
 

 

 

 

 

 

Oskar Kubrak 
 

Motyw flankujących lwów w greckiej epoce brązu – 

znaczenie sakralne. Korelacja znaczeniowa z cywilizacją 

egipską 
 

 

Lew w epoce brązu, jak i w późniejszych okresach, miał istotne znaczenie symbo-

liczne. Zwierzę to głównie było utożsamiane z królewskością, siłą1, potęgą i ma-

jestatem. Pełniło ono również symboliczną funkcję ochronną jako strażnik, dlatego 

jego wizerunek często umieszczano w miejscach sepulkralnych. Motyw ten był 

bardzo popularny w schyłku okresu klasycznego (IV w. p.n.e.). Przykładami tak 

datowanych zabytków mogą być m.in. Lew z Cheronei, rzeźby z Mauzoleum w Ha-

likarnasie oraz monumentalny Lew z Knidos. Lwy były często łączone z innymi 

zwierzętami w postacie hybrydyczne (gryf, sfinks), mające różne znaczenie dla 

Greków. 

Symbolikę można analizować, łącząc ją z lokalizacją przedstawienia oraz z jego 

kontekstem. Przykład mogą stanowić rzeźby lwów, które były częścią kompleksów 

grobowych. Motywem, który był bardzo popularny nie tylko na terenach Półwyspu 

Bałkańskiego, ale również w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, jest wizerunek 

flankujących lwów (SMITH, REDFORD 1892: 74). Sformułowanie „flankujące” 

możemy rozumieć jako przedstawienie profilowe dwóch skierowanych do siebie lub 

w odmiennie horyzontalne kierunki postaci, zarówno boskich jak i ludzkich lub 

(najczęściej) zwierzęcych. W przypadków lwów centrum tego motywu było 

najczęściej zajmowane przez postać mitologiczną, boską lub inny element mający 

znaczenie sakralne. Tego typu przedstawienia często pojawiały się na greckich 

gemmach i reliefach epoki brązu oraz w okresie archaicznym. Nie wiadomo jednak, 
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1
 Zwierzęciem również identyfikowanym z siłą był byk. We wczesnej epoce żelaza popularnym mo-

tywem sztuki była scena walki lwa z bykiem. Przedstawienie to ukazywało prawie na każdym źródle 

dominującego lwa. Przykładami mogą być: seria monet z Akantos oraz reliefy z frontonów wschodniego 

i zachodniego z Hekatompedonu (świątyni Ateny Polias na Akropolu ateńskim). 
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w jaki sposób motyw ten dostał się na tereny Półwyspu Bałkańskiego i czy fak-

tycznie możemy określić go jako sakralny. W celu zgłębienia tematu należy skon-

centrować badania na sztuce i kontaktach greckich ze starszymi, sąsiadującymi z nią 

cywilizacjami. Analiza lwich wizerunków powinna wskazać odpowiedź na po-

stawione pytanie badawcze. Niniejszy artykuł przedstawi i porówna motywy flanku-

jących lwów z terenów Grecji i ich najbliższego, południowego sąsiada – Egiptu. 

 

Lwy na terenach greckich 

 

Popularność lwiej sztuki w starożytności (w tym w Grecji) była spowodowana iden-

tyfikacją lwa z cechami wymienionymi we wstępie, ale również tym, że zwierzę to 

żyło na terenach południowej Europy. Znaleziska archeozoologiczne z terenów bał-

kańskich, greckich oraz z południowej Ukrainy potwierdzają obecność tego gatunku 

kota w epoce brązu. Wyróżnia się aż trzydzieści dziewięć stanowisk z terenów obec-

nej Grecji, Bałkan, Węgier i południowej Ukrainy (Fig. 1; THOMAS 2004: 192; 

2014: 376). Najwięcej szczątków koncentruje się na terenach greckich i wzdłuż 

zachodniego wybrzeża Morza Czarnego. Żaden materiał archeozoologiczny nie do-

starczył pełnego szkieletu, znalezione zostały tylko pojedyncze kości, które wska-

zują jedynie na obecność lwów na tych terenach (THOMAS 2004: 162). Małe zasoby 

kostne nie są wystarczające, by pozwolić na rekonstrukcje wyglądu zwierzęcia. 

Szczątki z tych terenów są zaliczane do gatunku lwa europejskiego (Panthera leo 

europea). Nie jest znany dokładny jego wygląd ze względu na dawny czas wyginię-

cia, który szacuje się na około 100 r. n.e. Na podstawie obecnych badań możemy 

określić jego zasięg występowania – południe Półwyspu Iberyjskiego, Włochy, po-

łudniowa Francja, Bałkany oraz południe Ukrainy. Na terenie Europy mogły wystę-

pować też inne gatunki lwów. Możliwe jest, że w Grecji znajdował się lew z tere-

nów Afryki, gdzie wyróżniamy dwa jego podgatunki – berberyjski (Panthera leo 

berberisca) oraz afrykański. Do wymienionych odmian lwa mogących dostać się na 

Półwysep Bałkański należy doliczyć jego bliskowschodni odpowiednik Panthera 

leo persica (lew azjatycki/lew perski). W przypadku tych rodzajów lwów znany jest 

ich wygląd ze względu na materiał fotograficzny, opisowy i rysunkowy. Lew berbe-

ryjski został uznany za gatunek wymarły w 1942 r. Pierwotnie zajmował teren całej 

Afryki Północnej. Lew afrykański dzieli się na podgatunki (wschodnioafrykański, 

południowoafrykański i zachodnioafrykański), które nadal występują na macie-

rzystym kontynencie. Możliwy był również transport zwierząt z innych terenów są-

siadujących i handlujących z Grekami. Najbardziej prawdopodobne było to w okre-

sie wzmożonej popularności lwich przedstawień. Wyróżnić tu należy czas pa-

nowania Amenhotepa III2 (ok. 1400 r. p.n.e.) w Egipcie oraz Ashur-nasir-pala (884-

859 r. p.n.e.) i Ashur-bani-pala (669-626 r. p.n.e.) na terenach Bliskiego Wschodu 

(RICHTER 1930: 3). 
  

 
2
 Amenhotep III sam siebie przedstawiał w postaci lwa, przykład mogą stanowić rzeźby z miejsco-

wości Soleb w Górnej Nubii (rzeźby obecnie znajdują się w British Museum w Londynie) 
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Egejskie lwy i ich analogie 

 

W celu określenia pochodzenia motywu flankujących lwów, jak i jego znaczenia, 

kluczowe jest zapoznanie się z materiałem pozostawionym przez Egejczyków. 

Jednym z najbardziej popularnych i najliczniejszych źródeł archeologicznych z epo-

ki brązu są przedstawienia o niewielkich rozmiarach, m.in. na gemmach, pieczę-

ciach lub sygnetach. Wśród tych przedstawień znajduje się motyw flankującego lwa. 

Cechą wspólną wizerunków jest postać boska lub mitologiczna znajdująca się po-

między zwierzętami. Przykładami mogą być pieczęcie odnalezione w Knidos, w tym 

pieczęć z wizerunkiem Pani Gór datowana na XIV w. p.n.e. Postać bogini jest przed-

stawiona jako stojąca na szczycie góry flankowanej przez dwa lwy (Fig. 2; TAY-

LOUR 1983: 44-45). Kolejnymi zabytkami są dwie gemmy z Myken z wizerunkami 

Pani Zwierząt. Pierwsza z nich, datowana na XIII w. p.n.e., ukazuje boginię pomię-

dzy zwierzętami, które stoją na tylnych łapach, a przednie mają uniesione w stronę 

centralnej części motywu (Fig. 3). Druga gemma jest datowana na XIV w. p.n.e. 

Ukazuje ona postać boską znajdującą się pomiędzy dwoma stojącymi lwami (Fig. 4; 

EVANS 1901: 165). Ciekawym elementem tej gemmy jest lew umieszczony z prawej 

strony, który ukazany jest jako hermafrodyta – z grzywą oraz sutkami3. Znane są 

wizerunki ukazujące postacie o charakterze sakralnym, które walczą z flankującymi 

lwami. Taka scena została umieszczona na dwóch znanych nam zabytkach. Jednym 

z nich jest gemma z Krety, która ukazuje męskie bóstwo (nie jest wiadome kogo 

przedstawia) trzymające dwa lwy za głowy (Fig. 5; EVANS 1901: 164). Wśród 

podobnych gemm z greckiej epoki brązu czasami interpretuje się centralną postać 

jako Pana Zwierząt (MARTINOTTI, MARTINOTTI 2009: 14-15). Kolejnym zabytkiem, 

który tu wymaga wymienienia, jest pierścień minojski datowany na około połowę 

XV w. p.n.e., na którym przedstawiono dwóch nagich herosów walczących z lwami 

(Fig. 6; BERNARD 1970: 3-8). Należy wspomnieć, że przedstawienie walki z tymi 

zwierzętami było bardzo popularne w sztuce kultury bliskowschodniej. 

Cywilizacja Egejska oprócz małych przedstawień pozostawiła duże wizerunki 

flankujących lwów. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest relief 

z bramy wejściowej w Mykenach. Płaskorzeźba datowana na XIII w. p.n.e. była od-

czyszczona i badana od 1876  r. przez Heinricha Schliemanna. Wykonana z wapie-

nia, wpisana jest w trójkątną niszę mającą odciążyć konstrukcję wejściową. Pomię-

dzy lwami w centralnej osi reliefu została przedstawiona kolumna. U jej postawy 

znajdują się wyobrażenia dwóch ołtarzy, na których lwy, przedstawione w pozycji 

stojącej, opierają przednie łapy. Taki układ nadaje przedstawieniu charakter sakralny 

(RUTKOWSKI 1987: 228-230; CASTLEDEN 2005: 127; VON MARCH 2006: 57; EVANS 

1901: 156-157; TAYLOUR 1983: 96). Zarówno ołtarze, jak i kolumna mogą wskazy-

wać, że scena ukazana na reliefie z bramy nawiązuje do terenu sanktuarium. W tej 

 
3
 Podobne wizerunki lwów możemy znaleźć na pieczęciach minojskich (RUTKOWSKI 1987, Il. 95), 

a także w późniejszym okresie na jednym z frontonów z Akropolu ateńskiego (VI w. p.n.e.), na monetach 

bitych w Kolchidzie (V w. p.n.e.) oraz w formie brązowej statuetki z Koryntu datowanej na VI w. p.n.e. 

(British Museum, nr. inw. Bronze 232). 



80 Oskar Kubrak 

interpretacji możemy posiłkować się analogią umieszczoną na rytonie z Kato Zakros 

(Kreta), który jest datowany najprawdopodobniej na XV w. p.n.e. (SHAW 1978: 429-

448; HUEBNER 2003). Przedstawione elementy z bramy w Mykenach są podobne do 

tych znajdujących się na zabytku z Krety. Znane są też inne rodzaje zabytków 

z motywem flankujących lwów. Jednym z nich, który także może stanowić analogię 

do reliefu z bramy w Mykenach, jest gemma pochodząca z Krety (Fig. 7; EVANS 

1901: 161-162). Innym przykładem jest trzon brązowego lustra wykonany z kości 

słoniowej i znaleziony w świątyni Ateny Polias w Jalysos na wyspie Rodos, dato-

wany na środkową część XIV w. p.n.e. Zdobienie uchwytu lustra przypomina 

późniejszy, wspomniany wyżej relief z bramy w Mykenach, ze względu na przedsta-

wienie dwóch lwów wspartych na ołtarzu. Elementem, którego nie możemy po-

równać, jest kierunek, w jakim zwrócone są głowy zwierząt, gdyż tych części bra-

kuje na reliefie z Myken. Wśród innych, wyżej przedstawionych zabytków możemy 

znaleźć analogie dotyczące skierowania głowy w zewnętrzną stronę sceny (BLACK-

WELL 2014: 474). Nicholas G. Blackwell w swoich najnowszych badaniach wska-

zuje, że jest duże prawdopodobieństwo takiego pierwotnego wyglądu lwów z reliefu 

w Mykenach (BLACKWELL 2014: 475-478). Nie jest znana różnica znaczeniowa 

pomiędzy popularnym wizerunkiem flankujących lwów zwróconych ku sobie (ang. 

confronted animals) bądź zwróconych na zewnątrz kompozycji (ang. anti-

confronted animals). 

Następną analogię do reliefu znajdującego się nad bramą wejściową w Mykenach 

stanowi płaskorzeźba o dużych rozmiarach, znajdująca się na terenach południowo- 

-wschodniej Frygii. W starożytnym mieście Ayaz-Inn (najprawdopodobniej obecny 

Aslantas) zbadano pod koniec XIX w. relief ukazujący flankujące lwy, pomiędzy 

którymi znajdowało się wejście do grobowca (Fig. 8). Obiekt sepulkralny nie dos-

tarczył podczas eksploracji żadnych zabytków archeologicznych (RAMSAY 1888: 

368-370; GARDER 1896: 64). Pozostałości wokół wykutego w skale reliefu sugerują, 

że na tym stanowisku było więcej podobnych monumentów, które jednak nie zacho-

wały się. Wygląd zwierząt może wskazywać na wykonanie płaskorzeźby przez 

rzeźbiarza pochodzenia wschodniego, najprawdopodobniej hetyckiego. W centralnej 

części obecnej Turcji (teren Państwa Hetyckiego) znajduje się wiele zabytków, na 

których został umieszczony omawiany motyw, przykładem może być słynna brama 

w Hattusza z XIV w. p.n.e. 

 

Źródło motywu 

 

Dobrze znane są kontakty pomiędzy Egiptem, cywilizacjami bliskowschodnimi 

i Grecją w okresie epoki brązu. Skutkowały one zapożyczeniami na płaszczyźnie 

kulturowej, a także w sztuce. Przykładem tego może być Sfinks, którego początki są 

określane jako bliskowschodnie (pierwsze znane przedstawienie Sfinksa pochodzi 

ze świątyni w Göbekli Tepe w południowej Turcji, datowanej na ok. 9 tysięcy lat 

p.n.e.). Motyw ten został później zaczerpnięty przez sztukę egipską, a następnie 
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dotarł do Grecji. Stały kontakt pomiędzy trzema cywilizacjami przyniósł wiele 

wpływów widocznych w sztuce. 

 

Lwy w Egipcie - znaczenie 

 

Jednych z najwcześniejszych przykładów lwiej sztuki należy szukać wśród pozosta-

łości cywilizacji bliskowschodnich. Egipt dzięki licznym kontaktom mógł czerpać 

z tamtejszych źródeł. Podobna sytuacja najprawdopodobniej miała miejsce w relacji 

Grecji z Egiptem. Zabytki z kraju nad Nilem mogą być porównywane z materiałem 

znajdowanym na Półwyspie Bałkańskim. W Egipcie, podobnie jak w Grecji, wize-

runek lwa symbolizował pieczę i ochronę. Uważano, że zwierzę to pilnuje wscho-

dów i zachodów Słońca, wierzono w to z powodu życia lwów na pustyni, czyli na 

wschodzie i zachodzie Nilu. Ma to odzwierciedlenie w sztuce, czego przykładem 

jest bóg Aker, który symbolizowany był w formie dwóch flankujących lwów skie-

rowanych w przeciwne strony (Fig. 9; EVANS 1901: 162; HART 2005: 11). Lewe 

zwierzę miało symbolizować wschód, a prawe zachód Słońca. Cywilizacje staro-

żytne były mocno skupione na astronomii, w tym na układach gwiazd, gwiazdo-

zbiorów oraz wędrówce słońca po firmamencie. Obecność lwa miała również swoje 

odzwierciedlenie na niebie. Gwiazdozbiór Lwa znajdował się w korelacji ze Słoń-

cem, według datowania tradycyjnego miało to miejsce w okresie od 22 lipca do 

10 sierpnia (BAKICH 1995: 126). Daty te pokrywają się z Thot4 - pierwszym miesią-

cem w kalendarzu egipskim - oraz częściowo z drugim Paophi5. Obecnie nie znamy 

jednak żadnych odwołań w kulturze greckiej dotyczących łączenia lwa z wędrówką 

słońca po niebie. 

Liczne przedstawienia motywu lwa umieszczone w kontekście religijnym, astro-

nomicznym i historycznym były łączone z wizerunkiem zwierzęcia wśród egipskich 

bogów. Znane są dwie boginie posiadające ciało ludzkie i lwią głowę. Pierwszą 

z nich jest Sachmet, bogini wojny, chorób i zemsty, a także opiekunka Dolnego 

Egiptu. (HELCK, OTTO 1984: 323-333) Była głównym bóstwem czczonym w „Mieś-

cie Lwa” - Leontopolis (eg. Taremu; gr. Λεόντων πόλις lub Λεοντώ; ar. Tell al 

Muqdam; BONNET 2000: 423). Drugą boginią jest Tefnut, odpowiedzialna za wilgoć 

oraz świat podziemny (Fig. 10; HELCK, OTTO 1986: 296-304). W ikonografii oby-

dwie boginie są prawie identyczne, różnią się jedynie rodzajem berła, które trzymają 

przed sobą. Tefnut była również ukazywana jako lew. 

Ważnych informacji dostarczają nam również liczne teksty greckie dotyczące 

znaczenia religijnego lwów w starożytnym Egipcie (BERNARD 1990). Étienne 

Bernard w artykule przedstawia lwa jako obiekt kultu, a także określa jego zna-

czenie geograficzne i kosmogoniczne w Egipcie. Główna część tekstu poświęcona 

została dziewięciu inskrypcjom z Tell-el-Muqdam, które zostały wykonane przez 

Greków lub zhellenizowanych Egipcjan. Opisane źródła epigraficzne odnoszą się 

bezpośrednio do wizerunku lwa oraz samego Leontopolis. 

 
4
 Determinatyw, obejmuje okres od 19 lipca do 17 sierpnia. 

5
 Determinatyw, obejmuje okres od 18 sierpnia do 16 września. 
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Przykłady motywu flankującego lwa w Egipcie 

 

Wizerunek lwa często towarzyszył bóstwom egipskim i faraonom. Porównać to mo-

żemy do terenów greckich, gdzie zwierzę to umieszczane było w podobnym Kon-

tekście, jak wyżej przedstawiono na przykładach wizerunków Pani Zwierząt i Pani 

Gór. Szu, egipski bóg powietrza i wiatrów, został ukazany na zagłówku wykonanym 

z kości słoniowej jako postać trzymająca nieboskłon (Fig. 11). Lwy przedstawione 

po obu stronach boga są interpretowane jako wschodni i zachodni horyzont.  

Przedstawienia flankujących lwów znajdowały swoje miejsce także na tronach 

władców. Zabytki tego typu były popularne w okresie Nowego Państwa, stały one 

na lwich łapach i często w miejscach podłokietników były umiejscowione wizerunki 

lwich głów. Te dwa elementy ukazywały zwierzę od frontu na przednich nogach 

tronu. Przykładem takiej dekoracji jest tron datowany na okres panowania Tutanch-

amona (Fig. 12; KUHLMANN 2011). W Grecji pierwsze trony z podobnym motywem 

pojawiają się dużo później – w okresie klasycznym i hellenistycznym. Najsłyn-

niejszym znalezionym w Egipcie zabytkiem, na którym znajduje się motyw flan-

kujących lwów, jest nóż z Gebel-el-Arak (Fig. 13) datowany na okres Nagada II (ok. 

3500-3200 r. p.n.e.). Najprawdopodobniej pochodzący z tej miejscowości, został ku-

piony w Kairze w 1914 r. przez francuskiego egiptologa Georges’a Bénédite. Ostrze 

noża jest wykonane z krzemienia, natomiast uchwyt z kła hipopotama. W górnej 

części rękojeści ukazana jest postać boska lub ludzka, która znajduje się pomiędzy 

flankującymi lwami. Mężczyzna ubrany jest w szaty wskazujące na jego mezo-

potamskie pochodzenie. Egiptolodzy i badacze cywilizacji bliskowschodnich wyróż-

niają trzy interpretacje postaci znajdujących się między lwami. Pierwszą z nich i naj-

bliższą prawdy zdaje się utożsamienie mężczyzny z bogiem El (DU MESNIL DU 

BUISSON 1969: 63-83). Jest on również uważany za Meski’aggaszera6 (ROHL 1998), 

a także wojownika mezopotamskiego (GRIMAL 1992: 36). Ostatnia z wymienionych 

propozycji interpretacyjnych wydane się nieprawidłowa, z powodu braku innych 

przedstawień, na których pomiędzy lwami ukazana jest postać zwykłego człowieka. 

Lwy wyobrażone na nożu z Gebel-el-Arak są natomiast interpretowane jako 

Gwiazda Poranna i Gwiazda Wieczorna, które możemy identyfikować z planetą 

Wenus (WATTERSON 1997: 41). 

 

Podsumowanie 

 

Przedstawienia z Egiptu i Grecji jednoznacznie wskazują na umiejscowienie pomię-

dzy flankującymi lwami bogów, herosów lub miejsc religijnych i sepulkralnych. 

Postać lub obiekt znajdujący się w centrum motywu ma charakter sakralny. Przed-

stawienia znajdowały się zarówno na małych zabytkach typu gemmy, pieczęcie, 

pierścienie, jak i na dużych obiektach, które do dnia dzisiejszego znajdują się in situ. 

Motyw flankujących lwów był mocno rozwinięty na terenach innych starożytnych 

cywilizacji, z których mógł zostać zapożyczony przez Greków w epoce brązu. 

 
6
 Pierwszy władca pierwszej dynastii Uruk. 
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Wizerunki z Grecji i Egiptu miały podobną symbolikę, występowały w towarzy-

stwie postaci, które są interpretowane jako boskie. W Egipcie były łączone z ukła-

dem gwiazd oraz wędrówką Słońca po niebie. Ostatecznie możemy określić ten 

motyw jako sakralny, a także kojarzony z władzą królewską i funkcją ochronną. 

W związku z licznymi kontaktami pomiędzy Egiptem i Grecją, a także podobień-

stwami w formie motywu flankujących lwów, możemy twierdzić, że motyw ten 

mógł przedostać się na Półwysep Bałkański z południa. Hipoteza ta została posta-

wiona na podstawie analizy porównawczej występowania różnych form motywu 

flankujących lwów. Istnieje możliwość, że kontakty z Bliskim Wschodem również 

miały swój udział w rozprzestrzenieniu się oraz rozwoju tego motywu na terenach 

greckich. Zagadnienie wymaga jednak dalszych badań.  
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The Flanked Lion Motive from Greek Bronze Age. Sacral Meaning and 

Corellation with Egyptian Civilization 

ABSTRACT 

 

Lions in Greek art had different forms and also was presented in different motives. 

One of the many motives were flanking lions. An important element in that kind of 

presentation is that what was located between the lions. On the mostly image a cen-

tral place was occupied by character or element of a divine or sacred meaning. 

Greece was not the only area where this theme had such importance. A similar 

situation occurred in Egypt. Contacts, similarities in art and a relatively small 

distance between the two civilizations indicating distribution the motifs from Egypt 

into Greece area. 
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Fig. 1 
 
 

 Fig. 2  Fig. 3 
 
 
Fig. 1. Znaleziska pozostałości osteologicznych lwów z Półwyspu Bałkańskiego, Węgier, za-
chodniej Turcji i południowo-zachodniej Ukrainy (oprac. O. Kubrak wg THOMAS 2004: 189-
190, 192; THOMAS 2014: 382-388) 

Fig. 2. Pieczęć z wizerunkiem Pani Gór flankowanej przez dwa lwy (wg http://images.tri-
be.net/tribe/upload/photo/18c/60d/18c60dcb-5f27-41f9-a584-5ad29c32a64c, dostęp 30.04.2015) 
Fig. 3. Motyw z gemmy z wizerunkiem Pani Zwierząt i dwoma flankującymi lwami 
(wg http://ic.pics.livejournal.com/helens_daughter/35448552/45675/45675_300.jpg, dostęp 
26.10.2015) 
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 Fig. 4  Fig. 5 
 
 

 Fig. 6  Fig. 7 
 
 

 Fig. 8   
 
 

 
Fig. 4. Gemma z wizerunkiem Pani Zwierząt pomiędzy dwoma lwami (jeden będący 
hermafrodytą; wg EVANS 1901: fig. 44) 
Fig. 5. Gemma z wizerunkiem męskiego bóstwa pomiędzy dwoma lwami (wg EVANS 1901: 
fig. 43) 
Fig. 6. Sygnet z wizerunkiem dwóch herosów walczących z lwami przedstawionymi w formie 
motywu flankującego (wg BOARDMAN: Fig. 1) 

Fig. 7. Gemma z flankującymi lwami o głowach skierowanych w przeciwne strony, wspar-
tymi na ołtarzu (ed. O. Kubrak; wg EVANS 1901: Fig. 41) 
Fig. 8. Rysunek reliefu z Ayaz-Inn (współczesne Aslantas). Pomiędzy flankującymi lwami 

znajduje się grobowiec (wg GARDER 1896: Fig. 25) 
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 Fig. 9  Fig. 10 
 
 
 
 

 Fig. 11  Fig. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9. Dwa flankujące lwy zwrócone w  przeciwnych kierunkach, pomiędzy nimi symbol 
słońca nad horyzontem, interpretowane jako bóg Aker (wg EVANS 1901: Fig. 42b) 
Fig. 10. Bogini Tefnut (wg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/BD_Wei-
ghing_of_the_Heart_-_Tefnut.jpg, dostęp 30.04.2015) 
Fig. 11. Bóg Szu przedstawiony jako trzymający nieboskłon, flankowany przez lwy zwrócone 
w przeciwnych kierunkach (wg http://files.abovetopsecret.com/files/img/wm523b94fa.jpg, 
dostęp 30.04.2015) 

Fig. 12. Tron o lwich nogach datowany na okres Nowego Państwa z czasów Tutenchamona 
(wg KUHLMANN 2011: Fig. 3) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/BD_Weighing_of_the_Heart_-_Tefnut.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/BD_Weighing_of_the_Heart_-_Tefnut.jpg
http://files.abovetopsecret.com/files/img/wm523b94fa.jpg
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 Fig. 13 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fig. 13. Zdobienie rękojeści noża z Gebel-el-Arak wykonanej z kości hipopotama (wg 
http://condor.depaul.edu/sbucking/extra/arakdraw.jpg, dostęp 26.10.2015) 

http://condor.depaul.edu/sbucking/extra/arakdraw.jpg

