami 
tikai 2. izdevuma 24 teksta sējumi ar iekšējiem attēliem:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104948g/f3.image.r=description%20de%20l'egypte

• Bibliotheca Alexandrina International School of Information Science (ISIS) – pieejami pirmā 
izdevuma 11 grafiku sējumi un otrā izdevuma 9 teksta sējumi (Farncijas Ēģiptoloģijas institūta -
l'Institut d'Egypte) īpašums-
http://descegy.bibalex.org/

• ASV Kongresa bibliotēka portālā Worls Digital Library- Description of Egypt. Second Edition. 
Antiquities, Volume One (Plates) - https://www.wdl.org/en/item/80/
https://primo-slnsw.hosted.exlibrisgroup.com/primo-
explore/fulldisplay?docid=SLNSW_ALMA21130583380002626&context=U&vid=SLNSW&lang=en_
US

• Austrālijā Sidnejā - State Library of New South Wales ir ierobežota pieeja dažiem pirmā izdevuma 
sējumiem: 
http://digital.sl.nsw.gov.au/delivery/DeliveryManagerServlet?embedded=true&toolbar=false&dps_
pid=IE3731794

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104948g/f3.image.r=description de l'egypte
http://descegy.bibalex.org/
https://www.wdl.org/en/item/80/
https://primo-slnsw.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=SLNSW_ALMA21130583380002626&context=U&vid=SLNSW&lang=en_US
http://digital.sl.nsw.gov.au/delivery/DeliveryManagerServlet?embedded=true&toolbar=false&dps_pid=IE3731794


Apsteidzoši 

izdevumi
• Plašais franču 

izdevums kavējas, 
tomēr interese par 
Ēģipti strauji 
pieaug un 
daudzās valstīs 
(Lielbritānijā, 
Vācijā, arī pašā 
Francijā) tiek izdoti 
vairāki desmiti 
attēlu grāmatu pa 
Seno Ēģipti.

Dominique Vivant, Baron Denon 1802 Journey in Lower and Upper Egypt. London.

https://archive.org/details/travelsinupperlo02deno

https://archive.org/details/travelsinupperlo02deno


V. Denona ceļojumu piezīmes

• Piezīmes par 

Tēbu nekropoli 

(Saff el-Dawaba)

Mūsdienas



Vienkārši 

izdomājumi

• Franču izdevuma 
gatavošanas laikā 
tomēr absolūto 
vairākumu izdevumu 
var raksturot tikai kā 
izdomājumus. Tādu ir 
ļoti daudz, no tiem 
vairākiem ir nozīmīga 
ietekme uz kultūras 
telpu Eiropā un 
visvieglāk ir 
atpazīstamas pasakās 
un folklorā.

Samouna ala, 4 km attālumā no Nīlas pret Al-Maâbdu.
La grotte de Samoun en Egypte - Extrait du journal inédit de Edmond de Cadalvène et Jules-Xavier Saguez de Breuvery, 1834



Rozetas akmens 
• Tiek atrasts cietokšņa ārējā aizsargmūra būvniecības 

gaitā, faktiski slinkuma dēļ – karavīriem un 
strādniekiem negribas braukt pēc būvakmeņiem, bet 
tos iegūst uz vietas rokot ārā lielākos akmeņus no 
drupām. Tā 1799. gadā tie atrasts Rozetas (Rosetta) 
akmens- kurā trīs dažādos pierakstos aprakstīts 
Valdnieka Ptolemaja vārdā Memfisā 196.g. p.m.ē. 
izdotais rīkojums (dekrēts). Uz akmens ēģiptiešu 
hieroglifiskā un dēmotiskā pierakstā izveidotais teksts 
ir papildināts ar sengrieķu valodā pierakstīto.

• Atbilstoši Aleksandrijas miera līgumam par 
kapitulāciju, Franču armijai senlietas un cits Ēģiptē 
iegūtais īpašums bija jānodod Britu pārvaldībai. Tikai 
ierobežotā skaitā gadījumu tas tā notika, viens no 
tiem bija attiecībā uz Rozetas akmeni, kurš 1802. 
gadā nonāk Britu muzejā (inv. nr. EA24) un tiek 
izstādīts publiskai apskatei bez ierobežojumiem.

• Teksts tulkošana neveicas, un par pirmo vārdu 
iztulkošanu un zīmju nozīmes izskaidrošanas “palmas 
zaru”- starp daudziem desmitiem pētnieku izceļami 
divi – Tomas Jangs (Thomas Young, 1814) un Žans 
Fransuā Šampiljons (Jean-François Champollion 
1822-1824).

Rekonstrukcija

Eksponāts Britu muzejā



Maz zināmais

• Starp šādiem maz zināmiem faktiem  ir lietderīgi ņemt 
vērā, ka Description de l'Égypte sevī ietver tikai daļu no 
Napoleona ekspedīcijās ievāktajiem materiāliem un 
izstrādātām grafikām. Faktiski izdota ir daudz mazāk par 
pusi, savukārt pārējā daļa nav tikusi publicēta līdz 
mūsdienām.

• Otrs nozīmīgs apsvērums – Napoleona organizētās 
ekspedīcijas laikā nebija zināms neviens vārds, ne burts 
no tās valodas kurā runāja senie ēģiptieši un pierakstīja 
tekstus. Jean-François Champollion publicē savu 
zināmāko darbu - Grammaire egyptienne- tikai 1836. 
gadā, tas ir  7 gadus pēc pamatizdevuma izdošanas 
pabeigšanas.



Nepublicētās daļas

Uzmērīšanā piedalījās students Dž. L. Gei-Lusaks

Édouard de Villiers du Terrage, zināms kā Devilliers- Napoleona 

ekspedīcijas nepublicētas piezīmes un dienasgrāmatas, 1798.g. 



Denderas 

zodiaka skices

Antoniadi skices

Grabado skicē Denderu

Īpaši svarīgi, jo 1820. gadā tempļa griestu veidojumi tik 

nokalti un pārvietoti uz Luvru



Maldus ziņas un 

soctīkli
• Mūsdienu pasaule ir visai polarizēta un ne vienmēr ir 

kultūra tā, kas spēj dažādos uzskatus vienot. Tā 
“arābu pavasara” kulminācijā (2011. gada 17. 
decembrī) Ēģiptē visvairāk tika postīti Senās Ēģiptes 
pieminekļi, muzeji, arhīvi, to tās vērtības tika uzskatītas 
par nepieņemamām visām konfliktā iesaistītajām 
pusēm. To starpā tika nodedzināts tika Francijas 
uzturētais Ēģiptes zinātniskais institūts (Institut 
d'Égypte), kurā tika gandrīz divus gadsimtus uzkrāti 
arhīvi un detalizēti pieminekļu apraksti. Sabiedriskajos 
mēdijos un sociālajos tīklos vēl gadiem ilgi tika 
uzturēta ziņa, ka šeit ir gājis bojā vienīgais Description 
de l'Égypte pirmizdevums.

• Tomēr tika atklāts, ka Ēģiptē joprojām atrodas divi 
pilnīgi  nokomplektēti pirmizdevumi, kā arī vairāki 
nepilnīgi izdevuma komplekti un sējumu daļas.

• Tomēr gandrīz visi pirmizdevuma manuskripti, paši 
pirmizdevumi un daļa no grebumu plākšņu oriģināliem 
atrodas drošībā Francijas Nacionālajā arhīvā un 
Nacionālajā bibliotēkā Parīzē.



Ne sevišķi 

veiksmīgs 

noslēgums

Napoleon's Invasion of Egypt 

J. Gillray, 1799 

British Museum, Catalogue of political and personal satires, vol. VII, no. 9352



Britu reakcija

• Atkārtot franču Ēģiptes aprakstīšanas misiju 
vienkārši nav iespējams, tādēļ briti savus 
sasniegumus mēģina pozicionēt attīstot 
Nacionālo enciklopēdiju- The Encyclopædia 
Britannica, kuras pirmais izdevums iznāk 
Edinburgā jau 1771. gadā kā saturiski 
augstvērtīgs trīs- sējumu komplekts. 

• Tās ceturtais izdevums 1801.-1810. g. jau 
iekļauj 20 sējumus un augstās ticamības un 
kvalitātes dēļ kļūst par nozīmīgāko pamata ziņu 
avotu pasaulē.

• Tomēr Description de l'Égypte tā arī līdz mūsu 
dienām ir nepārspēts un droši vien tāds arī 
paliks.

Pirmizdevuma tituls

Plašāk skatīt- https://www.britannica.com/



Neparasti

• Neparasti, ka viss 
Description de l'Égypte
ir sagatavots neko 
nenojaušot par pašu 
Seno Ēģipti – sen 
izzudušo civilizāciju, 
kuras drupas pārsteidz 
un fascinēja ikkatru, 
kas tās redzēja dabā 
vai krāšņajās gravīrās.



Blaknes

• Napoleona ekspedīcija atklāj faktiski nezināmu 
civilizāciju un ārkārtīgi augstā interese par to rada 
daudz blaknes. 

• Protams, Ēģipte tiek izzināta, tomēr tā ir ārkārtīgi 
augsta cena, ko senā kultūra maksā par savu 
atklāšanu. 

• Turpmākos gandrīz 130 gadus zeme tiek laupīta un no 
tās nekontrolēti tiek izvests neiedomājams daudzums 
senlietu, uz citiem kontinentiem tiek pārvietoti ne tikai 
atsevišķi cilņi vai pieminekļi, bet veseli tempļi un būves. 
Katru nedēļu Ēģipti pamet vismaz viens kravas kuģis ar 
senlietām un tā ilgāk par gadsimtu. Postījumu un 
laupīšanas apmērs ir salīdzināms vienīgi ar to, ko 
savulaik paveica senie grieķi.

• Neviens no Description de l'Égypte fiksētiem objektiem 
pagājušā gadsimtā vairs nebija tāds kā dokumentēts-
visos gadījumos ir tikuši zaudēti būtiski elementi, vai 
detaļas.

• Pamata vilcienos “legalizēta” laupīšana tiek apturēta 
tikai pēc tam, kad 1922. gadā Hovards Karters atklāj 
Tutanhamona kapenes. 

Roberts Devis, 1851- Abu-Simbelas tempļi

Denderas Hatoras templis



Pirmais mākslas izziņas posms 
• Viss, kas nācis no Ēģiptes ir izcils, tā ir māksla un 

neatkārtojama , bet papildināma un uzlabojama.

• Ēģiptes mākslas un arī vienkārši amatnieku darbi kļūst 
par kulta priekšmetiem, veido pamatu simtiem privāto 
retumu krātuvju, ar tiem bagātina salonus un veido 
pamatu daudziem muzejiem. 

• Tiek veidotas desmitiem dažādu Ēģiptes mākslas 
klasifikāciju un grupu, stilu analīzes skolu, tiek b veikta 
seno austrumu kultūru salīdzināšana un vērtēšana utt., 
par kurām gan mūsdienās atceras tikai retais vēstures 
pētnieks.

• Paliekoša nozīme ir atsevišķām kolekcijām, Ēģiptē plaši 
izmantoto dabisko pigmentu krāsu ražošanas attīstībai 
un jaunam dekoratīvās mākslas virzienam, kuru 
pazīstam labāk ar svešvārdu.



Dekoratīvisma 

attīstības 

stimuls

• Nozīmīgākais stimuls ir 

ārkārtīgi plašais 

ornamentālo dekoru un 

tekstila rakstu atklājumu 

senajā Tēbu nekropolē.

• Šajā attēlā un sekojošos –

tie ir galminieku kapeņu 

griestu gleznojumu raksti!



Raksti un ornamenti



Raksti un ornamenti



Art Deco



Arhitektūrā

Čikāgas tirdzniecības nams



Ņujorka

Kraislera ēka



Valdnieka Tuta 

kapenes

1922. gadā tiek dokumentēts aptuveni 3000 

priekšmetu, bet daudzi no tiem ir raksturoti kā 

“lādīte ar rotaslietām” vai “6 braucamrati” 

utml., kas neļauj droši noteikt kopējo artefaktu 

skaitu, kas mērāms desmitos tūkstošu.



Atklājuma blaknes
• Atklājums ir grandiozs un daudzie artefakti liek pārskatīt visus līdzšinējos 

priekšstatus par reliģijas lomu dzīve, mākslu, prasmēm, kanoniem Senajā 
Ēģiptē. Viss iepriekšējais zināmais nenoliedzami ir interesants, tomēr 
priekšstai kardināli tiek paŗvērtēti.,

• Daudz no atrastā bija netieši zināms no daudzajiem arheoloģiskajiem 
izrakumiem 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā, bet tie tika uzskatīti par 
atsevišķiem novērojumiem, īpatnībām utml.

• Jaunie atklājumi liek pārskatīt visu un tam ir sabiedrības intereses pamats. 
Ēģiptes pētniecība no ekspedīciju darba iegūst jaunas aprises.

• Ja Eiropā strauji augošie pētniecības centri ir Luvra, Berlīnes Ēģiptes 
muzejs un Britu muzejs, tad ASV  veidojas jauni pētniecības centri, kas 
atdalās no lielajām universitātēm- to bibliotēkām (Čikāgā, Bostonā, Berklijā) 
vai no mākslas muzejiem (Ņujorkā). Tas nosaka arī to turpmāko 
specializāciju – Eiropā galvenokārt izteikti zinātniski pētījumi ēģiptoloģijā, 
bet ASV – māksla, kultūra, lingvistika.

• Tieši mākslas pētījumi līdz ar to koncentrējas Metropolitēna mākslas 
muzejā Ņujorkā, Bostonas mākslas galerijā, Čikāgas universitātes 
Austrumu institūtā. Tā ir izteikta tendence, kas faktiski dominē pētniecībā 
kopš Otrā pasaules kara laka un būtiski ir liksui pārskatīt iepriekšējos 
priekštatus.



Valdnieku ieleja

Ir viegli pamanīt, ka pat Valdnieku ielejā nav 

izpētīta pat 1/3 no teritorijas...



Raksturīgais 

mākslā



Senās Ēģiptes mākslai raksturīgais

• Izteikti stilizēta, piesātināta ar 
simboliem.

• Reliģisko priekšstatu, maģijas un 
burvestību pārākums pār vērojamo 
un arī norisēm uz zemes.

• Ārkārtīgi konservatīva vairāk nekā 
3000 gadu laikā un saglabā pamata 
vērtības, attēlošanas paņēmienus, 
sižetus un raksturīgo tonālo gammu.

• Minētais patiesi gan attiecībā uz 
attēliem, gleznojumiem un freskām, 
gan skulptūrām no koka, akmens, 
zīmējumiem uz papirusa, 
izstrādājumiem no ziloņkaula, 
fajansa un māla keramikas, stikla, 
glazūrās, metāla, nenoliedzami arī 
rotas lietām utt. 

Nefertiti



Kompozīcija
• Ēģiptes tēlotājmāksla ir izteikti atšķirīga ar 

savu īpatnējo galveno (dominējošo) figūru 
attēlošanas koncepciju, kas tika izmantota 
neatkarīgi no izmantotā materiāla- tēls tiek 
attēlots ar atdalītām kājām (ja persona 
nesēž), galva vienmēr ir kā no sāniem, bet 
rumpis- no priekšpuses (frontāli).

• Tēlotājmākslā pamata lielums ir dūre-
astoņpadsmit dūres ir no figūras pamatnes 
līdz matu līnijai uz pieres.

• Līdzīgi – attēlos dievi tiek parādīti lielāki par 
jebkuru citu personu attēlā, reti kā 
līdzvērtīgi valdniekam, Noziegušās 
personas, gūstekņi – vienmēr mazi un 
kroplīgi. Sievietes vienmēr tiek iekrāsotas 
tumšākas nekā vīrieši.

• Tomēr ir daudz citu rādītāju, kas pamatā 
balstās uz visai attīstītu mērvienību sistēmu 
un aprēķiniem. 

XVIII dinastija, Jaunā Valsts

TT8 kapenes, apm. 1350 g. p.m.ē.

Amenhotepa III kapeņu noliktavas telpa



Proporcijas

• Nošķir pieņemtās 
(reģionālās, vietējās, 
laikmetam 
raksturīgās) un 
kanoniskās (obligāti 
ievērojamās (ja 
atainoti valdošie 
dievi, valdnieks, vai 
tā vārda pieraksts).



Zīmēšanas dēlis – Jaunā valsts

Senā valsts – kanoniskās proporcijas

Vispārpieņemtās proporcijas 

kopš Vidējās Valsts



Frontālisms



Zelta griezums



Atsevišķu elementu kanonizācija



Fiksētas kanoniskās pozas



Trīsdimensiju māksla

Vidējā valsts, Kairas Ēģiptes muzejs



Raksturīgi tēli

Bostonas mākslas muzeja kolekcija
Skat. http://www.mfa.org/collections/ancient-world/tour/egyptian-art



Vidējā valsts, XII dinastija, apm. 1878–1841 g. p.m.ē.



Divu dimensiju māksla

Ani papiruss, apm. 1250 g. p.m.ē., Britu muzejs EA10470,3 



Kopainas



Masu skati



Bostonas mākslas muzejs



Krāsas un 

pigmenti





Krāsu salikumi



Detaļas netiek 

ierobežotas, bet jāseko 

krāsu gammai



Grūti kompromisi



Pāris

V dinastijas augstmaņi- brāļi

Khnumhotep and Niankhkhnum



Valdnieka Tuta kapeņu la’dīte



Attēla un teksta 

attiecības

• Jautājums tas ir 

mūsdienās nevis 

senatnē

Vidējā valsts, valdnieka Senusreta I 

Baltā kapela Karnakā



Pseido-kanoni

• Ir ļoti daudz 
dažādu 
mūsdienīgu 
kalkulāciju un 
aprēķinu, kas ļauj 
saprast 
izmantotās 
proporcijas, tomēr 
tās nav bijušas 
zināmas pašiem 
senajiem 
ēģiptiešiem.





Šedervi

Princis Rahoteps un viņa pavadone Nofrete, 

Senā valsts IV dinastija, Kairas muzejs CG 3,4 .

Apm. 2610-2590 g. p.m.ē.

Izstrādāts līdz detaļām- arī acis izgatavotas no 

kalnu kristāla.







Pateicos par 

uzmanību un 

pacietību!

Valdnieks Akhenatens (Ehnatons), apm. 1340 g. p.m.ē.

Berlīnes Jaunais muzejs, inv. 14512


