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Шановні шестикласниці 
та  шестикласники!

У п’ятому класі ви зробили перші кроки у  вивченні історії 
і  вже знаєте, що історія  — це наука про розвиток людського 
життя і  суспільства в  минулому.

Наука, що вивчає минуле всього людства, називається всесвітньою 
історією.

Ви пам’ятаєте, що вчених, які вивчають історію, називають 
істориками. Вони розділили всесвітню історію на п’ять великих 
періодів: Первісна історія, Стародавній світ, Середні віки, 
Новий та Новітній час. Підручник, який ви тримаєте в  ру
ках, допоможе вам засвоїти дуже важливі періоди всесвітньої 
історії  — Первісну історію та історію Стародавнього світу. Ці 
періоди охоплюють величезний проміжок часу  — від появи по
над 2,5 млн років тому на Землі перших людей до загибелі най
давніших держав, що сталося лише 1500 років тому. Це неве
ликий строк для історії людства, адже, якщо від загального часу 
існування людини «відняти» історію первісності та стародавньо
го світу, залишиться менше 1/1000 частини! Сподіваємося, що 
наша навчальна книга допоможе вам зрозуміти найдавнішу істо
рію людства та захопитися її цікавими й  загадковими подіями.

Період історії людства Часові межі

Первісна історія 2,5 млн  — 6 тис. років тому
Стародавній світ 6 тис. — 1,5 тис. років тому
Середні віки V—XV  ст.
Нова історія XVI  — початок XX  ст.
Новітня історія XX  — початок XXI  ст.

У сиву давнину перші люди з’явилися й  на території нашої 
країни. Українські землі були батьківщиною для відважних мис
ливців, що полювали на мамонтів, суворих скотарів і  працьо
витих землеробів. Стародавні жителі земель сучасної України 
будували чудові міста, створювали держави й  розвивали свою 
культуру.

Стародавня історія України  — складова частина всесвітньої історії.

Підручник має звичну для вас структуру. Він містить чотири 
великі розділи: «Первісні спільноти. Археологічні культури», 
«Стародавні цивілізації Азії та Африки», «Антична цивілізація», 
«Витоки європейської та інших сучасних цивілізацій». Ці розділи 
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поділені на теми. На початку кожної теми ви знайдете історичні 
карти. Це  — ваші надійні дороговкази. Довіртеся їм, і  ви будете 
впевнено орієнтуватися в  просторі й  часі, твердо знаючи, де 
й  коли відбулися певні історичні події. Розділи та теми почи
наються з  преамбули, які розкриють особливості й  значення іс
торичних подій, що розглядаються.

Теми, у  свою чергу, поділяються на параграфи. Як завжди, 
параграфи поділено на пункти, назви яких пояснюють, про що 
йдеться в  цій частині підручника. Звертаємо вашу увагу, що 
перед кожним параграфом ми вказуємо, про що саме можна ді
знатися в  ньому.

Працюючи з  підручником, звертайте увагу на рядки, виді
лені кольором. Ця частина тексту є дуже важливою, її слід запа
м’я тати. Не менш важливими для запам’я товування є  імена іс
торичних особистостей, географічні назви, поняття й  дати, 
надруковані напівжирним шрифтом або виділені курсивом. По
яснення таких слів подано в  тексті параграфів та словнику 
«Стародавній світ у  термінах та поняттях», який міститься на
прикінці підручника. До імен згаданих у підручнику правителів 
(царів, фараонів, стратегів, консулів, імператорів тощо) у  дуж
ках подано дати правління, для інших видатних особистостей 
зазначено роки життя.

Перевірити свої знання ви зможете, відповідаючи на запи-
тання та завдання до параграфів. Найцікавіші й  найскладніші 
з  них позначені зірочкою (*). Поміркуйте та обов’язково спро
буйте знайти правильну відповідь на них. Якщо вдасться  — ви 
працюєте недаремно!

Кожний параграф містить ілюстрації, які допоможуть вам 
краще сприйняти наведену в  підручнику інформацію. Звертайте 
увагу на підписи до малюнків, щоб зрозуміти, що саме вони ілю
струють. У  тексті підручника ви знайдете рубрики, що містять 
уривки з писемних джерел, дані археологічних розкопок, цікавий 
додатковий матеріал.

І останнє. Підручник  — це книга, яка містить лише основні 
відомості про історію Стародавнього світу. Щоб дізнатися про 
нього більше, необхідно багато читати. До підручника створено 
електронний ресурс, який запрошує до себе допитливих учнів, 
що прагнуть дізнатися більше про події, що вивчають. Узагаль
нити свої знання вам допоможуть тестові завдання до розділів, 
що виконуються в  режимі онлайн.

Бажаємо успіхів!
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Вступ
КОЛИ І  ЯК РОЗПОЧАЛАСЯ 

ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА

Вступ
Коли і  як розпочалася історія людства

Розвиток людства від мавпоподібної істоти до сучасної людини роз-
тягнувся більш ніж 4  млн років. І сьогодні тривають суперечки про те, 
як з’явилася людина та виникло людське суспільство. Одні твердо ві-
рять, що людина не могла з’явитися без втручання Бога, і  для них 
найвагомішим доказом є  слова Біблії або інших священних книг. Дея-
кі люди переконані, що людське суспільство виникло завдяки втру-
чанню інопланетних цивілізацій і прибульців із космосу. Ми розповімо 
про те, як цю проблему розглядає більшість сучасних вчених.



1 Вчені стверджують, що знання про минуле своїх предків до
помає людині зрозуміти сучасне життя. Проте навіщо нам 

далеке минуле чужих країн та народів? Давні римляни казали: 
«Історія — учителька життя». Чого, наприклад, може навчити 
нас історія народу, який згинув ще багато тисяч років тому? 
Частогусто здається, що від давніх людей залишилося  лише 
відлуння в  сказаннях та легендах. Однак це не так. Саме давні 
єгиптяни 5 тис. років тому вигадали червоний рядок (абзац). 
Китайці 2 тис. років тому створили папір. А  цифри, які вига
дали індуси, араби принесли до Європи майже 800 років тому. 
У всьому, що нас оточує, продовжує жити багатовікова історія 
людства. Яким же чином історики вивчають життя стародавніх 
народів і  держав? У  цьому їм допомагають історичні джере-
ла  — різноманітні свідчення, або «сліди» життя людей мину
лого. Для вивчення найдавнішої історії найбільш важливими 
є  речові й  писемні джерела.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y які саме «сліди» залишили нам жителі стародавніх часів
 y що таке археологія і  чому вона «озброєна лопатою»
 y навіщо розшифровувати стародавні написи
 y що таке цивілізація

Відлуння історії§1

Мал.  1. Давньогрець-
кий надгробок.

Мал.  2. На розкопках поселення ста-
родавніх людей (Південна Англія).

2 Історія, «озброєна» лопатою. Чи знаємо ми, що схо
вано під землею? Далеко не завжди. Іноді на гли

бині лише в  декілька метрів від поверхні можна 
знайти житло первісної людини чи могилу колись 
усевладного царя, руїни стародавнього міста чи за
лишки загубленої бібліотеки.

…Блискавично й  нестримно жорстокий ворог уві
рвався в  місто. Загарбники безжалісно розграбували 
й  спалили будинки, засипали колодязі, зруйнували 
оборонні стіни. Жителів убили або взяли в  полон, а  ті, 
хто уник цієї долі, назавжди залишили місце трагедії. 
Місто спорожніло. Вітер роками заносив його пилом 
і  піском, колись багатолюдні майдани й  вулиці поза
ростали травою й  деревами. Люди забули про місто…

Вступ. Коли і як розпочалася історія людства6



Проте через багато років сюди прийшли вченіархеологи й по
чали розкопки. Поступово, шар за шаром, вони звільнили за
лишки міста від землі, пилу й  каміння.

Археологія  — це наука, яка вивчає історію за речовими джерелами.

У роботі археолога не буває дрібниць. Для нього важливе все, 
що було знайдено під час розкопок: мідна монета чи золота при
краса, посудина для води чи гачок для лову риби, бойова сокира 
чи бронзове дзеркало, вулична бруківка чи закон країни, викар
буваний на кам’яній плиті. Щороку археологічні експедиції ве
дуть дослідження у  багатьох країнах світу. Особ ливо багато 
археологічних пам’яток на землях сучасної України, де перші 
люди з’явилися понад 1 млн років тому. Крок за кроком роз
копки відкривають невідомі сторінки історії минулих часів.

3 Знаки, які «заговорили». Чи може сучасна людина постійно 
тримати в  пам’яті всю потрібну їй інформацію? Звісно, ні. 

Тому майже кожна людина користується записником, довідником 
або комп’ютером, куди занотовує необхідні відомості. Коли  ж 
люди навчилися зберігати для себе й  нащадків необхідні знання 
у  вигляді знаків? Виявляється, писемність виникла понад 5 тис. 
років тому. Люди використовували різні матеріали для письма. 
Вони писали на каменях і скелях, глиняних і дерев’яних таблич
ках, шкурах тварин і  навіть на панцирах черепах. Звичний для 
нас папір був уперше виготовлений в  Китаї 2 тис. років тому. 
Багато стародавніх писемних джерел збереглося до наших днів.

Писемні джерела містять важливі відомості з  історії Стародавнього 
світу.

Проте як прочитати стародавні письмена, коли зникли на
роди, які ними користувалися? Іноді зрозуміти зниклу мову 
допомагають її «родичі». Так, італійська мова походить від старо
давньої латини. Однак таких «помічників» небагато. Вчені де
сятиліттями працюють із записами, намагаючись розкрити зна
чення кожного знака. Їм вдалося розшифрувати писемність 
більшості стародавніх народів. Проте деякі з  них лишаються та

Мал.  3. Моря й  океани 
приховують безліч та-
ємниць. Рівень Світово-
го океану не раз зміню-
вався. Тому багато 
стародавніх міст або 
їхні частини опинилися 
під водою. Сучасний рі-
вень розвитку техніки 
дає змогу проводити 
підводні дослідження 
стародавніх пам’яток. 
Тонка металева «сітка» 
точно фіксує всі знахід-
ки на дні моря.

Мал.  4. Лицьова і  зворотна сторона срібної 
монети із Херсонеса Таврійського.

Мал.  5. Давньогрець-
кий напис з  Ольвії 
(давньогрецьке місто 
поблизу сучасного 
Миколаєва).
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ємницею. Так, досі нерозгаданою є писемність стародавніх жите
лів острова Крит. Можливо, саме ви зможете її прочитати…

В історії є  ще один помічник  — наука етнографія. Вона ви
вчає культуру, звичаї та побут народів нашої планети. У  най
віддаленіших куточках Землі  — високо в  горах, у  густих зарос
тях джунглів, на далеких островах  — ще залишилися племена, 
які живуть за стародавніми традиціями. Спостерігаючи за ними, 
вчені дізнаються, як жили наші далекі предки.

4 Стародавні цивілізації. Чи схожі люди один на одного? І  так, 
і  ні. Усі люди народжуються, живуть і  вмирають. Ми всі 

належимо до одного біологічного виду, маємо однакову будову 
тіла. Однак кожна людина неповторна. Ми маємо різний колір 
шкіри, очей, волосся, різні характери й  звички тощо.

Народи стародавнього світу мали в  історії свого розвитку 
багато спільного. Однак кожен із них мав свою мову, власну 
писемність, посвоєму будував міста, приймав закони, розвивав 
мистецтво, накопичував наукові знання. У  кожного з  них ви
никали свої звичаї, традиції, з’явилася віра в  богів. Усе це час
то замінюють одним словом  — цивілізація.

Стародавні цивілізації загинули, але на їхньому підґрунті 
виникли й  розвиваються цивілізації сучасного світу. Про істо
рію розвитку найдавніших цивілізацій, які існували також на 
території нашої країни, ви довідаєтеся із цієї книги.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Придумайте назву до першого пункту параграфа. Поясніть, чому ви його 
так назвали. 2.  Що і  як вивчає наука археологія? Чому археологію іноді на-
зивають «історією, що “озброєна” лопатою»? 3.  Розкажіть про писемні істо-
ричні джерела. 4*.  Поясніть, чим археологія відрізняється від етнографії.  
5*.  Чи можна вважати Україну стародавньою країною? Обґрунтуйте свою від-
повідь. 6.  Як ви розумієте словосполучення «стародавня цивілізація»?

Мал.  6. Мисливець ав-
стралійського племені 
з  луком.

? Яким чином деякі 
сучасні жителі Ав-
стралії здобувають 
собі продукти хар-
чування?

Мал.  7. Полювання ескімосів на морського звіра.

? Чи використовує ескімос-мисливець сучасну техніку?

Вступ. Коли і як розпочалася історія людства8



1 Люди і  час. Сьогодні в  житті звичайної людини 
навіть хвилини відіграють важливу роль. Що вже 

казати про рух потягів, польоти літаків і  космічних 
кораблів. Проте так було не завжди.

У наших міркуваннях із приводу часу в  історії 
ми маємо усвідомити таке.

Історія рухається тільки в  одному напрямку: від ми-
нулого до майбутнього.

Час незмінний. Проте життя людей за різних часів 
змінювалося з різною швидкістю. У перших людей це 
відбувалося дуже повільно. Так само як і  тварини, 
вони були не здатні думати про час. Щодня всю свою 
силу люди витрачали на здобування їжі й  боротьбу 
за життя. Так тривало близько двох мільйонів років. 
Однак із появою сучасної людини історія ніби при
скорила свій рух. Протягом життя людини відбувало
ся вже значно більше подій, аніж раніше.

Зрозуміти хід історії без лічби часу неможливо.

Ми не можемо вивчати історію, якщо не будемо 
знати, коли відбулися ті чи інші події. Яка з  них 
відбулася раніше? Наскільки раніше? Скільки років 
минуло відтоді? Історики завжди прагнуть отримати 
відповіді на ці запитання.

Вивчаючи історію, вчені найчастіше розглядають 
великі відрізки часу — століття, або віки. Десять сто
літь становлять тисячоліття.

100 років  — те саме, що вік, або століття; 10 сто-
літь  — те саме, що тисячоліття.

Найдавнішою мірою часу було чергування дня 
і  ночі.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y коли і  як люди почали лічити час
 y яким чином лічили час мисливці та землероби
 y коли з’явилися перші календарі

ВИ НАВЧИТЕСЯ:
 y лічити час до «нашої ери»
 y порівнювати різні системи лічби часу

Практичне заняття  
Рух часу та його відлік в  історії §2

Десятиліття

Століття

Тисячоліття

Рік

10 років

100 років
10 десятиліть

1000 років
10 століть

Мал.  1.  Лічба часу за десятичною 
системою.
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Перші люди з’явилися й  тривалий час жили в  країнах із 
теплим кліматом, де протягом року було багато сонячних днів. 
Своїми справами люди займалися тільки за світлої пори доби, 
тому першою мірою часу було чергування дня і  ночі. Пізніше 
люди навчилися вимірювати час цілодобово  — від сходу сонця 
до наступного сходу. За сучасним календарем обчисліть, скіль
ки годин налічує світла пора доби у  вашій місцевості у  вересні.

Місяць як міра часу за рухом небесного Місяця дорівнює 
приблизно 29,5 доби.

Люди помітили, що Місяць постійно змінює свій зовнішній 
вигляд і  місце на зоряному небі. Він може бути круглий, напів
круглий або схожий на серп, а  іноді й  зовсім зникає на якийсь 
час (мал.  2). Зміна форми Місяця відбувається через рівні про
міжки часу. Стародавні мисливці, рибалки та збирачі почали 
вимірювати час місячними місяцями.

Перші «справжні» календарі створили землероби.

Особливе значення лічба часу мала для землеробів. Вони звер
нули увагу, що багато явищ природи повторюються через одна
кову кількість днів. Наприклад, поява перелітних птахів, розливи 
річок, цвітіння дерев. Ці події збігаються з  певним положенням 
зір на небі. Тривалість року вміли вимірювати багато землероб
ських народів. У  стародавній країні Єгипет люди поділили рік на 
12 місяців. Спостерігаючи за природою й  зорями, люди змогли 
вимірювати час роками. Тривалість року в  єгиптян дорівнювала 
365 дням. Так був створений найдавніший календар.

Мал.  2. Зміна поло-
ження Місяця на ніч-
ному небі.

Мал.  3. Череп мамон-
та, розмальований 
червоною вохрою.

АРХЕОЛОГІЧНИЙ ФАКТ

Під час розкопок стародавньої стоянки на території України археологи 
знайшли частину черепа мамонта. На ньому різцем чітко й  акуратно були 
видряпані різні позначки. Вчені припустили, що за допомогою цих позна-
чок стародавній мисливець вів лічбу часу впродовж чотирьох місячних 
циклів (мал.  3). Мисливці вираховували тривалість посушливого сезону, 
зважаючи на час, коли звірі залишали пасовище та йшли ближче до води.

2 Відлік часу в  давнину. Кожна людина веде лічбу років свого 
життя. Люди знають, коли вони народилися, пішли до школи, 

переїхали жити в  інше місто тощо. У  стародавніх людей також 
виникла потреба вести лічбу часу роками. Вони запам’я то вували 
рік гарного врожаю, рік війни або сонячного затемнення. Як саме 
вели лічбу років у  давнину? Одні народи початок року відрахо
вували від якоїсь важливої події. Інші вели лічбу часу за роками 
правління своїх царів. Із приходом до влади наступного царя по
чинався новий відлік часу. Так, у  біографії єгипетських полко
водців ми можемо прочитати: «Я  став воїном на четвертий рік 
правління великого Рамсеса. На шостому році царювання слав
ного Аменхотепа я  першим увірвався у  ворожу фортецю».
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3 Що таке «наша ера»? Відлік часу, яким ми користуємося, виник 
давно і  пов’язаний з  ім’ям засновника християнського віров

чення Ісуса Христа. У  стародавніх сказаннях розповідається, що 
Ісус Христос вчинив багато добрих справ і чудес. Після мучениць
кої страти Ісус Христос вознісся на небо. Пізніше віруючіхристи
яни почали вести лічбу років від народження Ісуса Христа.

Вважають, що Ісус Христос народився в  753  році від засну
вання Рима. Цей рік прийнято вважати першим роком нашої ери 
(н. е.), або від Різдва Христового (Р. Х.). Цей принцип лічби років 
використовує більшість народів світу. Християнське літочислен
ня стало міжнародним.

У 1991 році Україна стала незалежною державою. Отже, ця 
знаменна подія відбулася на 1991 році від початку нашої ери, або 
від Різдва Христового. Ваші батьки народилися у  XX  ст. нашої 
ери, тобто у  ІІ тис., а  ви народилися вже у  XXI  столітті, тобто 
у  ІІІ тис. нашої ери.

Усім відомо, що багато подій відбулося до початку нашої ери 
(до н.  е.). Наприклад, перші Олімпійські ігри в  Греції були про
ведені в  776 році до н.  е., іншими словами, за 776 років до на
родження Христа. Лічбу часу до нашої ери ведуть у  зворотному 
напрямку. Як це зробити? Намалюймо «шкалу часу», поділіть її 
на дві частини: «до нашої ери» і «наша ера». Домовимося, що час 
тече зліва направо, та «округлімо» нашу еру до двох тисяч років.

«Шкала часу»
9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 років тому

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1000 2000

до н. е. н. е.

Р. Х.

Мал.  4. У  святилищі 
Стоунхендж, складе-
ному з  величезних 
кам’яних брил, первіс-
ні жителі Англії спо-
стерігали за небесни-
ми світилами й  вели 
відлік часу.

Мал.  5. Сонячний ка-
лендар ацтеків. Кален-
дар із зображенням 
Сонця, а  також міфіч-
них і  реальних істот, 
висічений із суцільно-
го шматка скелі. Його 
діаметр становить 
3,6  метри, а  маса  — 
24 тонни.

Ми знаємо, що землеробство виникло за 8 тисяч років до н. е. 
Для того щоб довідатися, як давно це відбулося, необхідно склас
ти 8 тисяч років до нашої ери і 2 тисячі років нашої ери: 8 + 2 = 10. 
Таким чином, землеробство виникло 10 тисяч років тому.

Приблизно 7 тисяч років тому люди навчилися обробляти метал. 
За скільки років до початку нашої ери сталася ця подія? Від 7 тисяч 

Стародавні греки вели лічбу років за Олімпійськи
ми іграми, які присвячували Зевсу. Ці спортивні зма
гання проводили один раз на чотири роки. Тому грець
кий хлопчик міг сказати так: «Я народився у  третій 
рік 34ї Олімпіади». Жителі деяких стародавніх міст 
вели відлік часу від дня заснування міста. Мусульма
ни  ж ведуть літочислення від важливої події в  житті 
пророка Мухаммеда.

У деяких країнах зберігаються свої системи лічби 
років, по в’я зані з  іншими релігіями або важливими 
подіями в  житті народів.
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років ми віднімаємо 2 тисячі років нашої ери: 7 – 2 = 5. Отже, метал 
люди почали добувати за 5 тисяч років до початку нашої ери.

Князь Олег почав правити в  Києві у  882 році н.  е. Скільки 
років минуло від заснування Риму до початку правління князя 
Олега? Необхідно 753 (роки до н.  е.) скласти з  882 (роки н.  е.): 
753 + 882 = 1635. Отже, князь Олег почав своє правління в  Києві 
на 1635  рік від заснування Риму.

Розв’язання задач

Використовуючи «шкалу часу», виконайте в  зошитах такі 
завдання.
1. Позначте на «шкалі часу» 3 рік до н.  е., 2 рік н.  е., 1 рік 

до н.  е., 3 рік н.  е., 1 рік н.  е., 2 рік до н.  е.
2. Позначте на «шкалі часу» дати початку потепління на Землі 

(13 тисяч років тому), виникнення землеробства (8 тисяч ро
ків до н.  е.) та початок обробки металу (7 тисяч років тому).

3. Найбільша піраміда в  Єгипті була споруджена в  2600 році 
до н.  е., а  в 1037 році н.  е. було закінчено будівництво хра
му Святої Софії в  Києві. Скільки часу минуло між цими по
діями? Скільки років минуло від часу спорудження піраміди? 
Скільки років виповнюється цього року храму Святої Софії?

4 Як вчені ділять час. Ми вже знаємо, на які великі проміжки 
часу поділили всесвітню історію історики (Первісна історія, 

Стародавня історія, Середні віки, Новий та Новітній час). Цей 
розподіл необхідний для ретельного вивчення історії людства 
в  різні часи. Саме тому вчені використовують різноманітні пе
ріодизації, за допомогою яких упорядковують наукові знання.

Періодизація  — спосіб упорядкування наукових знань з  історії.

Ви пам’ятаєте, що археологи вивчають історію за допомогою ма
теріальних пам’яток, тобто речей. Серед них найкраще зберігаються 
знаряддя праці, які в давнину люди виготовляли з різних матеріалів, 
але передусім — із каменю та металів. Саме ці матеріали стали осно
вою археологічної періодизації стародавньої історії: кам’яний вік 
(палеоліт), міднокам’яний вік (енеоліт), бронзовий вік, залізний вік.

? На які періоди археологи поділяють найдавніше минуле?

Найтривалішим був кам’яний вік  — майже три мільйони ро
ків. Саме тому археологи поділили кам’яний вік на відповідні 
періоди (мал.  6), з  якими ви ознайомитеся в  наступному розділі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Поміркуйте, що означає в  українській та російській мовах слово «місяць».  
2.  Коли й  чому виникає лічба часу за роками та з’являються перші календа-
рі? 3*.  Яке літочислення  — єгипетське, грецьке чи римське  — зручніше? 
Чому ви так вважаєте? 4.  Скільки повних тисячоліть і  століть триває наша 
ера? 5.  Що таке періодизація? 6.  Із  якою метою вчені використовують пе-
ріодизації в  наукових дослідженнях?

Давній 
кам’яний вік 
(палеоліт)

2,5 млн  — 
9 тис. ро-
ків тому

Неоліт (новий 
кам’яний вік)

VII—IV тис. 
років до 
н.  е.

Мідно-кам’я-
ний вік

IV—III тис. 
років до 
н.  е.

Бронзовий вік
III—I тис. 
років до 
н.  е.

Залізний вік
I тис. років 
до н.  е.  — 
V  ст. н.  е.

Мал.  6.  Основні періо-
ди історії Стародавньо-
го світу з  точки зору 
археологів.
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Перші люди

Неандерталь

Альтамір

Кро-Маньйон

Шанідар

Олдувай

Пекін

о. Ява

Стоянки первісних людей:
— «людина вміла»
— «людина прямоходяча» 
— неандерталець
— кроманьйонець

Вірогідна 
прабатьківщина 
людини

Заселення 
кроманьйон-

цями Америки, 
Австралії, 

Океанії

Розділ I
ПЕРВІСНІ СПІЛЬНОТИ



Тема 1 Життя людей 
за  первісних часів

Ми знаємо, що Стародавня історія та археологія вивчають часи заро-
дження та початкового розвитку людського суспільства. А  от проблеми 
виникнення людини як біологічного виду вивчає наука антропологія. 
Вчені-антропологи пропонують свою періодизацію найдавнішої історії, 
спираючись на зміни, що відбувалися з  людиною за цей дуже тривалий 
час: «людина вміла», «людина прямоходяча», «людина розумна». Більш 
детально із цією періодизацією ми ознайомимося в  цьому розділі.
Отже, історія людства почалася понад 2,5 млн років тому, коли на Землі 
з’явилися перші люди. У  той час не було міст і  сіл, писемності й  законів, 
наук і  мистецтва  — не існувало цивілізації. Перші люди зовні нагадували 
тварин. Та вони й  насправді були частиною тваринного світу, жили за 
його законами. Знадобилося понад 2 млн років, щоб люди набули сучас-
ного вигляду. Цей величезний період в  історії називається первісним ча-
сом, а  людей, що жили в  ті далекі часи,  іменують первісними.
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1 Африка — батьківщина людства. «Сліди» існування стародав
ніх людей виявлені в  різних куточках нашої планети. Однак 

останки найдавніших людей знайдені в  Африці, і  це не випад
ково. Річ у тім, що мільйони років тому на Землі почалося три
вале похолодання  — настав черговий льодовиковий період. На
віть в Африці поменшало густих теплих джунглів. Тварини, які 
не змогли пристосуватися до нових умов, вимерли. А  ті, що ви
жили, заселили рівнини з  високою густою травою й  колючим 
чагарником, що замінили джунглі. Серед них були австралопі-
теки («південні мавпи»). Нові умови змусили їх поступово ви
прямитися й  пересуватися на двох ногах.

Вчені вважають, що перші австралопітеки з’явилися 4 млн років тому.

Саме австралопітеки стали предками перших людей. У  них 
були великі щелепи і зуби, низький і спадистий лоб, а тіло було 
вкрите густою шерстю. Мозок перших людей був більший за роз
міром, ніж у мавпи, але значно менший, ніж у сучасних людей. 
Вони збирали дикі рослини й полювали на дрібних тварин, точ
нісінько як мавпи. Чому ж їх називають людьми? Виявляється, 
перші люди для здобуття їжі навчилися використовувати улам
ки каменю, дерева й  кістки великих тварин. Однак знадобило
ся ще сотні тисяч років, щоб вони поступово перетворилися на 
«справжніх людей». Про те, як це відбувалося, ви дізнаєтеся 
з  подальших розповідей.

2 Людське стадо. Повноводна річка тече широкою рівниною, 
на якій пасуться стада тварин. У  густій траві, очікуючи на 

поживу, причаїлися хижаки. Зненацька серед прибережних де
рев і кущів з’являються два десятки дивних істот, вкритих шер
стю. У  них великі обличчя з  могутніми щелепами, широкі при
плюснуті носи, вузьке чоло нависає над очима. Пересуваються 
істоти на двох ногах, тримаючи в  руках, що звисають до колін, 
камені й  палиці. Це стадо прадавніх людей.

Людське стадо  — об’єднання перших людей.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y де, як і  чому з’явилися перші люди
 y про основні етапи становлення людства: хто такі австралопітеки, 

«люди вмілі» та пітекантропи
 y коли вогонь зігрів людей
 y як перші люди заселили планету Земля

Перші люди §3
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Чоловіки, жінки й  діти повільно наближаються 
до берега, уважно оглядаючи все навколо. Ніщо не 
сховається від їхніх очей. Плоди дерев, ягоди, гриби, 
жаби, хробаки, равлики, пташині яйця  — усе це не
гайно стає їхньою їжею. От чоловік, затиснувши в ру
ках гострий камінь, розколов великий горіх. А  ось 
жінки руками і палицями розрили землю та знайшли 
їстівні корені. Діти можуть зібрати дуже мало, але 
дорослі діляться з  ними своєю їжею (мал.  1).

Збиральництво  — головне заняття найдавніших людей.

Очолює стадо вожак  — найдужчий і  найдосвідче
ніший чоловік. Раптом він зупинився, прислухався 
й  видав різкий звук, що нагадує лемент мавп. Люди 
одразу  ж оточили його щільним кільцем. За мить ста
ло зрозуміло: на галявину вийшов шаблезубий тигр. 
Його довгі вигнуті ікла не вміщувалися в  пащі. Цей 
звір міг здолати навіть могутнього носорога. Охоплені 
жахом люди зустріли хижака гучним криком та по
чали кидати в  нього камені й  палиці. Не очікуючи на 
таку рішучу відсіч, хижак відступив. Його полювання 
виявилося невдалим. Проте так було не завжди.

Перші люди часто ставали легкою поживою хи
жаків. На людину, яка відбилася від стада, чекала 
неминуча загибель. Люди вмирали від хвороб і  голо
ду, гинули під час повеней і  лісових пожеж, не до
живаючи й  до 25 років. Зріст перших людей рідко 
перевищував 1,5 метра. Вижити стародавні люди мо
гли, тільки об’єднавшись у  людське стадо.

Однак якщо в  стаді з’являвся ще один сильний 
та успішний ватажок, він міг піти зі стада разом із 
декількома товаришами. Так виникали нові стада ста
родавніх людей, що заселяли інші землі.

2 «Людина вміла». Якось, здійснюючи розкопки в Схід
ній Африці, археологи знайшли безліч розтрощених 

кісток диких коней. Поруч лежали загострені камені, 
якими перші люди розбирали туші тварин. Археоло
гам вдалося відшукати сліди житла, складеного з  до
вгих палиць, каменів, гілок і  трави. На цьому місці 
деякий час жили перші люди, поки не з’їли коней.

Місце, де тривалий час жили стародавні люди, нази-
вають первісною стоянкою.

Що ж тут сталося майже 2,5 млн років тому? Уяві
мо собі таку картину: кілька диких коней, рятуючись 
від хижака, зірвалися з  крутого обриву й  розбилися. 
Тут їх знайшло стадо прадавніх людей. Тварин, які 

Мал.  1. Людське стадо.

Мал.  2. «Людина вміла».

Мал.  3. Рубило.
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були ще живі, добили камінням. Потім стадо розділилося на дві 
частини. Одні люди стерегли поживу, відганяючи гієн, вовків 
і  шакалів. Інші йшли до річки, щоб набрати потрібних каменів. 
Знайшовши їх, люди бралися до роботи.

Щоб загострити камінь, треба десятки разів дуже сильно 
й  точно вдарити по ньому іншим каменем. Мавпа не впорала
ся  б із цим завданням, а  перша людина вже навчилася виготов
ляти примітивні знаряддя праці, тому її й  назвали «людина 
вміла» (мал.  2). Саме ці люди «вийшли за межі» Африки. Їхні 
рештки археологи знайшли в  деяких районах Передньої Азії.

«Людина вміла»  — наш далекий предок.

Згодом первісні люди навчилися виготовляти рубила (мал.  3). 
Це були гострі камені, які ставали у  пригоді в  різноманітних 
випадках. За допомогою рубила можна було розрити нору тва
рини, викопати солодкі корені, перерубати гілку, розбити кіст
ки вбитого звіра. Точний і  сильний удар рубилом збивав із ніг 
оленя або антилопу. До того  ж потрібний для виготовлення ру
била камінь можна було досить швидко знайти. Тому камінь 
став головним матеріалом для виготовлення знарядь праці.

Час існування первісних людей вчені називають давньокам’яним ві-
ком, тому що основні знаряддя праці тоді виготовляли з  каменю.

Мал.  4. Полювання на 
диких коней.

? Як ви вважаєте, на 
малюнку показана 
«людина вміла» чи 
«людина прямоходя-
ча»? Обґрунтуйте 
свою відповідь.

3 «Людина прямоходяча». Клімат і  рельєф нашої планети зміню
валися не раз. З’являлися нові гори, моря, річки. Багато тва

рин і рослин, що існували в стародавні часи, зникли. Чому змогли 
вижити стародавні люди? Вони змогли пристосуватися до нових 
умов життя. Люди стали вищими на зріст і  сильнішими фізично, 
навчилися впевнено пересуватися на двох ногах. Приблизно 1,5 
млн років тому з’я вилася «людина прямоходяча», стоянки якої 
знайдені в Африці та багатьох районах Євразії (мал. 5). Іноді таку 
людину називають пітекантропом  — мавполюдиною. У  неї трохи 

Мал.  5. «Людина пря-
моходяча». Уперше ви-
копні рештки «людини 
прямоходячої» були 
знайдені на острові 
Ява (Індонезія). Людям 
цього виду належить 
заслуга освоєння ве-
личезних територій 
Євразії.
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збільшився об’єм мозку  — людина стала розумнішою. 
Вона почала використовувати примітивну мову.

«Людина прямоходяча»  — те саме, що пітекантроп.

Що  ж іще робила «людина прямоходяча»? На 
стоянках людей цього виду археологи знайшли скуп
чення кісток різних тварин. Отже, «людина прямо
ходяча» успішно полювала. Ще вона навчилася ви
готовляти нові знаряддя праці, використовуючи не 
тільки камінь, але й  кістку. Кам’яними ножами пе
рерізали м’ясо, шкребками очищали шкури, різцями 
перерізали сухожилля, кістки, дерево (мал. 6). Зі шкур 
тварин робили одяг, ними накривали житла.

Мисливство  — головне заняття пітекантропа.

Рятуючись від холоду й  негоди, пітекантропи по
чали селитися в  печерах. У  печері Чжоукоудянь (по
близу Пекіна, Китай) археологи знайшли багатометро
вий шар попелу. Що ж могло так довго горіти в печері? 
Звісно, багаття! Звідки у  людей з’явився вогонь, адже 
вони, як і  тварини, боялися пожеж, спричинених ви
верженнями вулканів або ударами блискавок? Люди 
перебороли свій страх і зрозуміли, що вогонь може ста
ти їм у  пригоді, якщо навчитися підтримувати його, 
зберігаючи на одному місці (мал.  7). Що  ж змінилося 
в  житті стародавніх людей із появою вогню?

У печерах стародавніх людей стало тепліше й без
печніше, адже навіть найгрізніші хижаки боялися 
вогню. Приготовлена на вогні їжа була смачнішою 
й  більш поживною. Обпалена вогнем гостра палиця 
ставала твердішою і  могла уразити звіра з  товстою 
шкурою. Вогонь став надійним помічником і  захис
ником стародавніх людей.

Приблизно 800 тис. років тому люди почали викорис
товувати вогонь, що зробило їх сильнішими за тварин.

Мал.  6. Обробка дерева кам’яним 
різцем. Сучасний експеримент.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Чим перші люди відрізнялися від людиноподібних мавп? 2.  Яке заняття 
стародавніх людей називають «збиральництвом»? 3.  Розкажіть про людське 
стадо. 4.  Чому первісні часи називають «кам’яним віком»? 5.  Чим «людина 
прямоходяча» відрізнялася від «людини вмілої»? 6*.  За первісних часів ви-
мерло багато великих і  сильних тварин. Чому вижили слабкі прадавні люди?  
7.  За матеріалами параграфа заповніть таблицю «Перші люди».

Назва Час існування Де жили Основні знаряддя, заняття 
та досягнення

«Людина вміла»
Пітекантроп

Мал.  7. Тертя  — спо-
сіб добування вогню 
(африканські мисливці).

Розділ I. Первісні спільноти18



1 Неандерталець. Ще в  середині XIX  ст. в  долині Неандерталь 
(Німеччина) були виявлені рештки людини, кістки якої нагаду

вали скелет сучасної людини. Згодом рештки цього  ж виду людей, 
що з’явилися майже 200 тис. років тому, були знайдені в  багатьох 
країнах. Цей тип людей отримав назву «неандертальці» (мал.  1).

Об’єм мозку неандертальця був значно більший, ніж у  пі
текантропа, або «людини вмілої». Неандертальці були досить 
високими (1,7 метра), широкоплечими, кремезними, мали над
звичайну фізичну силу. Для виготовлення знарядь праці, по
лювання та рибальства вони використовували різні породи 
каменю, дерев та кістки. Навіть найдужчі хижаки не завжди 
могли здолати таких людей.

В умовах суворого холодного клімату неандертальці стали 
господарями темних печер, навчилися добувати вогонь і  буду
вати теплі житла. Зі шкур зайців, вовків і  лисиць вони за до
помогою кістяних голок і  сухожиль тварин шили грубі штани, 
сорочки й  плащі.

Неандертальці  — попередники сучасної людини.

Неандертальці першими почали ховати померлих. Найвідо
мішими стали поховання в  печері Шанідар (Ірак), яку неандер
тальці використовували дуже довго  — понад 60 тис. років. 
Серед великої кількості могил, зроблених у  різний час, вчених 

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y хто був попередником сучасної людини
 y яким чином «люди розумні» полювали на дуже великих тварин
 y чому стародавні люди жили общинами

Родові общини «людини 
розумної» §4

Мал.  1. Неандерталець.Мал.  1. 

Мал.  2. Поховання лю-
дини неандертальської.

Тема 1. Життя людей за первісних часів 19



вразило одне поховання. Після смерті тіло чоловіка 
було покладено в  позу сплячої людини й  усипано 
квітами. Такі знахідки свідчать про високий рівень 
свідомості неандертальців (мал.  2).

Саме неандертальці заселили значні території Аф
рики та Євразії. Більшість вчених вважає, що неан
дертальці були попередниками, родичами, а  в деяких 
районах навіть сучасниками «людини розумної».

2 «Людина розумна». Сучасні дослідження археологів 
та антропологів свідчать, що приблизно 90 тис. ро

ків тому з’явилася «людина розумна». Чому її так на
зивають? Вивчення скелетів показало, що в  неї були 
сильні, вмілі руки й  розвинена мускулатура. Об’єм 
мозку «людини розумної» та неандертальця був майже 
однаковим. Однак у  «людини розумної» була краще 
розвинена та частина мозку, у якій відбуваються осно
вні розумові процеси. Іншими словами, «людина ро
зумна» була «розумнішою» за неандертальця. Недив
но, що й  мова її із часом ставала більш розвиненою.

«Людина розумна»  — це людина сучасного вигляду, 
із розвиненою мовою.

Становлення «людини розумної» збіглося в  часі із 
черговим льодовиковим періодом (100—15 тис. років 
тому). Як і  неандерталець, «людина розумна» зуміла 
пристосуватися до нових умов життя. Вона будувала 
міцні житла, шила теплий одяг. Тепер люди могли за
селити й освоїти найвіддаленіші куточки нашої планети.

Уперше скелети «людини розумної» були знайдені 
в печері Кро-Маньйон (Франція), тому «людей розум
них» ще називають кроманьйонцями (мал.  3).

«Людина розумна»  — те саме, що кроманьйонець.

Саме кроманьйонці заселили всі землі, що були 
придатні до життя. Нові місця освоювали за допомо
гою складних знарядь, що виготовляли з  каменю, 
дерева, кістки й рогу. Якщо гострий і тонкий кремін
ний наконечник з’єднати з  тонким і  довгим дерев’я
ним руків’ям  — виходив спис. Якщо важке кам’яне 
рубило прив’язати шкіряними ремінцями до коротко
го дерев’яного руків’я та закріпити це з’єднання смо
лою  — виходила сокира. А  якщо зроблений із кістки 
наконечник прив’язати до легкого держака  — вихо
див гарпун, який використовували для полювання на 
велику рибу та морських тварин. Розкопки стоянок 
«людини розумної» доводять, що люди вміли виготов
ляти понад 90 видів таких складних знарядь! (мал.  4)

Мал.  4. Знаряддя праці 
«людини розумної».

Мал.  3. Кроманьйонець.
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3 «Людина розумна» на полюванні. Головними занят
тями «людини розумної» було мисливство, рибаль

ство та збиральництво. Полювали переважно на стад
них тварин: коней, биків, бізонів, оленів, мамонтів. 
Людина не могла просто наздогнати й  убити таких 
швидких і  сильних істот. Мисливці уважно вивчали 
звички й  поведінку тварин, адже від цього залежав 
результат полювання.

У тих місцях, де великі тварини з’являлися час
то, люди влаштовували глибокі ямипастки, на дно 
яких іноді вкопували загострений кіл. Яму маскува
ли гіллям, травою, листям або снігом і  терпляче че
кали на здобич. Звіра, який потрапив у  пастку, до
бивали камінням й  гострими списами.

Найбільший успіх забезпечувало загінне полюван-
ня. Мисливці влаштовували облаву: криком, шумом, 
а  іноді й  вогнем вони зганяли тварин до крутих об
ривів, глибоких ярів і  грузьких боліт (мал.  5). У  ви
значеному місці на переляканих тварин могла чекати 
засідка з найдужчих мисливців. Люди успішно полю
вали навіть на дуже великих тварин  — мамонтів.

Полювання на великих і  сильних тварин  — не
безпечне й  складне заняття. Для нього необхідний 
постійний, добре організований колектив. Так вини
кає нова форма об’єднання людей.

Мал.  5. Полювання на бізона.

Мал.  6. Жінка, що зби-
рає мед диких бджіл. 
Наскельне зображення 
(Іспанія).

4 Родова община (рід). «Люди розумні» об’єднувалися за ро
довою ознакою. Таке згуртоване об’єднання родичів нази

вають родовою общиною. Ця організація суспільства утворю
валася поступово і  стала звичною для людей приблизно 50 тис. 
років тому. Як саме було організоване життя в  родовій об
щині?

Уявімо собі житло «людей розумних», розташоване на узліс
сі. Довгі жердини й  кістки тварин міцно зв’язані між собою 
шкіряними ременями й  у кілька шарів вкриті шкурами. Чоло
віки, спритно орудуючи ножами й  різцями, обробляють тушу 
великого оленя, що вночі потрапив у  пастку. Старі виготовля
ють зброю, адже незабаром всі чоловіки роду вирушать на ве
лике полювання. У  кожного мисливця має бути дватри списи, 
кам’яний ніж і  міцна, важка палиця.

Жінки й  діти пішли збирати ягоди, гриби, коріння тощо 
(мал. 6). Ті, хто залишився, плетуть кошики, кістяними голками 
зшивають шкури для одягу й  житла, доглядають маленьких ді
тей. Ось підлітки беруть гарпуни і  йдуть до річки ловити рибу.

Усіма керує старійшина  — найшанованіший і  найдосвідче
ніший мисливець. Зараз він уважно слухає повідомлення роз
відників про те, що велика череда бізонів пасеться поряд із кру
тим яром, що заріс колючим чагарником (мал.  7).
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Увечері родичі збираються біля вогню. Старійшина виділяє 
всім необхідну частку їжі, тому кожний член родової общини 
зацікавлений, щоб його праця була корисною. Усе, що вдава
лося добути, розподілялося між усіма. Найстрашнішим пока
ранням було вигнання із общини, адже це означало неминучу 
загибель: одна людина не в  змозі вистояти перед безліччю не
безпек.

Родова община  — об’єднання кровних родичів, які вели спільне 
господарство.

Житло, знаряддя праці, шкури, плоди  — усе майно роду 
спільне. Життя родової общини підпорядковане принципу «один 
за всіх і  всі за одного». Кожний готовий прийти на допо
могу родичеві й  знає, що його також не кинуть напризво
ляще.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  За допомогою карти атласу з’ясуйте, у  яких частинах світу були знайдені 
рештки неандертальців. 2.  Які нові знаряддя праці згадано в  пункті 1 пара-
графа? Чим вони відрізняються від знарядь праці «людини прямоходячої»?  
3.  Які способи полювання на тварин застосовували кроманьйонці? 4*.  По-
ясніть, чому стадо «людей вмілих» не змогло  б організувати полювання на 
велику тварину. 5.  Чому об’єднання «людей розумних» отримало назву «ро-
дова община»? Чому «родова»? Чому «община»? 6.  Розкажіть про організа-
цію життя родової община. Якби ви були членом родової община, яку  б ро-
боту виконували?

Мал.  7. Родова община. Сучасний малюнок.
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1 Стародавні художники. У 1879 р. на півночі Іспанії 
в печері Альтаміра було знайдено малюнки старо

давніх людей. Вчені поставилися до цього відкриття 
з  недовірою: вони вважали, що стародавні люди не 
вміли малювати. Однак археологи знаходили все нові 
підтвердження існування печерного живопису. Іноді 
зображення тварин були викарбувані на скелях. Ви
явилося, що кроманьйонці були чудовими художни
ками. Що  ж вони малювали?

Кроманьйонці малювали тварин, яких бачили май
же щодня. Це зображення оленів, коней, бізонів, ма
монтів і  печерних ведмедів. Стародавні художники на 
диво точно змогли передати рухи тварин, їхню красу 
й  силу (мал.  1).

Із появою «людини розумної» зароджується мистецтво.

Стародавні художники не тільки малювали людей 
і  тварин. На стоянках «людини розумної» археологи 
знаходять також кам’яні та глиняні фігурки (мал.  2). 
Зброю, житло, знаряддя праці людина прикрашала 
майстерним різьбленням. Вчені впевнені, що в  кро
маньйонців було добре розвинене почуття прекрасного.

На стінах печер і  скелях збереглися малюнки 
тяжко поранених списами тварин. Деякі картини 
стародавні художники виконували у  віддалених ку
точках печер, подалі від чужого ока. Іноді на ма
люнках, великих кам’яних або глиняних фігурах 
ведмедів, левів, бізонів знаходять сліди від ударів 
списами й  сокирами. Навіщо стародавні люди били 
зброєю зображення звіра?

2 «Звіре, дай себе вбити!» Життя «людини розум
ної» залежало від вдалого полювання. Сліди зві

рів давні мисливці «читали» так само добре, як ми 
читаємо книгу. Збирачі знали особливості багатьох 
рослин і  грибів, адже їх використовували не тільки 

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y чому печери були «галереями» первісного живопису
 y як магія і  чаклунство «допомагали» мисливцям
 y чи знайшли кроманьйонці «дорогу в  країну мертвих»

Зародження мистецтва 
та  релігійних вірувань §5

Мал.  1. Бізон. Малюнок 
у  печері Альтаміра.

Мал.  2. Стародавній скульптор 
за роботою. Сучасний малюнок.
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в  їжу, але й для приготування ліків і отрут. І всетаки кромань
йонці часто голодували.

Люди шукали відповіді на важливі для себе запитання: «Чому 
іноді полювання закінчується вдало, а  іноді багато днів не вда
ється вбити жодної тварини? Чому розлилася річка і  звірі за
гинули або пішли до інших місць? Чому з  великої гори із гур
котом викидається вогонь і  підпалює ліс, де було багато їжі?».

Людина прагнула панувати над природою й  наполегливо шу
кала способи, щоб реалізувати це бажання. А  що, як намалюва
ти на стіні печери ураженого зброєю звіра? Раптом це допоможе 
на полюванні? А  якщо намалювати бізонів у  глибині печери, 
може, вони ніколи не підуть із цих місць? Можливо, якщо люди 
зачарують здобич, полювання буде вдалим?

От чому на стінах печер археологи знаходять дивні зображен
ня чи то людей, чи то тварин. На них надягнуті шкури та зві
рині маски, їхні голови прикрашені рогами. Це чаклуни. Вони 
виконують особливі магічні дії, якими «зачаровують» звіра та 
вселяють мисливцям віру в  успіх (мал.  3). Чаклунство зберегло
ся до наших днів. Так, наприклад, мисливці одного африкансько
го племені перед полюванням виконують танець, де одні зобра
жують антилоп, що тікають, а  інші  — мисливців. «Антилопи» 
відчайдушно відбиваються від мисливців, але зрештою «гинуть» 
під ударами списів. Мисливці вважали, що тільки за умови «пра
вильного» виконання танцю полювання буде вдалим.

Чаклунство  — це магічні обряди, що мають забезпечити успіх 
якої-небудь справи.

Стародавні мисливці й  збирачі вважали себе частиною при
роди. Вони вірили, що звір, рослина чи предмет — їхній далекий 
предок, тотем. Слово «тотем» у  перекладі з  індіанської мови 
означає «його рід». Багато родових общин вважали себе нащад
ками якогось тотема й  називали себе його ім’ям. Наприклад, рід 
Чорної Черепахи, рід Самотнього Вовка тощо. Під час розкопок 
прадавніх стоянок були знайдені окремі поховання кісток і  че
репів бізонів, лосів, ведмедів, вовків. Це могили тотемів. Одного 
разу дослідники знайшли два черепи печерних левів, які старо
давні мисливці встановили біля входу в  печеру. Так тотем охо
роняв житло людей.

3 Дорога до «країни мертвих». У  могилах стародавніх людей ар
хеологи знаходять списи, гарпуни, сокири, намиста й  брасле

ти з  бивнів мамонта, іграшки та інші предмети (мал.  4). Навіщо 
ці речі були залишені в  могилі?

Від голоду й  болю людина занедужувала, непритомніла, ма
рила. Їй могли снитися дивні сни. Як «людина розумна» по
яснювала ці явища? Вона вірила, ніби в  усьому, що її оточує, 
живуть надприродні істоти  — духи. Кожна людина жива доти, 
доки в  ній живе душа. Коли людина спить, її душа залишає 

Мал.  4. Намисто зі 
скам’янілих черепашок 
і  зубів песця.

Мал.  3. Чаклун, що зо-
бражує оленя. Малю-
нок із печери Ле-Труа-
Фрер (Франція).

Мал.  5. Обрядовий 
шолом-маска 
північно амери кан-
ських індіанців.
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тіло й  зустрічається з  іншими душами. Тому перекладати при
спану людину на інше місце небезпечно, оскільки душа може 
не знайти свого тіла. А  якщо це станеться, людина помре. Про
те не помре її душа, яка вирушить у  далеку й  чудову «країну 
мертвих».

Шлях до цієї країни далекий і  важкий, тому в  дорогу збира
ли все необхідне. Для цього в  могилі разом із померлим зали
шали знаряддя праці, одяг, прикраси, їжу (мал.  6). Якщо душа 
не знайде дорогу до «країни мертвих», вона повернеться й  тур
буватиме живих людей. Щоб цього не сталося, померлих ховали 
подалі від жител й  засипали землею.

Із цих уявлень «людини розумної» поступово формується 
первісна релігія.

Первісна релігія  — віра людей у  чаклунство, тотеми, існування 
душі, життя після смерті.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Чому первісне мистецтво часто називають «печерним»? 2.  Що і  з якою 
метою зображували стародавні художники? 3.  Чому вчені не знайшли ма-
люнків «людини прямоходячої»? Чи могли з’явитися такі малюнки? 4.  Чому 
в  «людини розумної» виникла віра в  надприродні сили, а  в «людини прямо-
ходячої» релігійних вірувань не було? 5.  Поясніть терміни: чаклун, тотем, 
душа. 6*.  Іноді спортивні команди мають, на перший погляд, дивні назви: 
«Чорні соколи», «Червоні бики», «Могутні буйволи». Сліди яких первісних ві-
рувань збереглися в  цих назвах?

Мал.  6 . Поховання кроманьйонця. Сучасний малюнок.
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Найдавнішу історію українських земель можна вивчати перш 
за все за археологічними матеріалами, оскільки писемних джерел 
у  ті часи не існувало. На цьому практичному занятті ми спробу
ємо використати свідчення археології для відтворення деяких 
сторінок життя стародавніх жителів українських земель.

Вчені встановили, що майже вся територія країни приховує 
па м’ятки первісної давнини. Серед найбільш поширених архе
ологи виділяють такі: окремі знахідки, скупчення знарядь пра-
ці та інших предметів, стоянки, поховання і  могильники. 
Додамо ще святилища, тобто місця, де відбувалися релігійні 
дійства первісних людей. Ми ознайомимося з  деякими видат
ними пам’ят ками первісності різних типів, які добре відомі 
в  нашій країні та далеко за її межами.

ВИ НАВЧИТЕСЯ:
 y опрацьовувати археологічні джерела
 y визначати різні типи археологічних пам’яток

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y про найвідоміші археологічні пам’ятки первісної історії України
 y про майстерність та хитрощі стародавніх мисливців

Практичне заняття. Первісні 
скарби українських земель§6

Мал.  1. Рубило, яке було знайдене 
під час розкопок стоянки Королеве.

Королеве (Закарпаття). Фахівці встановили, що засе
лення європейських країн пітекантропами відбулося 
в  період чергового потепління приблизно мільйон ро
ків тому. Це був сприятливий час для первісних лю
дей. Серед нових місць їх проживання були й  землі 
сучасної України.

У селищі Королеве Виноградівського району, що 
розташоване в  долині річки Тиса, були знайдені чис
ленні свідчення перебування тут далеких предків су
часної людини. На глибині 12  метрів були виявлені 
найдавніші речі  — кам’яні знаряддя праці: рубила, 
шкребки, які, без сумніву, належали пітекантропам. 
За допомогою таких дуже примітивних знарядь пер
вісні люди обробляли туші забитих ними тварин. На 
жаль, кісток людей і  тварин у  закарпатському ґрунті 
не збереглося. Знаряддя були виготовлені з  кременю, 
галькового каменю й  кварциту (мал.  1). Згодом вчені 
нанесли на карту понад 30 місць, де були виявлені зна
ряддя праці найдавніших жителів українських земель.
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Знахідки археологів у  селищі Королеве дозволяють припус
тити, що перші люди на території України з’явилися близько 
1  млн років тому.

Пітекантропи  — найдавніші жителі українських земель.

Киїк-Коба (Крим). Приблизно 150 тис. років тому, змінюючи пі
текантропів, простори українських земель освоїли неандертальці. 
Завдяки зусиллям українських археологів на сьогодні вивчено 
понад 200 місць, де збереглися сліди перебування на наших зем
лях «людини неандертальської». Фахівцям відомо понад 50 їх
ніх стоянок.

Неандертальці заселили всю територію України.

Неподалік Сімферополя під час розкопок у  невеликій печері 
або гроті Киїк-Коба були виявлені дуже важливі свідчення про 
життя неандертальців. Століттями в  гроті палав вогонь, який 
дбайливо оберігали мешканці стоянки. Тут виявлені кістки ан
тилоп, оленів, коней, баранів, вовків та інших тварин, забитих 
жителями грота. Для своїх потреб вони виготовляли рубила, 
гостроконечники, ножі, шкребки.

Проте особливо цікавою виявилася могила молодої жінки, 
яка була покладена в  землю в  позі сплячої людини. Поряд ле
жали останки дитини 5—7 місяців (мал. 2). Вчені стверджують, 
що причиною їхньої смерті, імовірно, стала хвороба. Ця зна
хідка свідчить про зародження в неандертальців релігійних уяв
лень і  розуміння необхідності ізолювати мертвих від живих.

Мал.  2. План поховання неандер-
тальців у  печері Киїк-Коба.

Межиріч (Черкаська область). Общини «людини ро
зумної» з’яви лися в  Україні в  суворий час останньо
го льодовикового періоду (100—15 тис. років тому). 
У цей час велика частина Північної півкулі Землі була 
вкрита товстим шаром льоду. У  деяких місцях його 
товщина перевищувала два кілометри. Там, де зараз 
колосяться ниви й  шумлять сади, простягалися без
краї простори тундри й лісостепу. Клімат сприяв рос
ту густої соковитої трави й  дрібних чагарників. Тут 
паслися численні стада оленів, могутніх бізонів, шер
стистих носорогів, вівцебиків і величезних волохатих 
мамонтів.

Стада тварин постійно пересувалися в пошуках кор
му. За ними йшли хижаки: вовки, печерні леви, вед
меді. Далі — люди. Мисливці добре знали звички тва
рин та їхні місця. Кроманьйонці вели вперту боротьбу 
за існування, навчившись виготовляти понад 100 різ
них знарядь праці з  каменю, кістки, рогу, дерева.
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Загінне мисливство було під силу лише родовій об
щині. Виразні залишки стоянки родової общини були 
знайдені у  селищі Межиріч. Приблизно 25 тис. років 
тому тут жила група мисливців із 20—25  осіб. Архе
ологи змогли виявити сліди чотирьох великих жител 
мисливців. Для їх спорудження люди використали 
майже 1,5 тис. бивнів, ребер, лопаток та інших вели
ких кісток мамонтів (мал.  3). Для зведення таких жи
тел треба було уполювати приблизно 110  слонів. Кіст
ки тварин служили міцним каркасом майбутнього 
житла (мал.  4). Потім його в  кілька шарів укривали 
шкурами вбитих тварин, а  всередині влаштовували 
вогнище. У  такому «будинку» можна було впевнено 
почуватися під час лютих морозів й  холодних дощів.

Мізин (Чернігівська область). Іноді розкопки стоянок 
«людей розумних» тішать археологів унікальними па
м’ят ками зовсім невеликих розмірів. На зимовій сто
янці Мізин поблизу міста НовгородСіверський, де 
18 тис. років тому жили люди, було знайдено залишки 
жител, знарядь праці, кісток та багато іншого. Проте 
найбільш унікальними вчені вважають браслети та інші 
прикраси. Їх виготовили з  кістки мамонта й  оздобили 
складним геометричним орнаментом (мал.  5). У  моги
лах мисливців було знайдено також невеличкі скуль
птурні фігурки людей, звірів, птахів, риб. Серед знахі
док особливу цінність становлять найдавніші в  Європі 
музичні інструменти, виготовлені з  кісток тварин.

Знахідки на стоянці Мізин свідчать про зародження 
первісного мистецтва.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Мамонти були найбільш бажаною 
здобиччю для кроманьйонців. Ці 
тварини масою до п’яти тонн до-
сягали заввишки близько 3,5 метра, 
були справжньою коморою м’яса, 
хутра, міцних кісток. Особливо ці-
нували бивні мамонта, із яких ви-
готовляли знаряддя праці й  при-
краси, а розстелена шкура мамонта 
за площею дорівнювала сучасній 
однокімнатній квартирі.

Полювання на бізонів, ма-
монтів та інших великих 
тварин забезпечувало 
«людей розумних» усім 
необхідним.

Мал.  3. Розкопки стоянки в  Межирічі.
Мал.  4. Будівництво житла на стоянці в  Межирічі. Малюнок су-
часного художника. Мешканці стоянки закінчують спорудження 
житла з  бивнів, лопаток і  великих кісток мамонтів та інших вели-
ких тварин. Потім її накриють шкурами в  кілька шарів. Біля вхо-
ду чоловіки встановлять розфарбований вохрою череп мамонта.

Мал.  5. Кістяний браслет, знайде-
ний на розкопках стоянки Мізин.
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? За матеріалами практичного заняття заповніть таблицю «Основ ні стоянки 
та пам’ятки первісних людей на території України».

Назва До якого типу археоло-
гічних пам’яток належить

Час ви-
никнення

Ким  
створена

Основні 
знахідки

Королеве
Киїк-Коба
Межиріч
Мізин
Кам’яна могила

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Де були виявлені сліди життя пітекантропів на території сучасних україн-
ських земель? 2.  Які зміни в  житті неандертальців відрізняють їх від піте-
кантропів? 3.  Які способи полювання використовувала «людина розумна» 
на українських землях? Чи можна вважати результати полювання вдалими?  
4.  Використовуючи ілюстрації до практичного заняття, намалюйте в  зошиті: 
а) знаряддя праці пітекантропів із Королевого та інших українських пам’яток 
давньокам’яного віку; б) житла мисливців на мамонтів із Межиріча; орнамент 
браслетів зі стоянки Мізин. 5*. Чи можна вважати малюнки Кам’яної могили 
печерним живописом? 6.  Які знахідки вчених на території України свідчать 
про зародження релігійних вірувань і мистецтва в «людини розумної»? 7. Чи 
можемо ми зробити такий висновок: «Становлення й  розвиток людського 
суспільства на українських землях проходило так само успішно, як і  в інших 
частинах Європи й  Азії»? Обґрунтуйте свою відповідь.

Мал.  6. Кам’яна могила.

Мал.  7. Зобра-
ження тварин на 
стінах Кам’яної 
могили.

Кам’яна могила (Запорізька область). Непо
далік Мелітополя, на березі річки Молочна, 
серед рівного степу на висоту чотириповер
хового будинку здіймається вигадливе на
громадження каменів (мал.  6). У  народі 
це місце здавна називають Кам’яною моги-
лою. На стінах і стелях її неглибоких печер 
і  гротів надряпані різноманітні малюнки, 
залишені стародавніми жителями україн
ських земель. Найдавніші з  них  — це зо
браження мамонтів, бізонів, птахів та ін
ших тварин (мал.  7). Фахівці вважають, 
що перші малюнки люди залишили тут 
приблизно 20 тис. років тому. Імовірно, 
у  цьому загадковому місці «люди розумні» 
обладнали святилище, де проводили свої 
магічні ритуали, що мали забезпечити успіх 
у  полюванні на сильних і  лютих звірів.

Зародження релігійних уявлень і  мисте-
цтва  — важливий етап становлення 
людського суспільства.
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1 Час відкриттів і винаходів. Приблизно 11 тис. років до н.  е. на 
Землі почалося потепління. Льодовик танув і  відступав на 

північ, залишаючи після себе безліч річок і  озер. Водні пере
шкоди доводилося якось долати, і тому людина створила перший 
транспортний засіб  — пліт. Пізніше зі стовбурів великих дерев 
люди навчилися виготовляти човни. На плотах і човнах вони ви
рушали освоювати нові землі. Поселення людей з’явилися в Аме
риці та Австралії, на далеких островах Тихого океану.

Зміна клімату призвела до загибелі багатьох рослин і тварин. 
Вимерли мамонти, шерстисті носороги, гігантські олені, печерні 
ведмеді й  леви. На дичину, яка залишилася, треба було полюва
ти поновому. Створюючи хитромудрі пастки, люди навчилися 
використовувати силу гнучкого дерева. Так виник лук. Стріла, 
випущена з  лука, уражала тварину на відстані 70—80 кроків 
(мал.  1). У  деяких районах Азії та Америки полювали за допо
могою тонкої двометрової трубки  — духової рушниці. У  ній міс
тилася коротка стріла, кістяний наконечник якої був змащений 
отрутою. Мисливець із силою видував стрілу, і  вона летіла на 
відстань до 25 кроків. Уражені дрібні тварини гинули миттєво, 
а  великих звірів отрута паралізовувала.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y чому час новокам’яного віку порівнюють із революцією
 y коли люди почали їсти кашу
 y як родич вовка  — собака  — перетворився з  мисливця на пастуха
 y який метал змінив камінь

Найдавніші землероби 
та  скотарі§7

Мал.  1. Полювання 
з  луком і  собакою на 
оленів. Наскельний 
живопис (Туреччина).

Мал.  2. У  стародав-
ньому селищі «людини 
розумної».

? Які зміни в  житті 
людей порівняно 
з  родовою общи-
ною  відображені 
на малюнку?
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2 Від збиральництва до землеробства. Родові общини «людей 
розумних» зуміли пережити суворі часи останнього льодови

кового періоду. Збиральництво, мисливство та рибальство забез
печувало общини тільки необхідним мінімумом продуктів для 
виживання. Люди вели привласнювальне господарство, оскільки 
користувалися продуктами, створеними природою. Значне поте
пління спричинило важливі зміни не тільки в  природі, а  й в  ор
ганізації життя людського суспільства (мал.  2).

У країнах із теплим вологим кліматом росли дикі злаки  — 
пшениця, ячмінь, рис. Жінки зрізали колоски рослин серпами, 
зробленими із гострих кремінних пластинок. Частина зерен па
дала на землю й  проростала. З  одного зернятка виростав новий 
колосок. Люди спочатку лише збирали зерна, що виросли ви
падково, а  потім почали їх сіяти. Сокирами вони розчищали 
площі від чагарників та лісу. Так 8 тис. років до н.  е. виникло 
землеробство. Для того щоб зерно краще росло, його треба ки
дати в  пухку землю. Розпушували землю мотикою  — палицею 
з прив’язаним до неї наконечником із рогу або каменю (мал. 3). 
Потім у землю закопували зерна. Оскільки головним знаряддям 
праці в  стародавньому землеробстві була мотика, його назвали 
мотичним (мал.  4).

10 тис. років тому виникло мотичне землеробство  — вирощуван-
ня культурних рослин.

Найдавнішим центром землеробства вчені вважають Пере
дню Азію та Єгипет. Тут люди навчилися вирощувати пшеницю, 
ячмінь, горох. Дещо пізніше до культурного вирощування рос

У цей період люди навчилися майстерно 
обробляти різні види каменю. Вони розще
плювали кремінь на невеликі, тонкі, дуже 
гострі пластинки, які слугували наконечни
ками списів, стріл, дротиків, лезами но
жів і  різців. Кремінні пластинки, з’єднані 
з  дерев’яним або кістяним руків’ям, пере
творювалися на такі потрібні знаряддя, як 
пилка або серп. Стародавні вмільці могли 
свердлити й  шліфувати камінь, виготов
ляючи таким чином кремінні сокири. Час 
появи нових кам’яних знарядь праці нази
вається неолітом  — новокам’яним віком 
(8—4 тис. років до н.  е.).

Отже, зміна клімату й  природних умов, 
поява складних знарядь праці сприяли 
виникненню нових занять у  згуртованих 
родових общинах стародавніх людей.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Що таке «неолітична революція»?
Зміни, які суттєво впливають на всі сфери 
життя народів і  країн, називають революцій-
ними. Нерідко ці зміни в  житті людей від-
буваються поступово й  непомітно для них, 
але дуже тривалий час. Найважливіші зміни 
в  житті людей, що тривали протягом тися-
чоліть, відбулися в  епоху неоліту. У  країнах 
із теплим сприятливим кліматом змінилися 
головні заняття людей. Вони почали вести 
відтворювальне господарство  — землеробство 
і  скотарство. Так відбулася неолітична рево-
люція.

Перехід від збиральництва та полю-
вання до землеробства й  скотарства 
називають неолітичною революцією.

Мал.  3. Знаряддя праці 
й  посуд епохи неоліту: 
1) сокира, 2) мотика, 
3)  серп, 4) горщик.
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лин приєдналися Китай (просо, рис, соя) і  Центральна Амери
ка (кукурудза, квасоля, гарбузи).

Вирощування зерна дуже змінило харчування людей. Вини
кла потреба в  посуді, у  якому можна зварити кашу, м’ясо, ово
чі. Стародавні люди зберігали їжу в  плетених кошиках, обма
заних глиною. Одного разу такий кошик випадково опинився 
біля вогню… Його стінки стали твердими, як камінь. Можна 
припустити, що саме так люди відкрили спосіб виготовлення 
глиняного посуду. Виникло гончарство. Незабаром люди почали 
виготовляти й  інші вироби із глини.

3 Від мисливства до скотарства. Під час вдалого полювання 
люди забирали до себе дитинчат вбитих тварин. Деякий час 

їх відгодовували, а  потім, коли їжі не вистачало, з’їдали. При
близно 11—10 тис. років до н. е. людина приручила собаку, який 
допомагав охороняти житло й  полювати. Використання навче
них собак зробило полювання особливо успішним. Із часом люди 
приручили кіз, свиней, овець, корів. Це забезпечувало їх м’ясом, 
молоком, шкурами, вовною незалежно від результатів полюван
ня. Так виникло скотарство.

Приблизно 10 тис. років тому виникло скотарство  — розведення 
свійських тварин.

У районах, не придатних для землеробства, основну увагу 
люди приділяли скотарству. Проте збільшення поголів’я при
водило до того, що худоба швидко поїдала рослинність, тому 
череди доводилося переганяти на нові пасовища.

Землеробство й  скотарство  — відтворювальні типи господарства.

Плетення кошиків, мішків, торб, килимків наштовхнуло лю
дей на думку, що в такий самий спосіб можна виготовляти одяг. 
Однак одяг не можна плести з  лозин і  грубих волокон, для ньо
го потрібні нитки. Так було винайдене прядіння. Жінки пряли 
нитки з  вовни тварин або волокон льону, а  потім з’єднували їх 
у  полотнину  — так виникло ткацтво. Вовняну або лляну тка
нину виготовляли на примітивному ткацькому верстаті.

«Шкала часу» неоліту (8—4 тис. років до н.  е.)

11 тис. років до н.  е. Приручення людиною собаки

8 тис. років до н.  е. Виникнення землеробства в  Західній Азії

8 тис. років до н.  е. Приручення тварин, виникнення скотарства

7—6 тис. років до н.  е. Виникнення гончарства та ткацтва

5 тис. років до н.  е. Початок використання людиною міді

Мал.  4. Обробіток 
землі мотикою. Сучас-
ний малюнок.

Мал.  5. Від колосся до 
борошна: 1) жнива, 
2)  молотіння, 3)  віяння, 
4)  подрібнення зерна.
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4 Початок обробки металів. Якось стародавній майстер невдо
волено відкинув убік важкий камінь червонуватого кольору. 

Розколоти його не вдалося. Камінь розплющився й змінив форму. 
Із непотрібного каменя разом з  іншим камінням улаштували 
вогнище. Через деякий час люди помітили, що дивний «камінь» 
почав пузиритися й  розпливатися. Однак коли вогонь залили 
водою, застиглий «камінь» знову затвердів…

Можливо, саме так 5 тис. років до н.  е. люди відкрили 
новий матеріал для виготовлення знарядь праці  — метал. 
Спочатку людина навчилася обробляти м’який метал  — мідь. 
Її розплавляли й  заливали в  кам’яні або глиняні форми тих 
предметів, які хотіли отримати (мал.  6). Коли метал застигав, 
форми розбивали. Виходили кинджал, майже готова мідна со
кира або наконечник списа, які треба було лише з’єднати із 
сокирищем або держаком. М’яка мідь поступалася каменю 
в  гостроті й  міцності, але її завжди можна було нагострити, 
переплавити, перекувати. Слідом за мідними з’явилися зо
лоті й  срібні вироби.

Однак метал ще довго не міг повністю витіснити камінь. Ви
роби з  міді були рідкістю, тож їх дуже високо цінували.

Щоб виготовляти вироби з металу й глини, потрібні не лише 
спеціальні знання, уміння й  пристрої, але й  багато часу. Лю
дина мала займатися тільки цим, не відволікаючись на земле
робство або скотарство. Так виникло ремесло  — професійне ви
готовлення різних виробів. Першими ремісниками були ковалі 
й  гончарі. Проте ремісник також потребував їжі, а  землероби 
й  скотарі готові були віддати плоди своєї праці за ремісничі 
вироби. Так виник обмін.

Отже, 8—4 тис. років до н.  е. за допомогою нових знарядь 
праці та матеріалів стародавні люди навчилися самостійно ви
робляти продукти, необхідні для життя. Такий спосіб ведення 
господарства називається відтворювальним. Люди обробляли 
землю, вирощували культурні рослини й  розводили свійських 
тварин. Ремісники виробляли для землеробів і  скотарів знаряд
дя праці та зброю. Люди почали менше залежати від примх 
природи, менше голодували, довше жили. Їхня кількість зрос-
ла. Змінився весь порядок життя первісного суспільства.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Чому в  епоху неоліту полювання стародавніх людей стало більш успіш-
ним? 2. Які відкриття й винаходи здійснили стародавні люди після потеплін-
ня на Землі? 3*.  Люди часто вживають прислів’я: «Що посієш, те й  пожнеш». 
Чи завжди було справедливим це твердження? 4.  Чому вчені називають 
період 11—7 тис. років тому новокам’яним віком? 5.  Як ви вважаєте, які 
винаходи й  відкриття найвірогідніше були здійснені жінками, а  які  — чоло-
віками? Чому так сталося? 6.  Чим землеробство й  скотарство відрізняється 
від збиральництва й  мисливства? 7.  Чому мідні знаряддя праці та зброя так 
і  не витіснили предмети з  каменю?

Мал.  6. Лиття міді: 
1)  роздування вогню 
в  деревному вугіллі. 
2)  виймання тигля 
з  розплавленим мета-
лом. 3)  розливання 
металу у  форми.

1

2

3
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1 Роди об’єднуються в племена. Осіле життя докорінно змінило 
порядки людського суспільства. Землеробство й  скотарство 

надійно забезпечували стародавніх людей їжею, однак нові за
няття потребували об’єднання зусиль багатьох людей. Землеро
би осушували болота, вирубували ліси. Вони насипали земляні 
греблі, щоб захистити свої поля й  житла від розливів річок або 
нападів агресивних сусідів. Такі роботи були не під силу одній 
общині, тому роди почали об’єднуватися в  племена.

Плем’я  — це об’єднання кількох родових общин, що жили 
на  одній території.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y задля чого роди і  общини об’єдналися у  племена
 y як рало змінило життя людей і  поряд із родичами оселилися сусіди
 y чим бронза краща за мідь
 y звідки взялися царі
 y де виникли перші міста

На порозі цивілізації§8

Мал.  1. Вождь на чолі 
загону лучників. На-
скельний малюнок.

Мал.  2. Рало  — давній 
попередник плуга.

На чолі племені стояла рада старійшин. У  її складі були 
представники всіх родів племені. Рада приймала рішення з най
важливіших життєвих питань, розв’язувала суперечки, судила 
й карала винних. Іноді між племенами починалися війни. Кож
не плем’я прагнуло зберегти за собою кращі землі й  пасовища, 
захопити багату здобич і  бранців. Чоловіки племені вибирали 
військового проводиря — вождя. Зазвичай ним ставав найбільш 
досвідчений, сильний і  хоробрий воїн. Разом із радою старій
шин вождь керував життям племені (мал.  1).

2 Від родової общини до сусідської. Землероби помітили, що 
врожай залежить від якості обробітку ґрунту. Насіння на

бирає більше сили, якщо потрапляє глибше в  землю. Згодом 
мотику замінили важкою колодою з  довгим гострим суччям.

Тепер одна велика родина могла самотужки обробити наділ  — 
ділянку землі на громадському полі. Кожна родина вела окреме гос
подарство й розпоряджалася своїм врожаєм і майном. У поселеннях 
землеробів ставало все більше жителів. Їх поєднували вже не родин
ні, а  територіальні (сусідські) відносини. Так родову общину посту
пово змінила територіальна (сусідська) община. Земля, пасовища, 
ліси залишалися в  ній спільною власністю общини. Члени однієї 
общини спільними зусиллями обробляли й  захищали свою землю.

Члени сусідської общини разом користувалися землею, але вели 
самостійне господарство.
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У кожній сусідській общині були свої ремісники  — ковалі та 
гончарі. Вони жили за рахунок обміну своїх виробів на хліб, інші 
продукти й  худобу.

Майже 4 тис. років до н. е. ковалі навчилися виплавляти бронзу. 
Цей сплав містить одну частину олова та дев’ять частин міді. Брон
за міцніша за мідь. Знаряддя праці та зброя з бронзи зробили старо
давніх людей ще сильнішими. Однак тривалий час такими виробами 
користувалися тільки в урочистих випадках і зберігали їх як скарби.

В епоху бронзи (4—2 тис. років до н.  е.) поступово закінчується 
історія первісного суспільства.

3 Ідоли, святилища, жерці. За бронзового віку люди, як і  раніше, 
залежали від природної стихії. Вони боялися посухи й  повеней, 

холодних зим та лютих хижаків. Люди вірили, що силами природи, 
життям рослин, тварин та їх власним існуванням керують всемогут
ні істоти — боги. Бог блискавки може підпалити ліс. Бог сонця може 
зігріти посіви своїми променями. Бог вітру  — розігнати хмари.

Люди уявляли богів схожими на себе або тварин. Вони виго
товляли ідолів — кам’яні, дерев’яні або глиняні зображення богів, 
які встановлювали у  своїх дворах або хатинах. До такого ідола 
можна було звернутися з  проханням  — молитвою. Щоб задобри
ти бога, необхідно принести йому особливий дарунок  — жертву. 

Ідолів головних богів встановлювали в  особливих місцях  — 
святилищах. Тут у  жертву богам приносили тварин і  навіть лю
дей (зазвичай полонених). Вважалося, що спілкуватися з  богами 
можуть тільки особливі люди  — жерці. Вони передавали богам 
прохання простих людей, здійснювали необхідні обряди й молитви.

Жерці  — люди, які служили богам.

4 Поява нерівності. Череда слонів пройшла полем і  втоптала 
в  землю дозрілий врожай. Повінь залила водою частину зе

мель общини. Пожежа згубила врожай на полях, розташованих 
поблизу лісу. Від таких нещасть страждала не вся община, а окре
мі родини. Деяким членам общини доводилося брати зерно або 
худобу в  борг, який потім необхідно було відробити на чужому 
полі або повернути в  більшому обсязі. Так одні родини ставали 
багатшими, інші  — біднішими.

Розвиток землеробства, скотарства й  ремесла, а  також поява сусід-
ських общин створили умови для виникнення нерівності між людьми.

Добробут общини багато в чому залежав від старійшин, вождів 
і жерців. Старійшини вирішували суперечки між членами общини. 
Вожді здійснювали грабіжницькі походи й  поверталися з  багатою 
здобиччю й бранцями. Більша частина здобутого залишалася вож
дям. Жерці молили богів про гарний урожай, просили захисту від 
хвороб. Таким чином, прості члени общини мали віддячувати ста

Мал.  3. Обробіток 
землі ралом. 

Мал.  4. Жіночі клопоти 
в  первісній родині.

Мал.  5. Неолітичне 
святилище Стоунхендж 
(Англія).

Тема 1. Життя людей за первісних часів 35



рійшинам, вождям і  жерцям дарунками. Поступово такі дарунки 
стали обов’язковими. Деяким шанованим старійшинам і  вождям 
удавалося передати свою владу в  спадок. Їхні діти й  нащадки теж 
керували життям племені. Такі родини ставали відомими, знаме
нитими, вельможними — так виникла знать. Вона привласнювала 
кращі землі й дарунки простих членів общини, ставала багатшою, 
розпоряджалася скарбами й  статками всього племені.

Із появою знаті посилюється нерівність між людьми.

5 Перші міста. Успіхи в  землеробстві привели до зростання кіль
кості населення сусідських общин. З’яви лися великі поселен

ня, кожне з  яких налічувало кілька тисяч осіб. Знатні родини 
дбали про збереження своєї влади й  багатства. Жерці вимагали 
захисту святилищ та ідолів. Тому навколо великих поселень по
чали зводити високі стіни, прокладати глибокі рови та земляні 
вали. Так виникли перші міста. До найдавніших міст, відомих 
археологам, належать Чатал-Хююк та Єрихон. Ці міста Перед
ньої Азії виникли на початку епохи неоліту (7 тис. років до н.  е.) 
і  досягли розквіту в  епоху бронзового віку.

Життям міста керував правитель  — цар. Зазвичай царями 
ставали вожді сильних племен. Владу царя захищало військо, 
яке спочатку складалося з  друзів і  родичів царя. У  місті працю
вали найкращі ремісники. Тут розміщувалося головне святили
ще. Сюди доставляли військову здобич і бранців. У будинку царя 
зберігалися скарби племені.

Міста стають основою сили й  могутності перших царів.

Добре укріплене місто поступово підкоряло своїй владі су
сідні племена та общини. Цар управляв усією підвладною йому 
територією.

Отже, розвиток землеробства, скотарства й  ремесел приводить до 
появи територіальних (сусідських) общин, де кожна родина госпо-
дарює та розпоряджається результатами своєї праці. Серед членів 
общини посилюється нерівність, унаслідок чого влада опиняється 
в  руках знатних родин. У  Передній Азії виникали перші міста, яки-
ми керували царі. Таким чином, поступово закінчилася первісна 
історія людства. Розпочалася історія стародавніх цивілізацій.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Чому родові общини об’єднувалися в  племена? Хто керував життям пле-
мені? 2. Як виникло орне землеробство? 3. Поясніть різницю між родовою 
та сусідською общинами. 4.  Поясніть значення слів ідол, святилище, жрець, 
жертвопринесення. 5*.  Чому в  епоху бронзи значно зростає роль чоловіків 
у  суспільстві? 6.  Чим відрізнялася влада старійшини родової общини від 
влади перших царів? 7.  Чому розвиток господарства і  перш за все земле-
робства привів до появи перших міст? 8.  Поясніть, чому царі місцем свого 
проживання обирали саме міста.

Мал.  6. Дерев’яний 
ідол із Ладоги (Росія).

Мал.  7. Кам’яний ідол, 
знайдений у  святилищі 
первісних людей 
(Сербія).
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Батьківщиною більшості найдавніших цивілізацій були країни Азії та 
Північно-Східної Африки. Цю величезну частину світу, що простягла-
ся широкою смугою від східного узбережжя Середземного моря до  
Тихого океану, вчені називають Стародавнім Сходом. Чому саме тут 
виникли та набули розквіту найдавніші цивілізації людства?

Справа в  тому, що природні умови східних країн були дуже сприятливі 
для землеробства, скотарства, розвитку ремесла та торгівлі. Тут у  до-
статній кількості росли дикі злаки й водилися тварини, яких можна при-
ручити. Високі врожаї забезпечували родючі землі річкових долин і теп-
лий клімат. Саме в  долинах великих річок, таких як Ніл, Тигр, Євфрат, 
Інд, Хуанхе, виникли перші цивілізації та найдавніші держави. Саме тут 
народжується культура людської цивілізації, під якою ми розуміємо 
певний розвиток релігії, освіти, науки та мистецтва. Про історію та куль-
туру цивілізацій і  держав Стародавнього Сходу і  йтиметься далі.

Розділ II
СТАРОДАВНІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

АЗІЇ ТА АФРИКИ

 � Найдавніші цивілізації 
Стародавнього світу



Тема 2 Стародавній Єгипет

У Північно-Східній Африці розташована країна Єгипет. Саме 
тут на берегах річки Ніл близько 5 тис. років тому народи-
лася одна з  найвизначніших цивілізацій давнини. Як це не 
дивно, але вона виникла у  величезній і  спекотній пустелі 
Сахара. Чому  ж стародавні жителі Єгипту обрали таке див-
не місце для свого життя? Яким чином їм вдалося заселити 
численні міста, зробити свою країну «годувальницею світу», 
досягти величезних успіхів у  культурі, освіті, науці, створи-
ти неповторну писемність і, нарешті, збудувати величезні 
споруди давнини  — піраміди? Відповіді на ці запитання ви 
знайдете в  цьому розділі.
Історія Стародавнього Єгипту налічує майже дві тисячі ро-
ків. Цей величезний проміжок часу вчені поділили на три 
періоди:

 y Давнє Царство (майже все III тис. до н.  е.)
 y Середнє Царство (від кінця III тис. до н. е. до XVII ст. до н. е.)
 y Нове Царство (від XVI до початку XI  ст. до н.  е.)

 � Долина Нілу. Зйомка з  космосу.

 � Країна Єгипет у  давнину
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1 Країна в долині Нілу. У північносхідній частині Африки кам’я
нисту пустелю Сахару з  півдня на північ перетинає Ніл  — 

одна з  найбільших річок світу, яка бере свій початок у  горах, 
джунглях та озерах тропічної Африки. На рівнинні простори 
пустелі Ніл «приходить» уже широкою й  повноводною річ
кою. На своєму шляху річка кілька разів долає кам’яні пере
шкоди  — пороги. Понад тисячу кілометрів Ніл тече безжит
тєвою пустелею й  не має припливів. Впадаючи в  Середземне 
море, річка розділяється на кілька рукавів, утворюючи дель
ту. Ця частина річки отримала таку назву через те, що на
гадує перевернену літеру давньогрецького алфавіту Δ. Береги 
дельти вкривали багнисті болота й  густі зарості, які кишіли 
дикими тваринами. Особливу небезпеку для людей становили 
хижаки — леви, леопарди, величезні крокодили, а також отруй
ні змії та  безліч комах.

Країна Єгипет розташувалася на берегах Нілу від порогів до дельти.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y про природні умови Стародавнього Єгипту
 y чому щорічно траплялися величезні розливи Нілу
 y чому мул став головним багатством країни
 y яким чином людині вдалося підкорити Велику річку

Єгипет  — дар Нілу §10

Мал.  1. Долина Нілу 
з  висоти пташиного 
польоту. Аерофото-
зйомка.
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Спекотний клімат Єгипту не можна назвати сприятливим для 
життя. Температура повітря в тіні часто перевищує 50 градусів. 
Іноді пекучий вітер пустелі приносив у долину Нілу піщані бурі, 
які нищили все живе на своєму шляху. Постійно жити в  пус
телі люди могли лише в  поодиноких оазисах  — місцях, де було 
постійне джерело води. У деяких районах країни дощів не буває 
роками. І лише на узбережжі Середземного моря прохолодні дні 
й  дощі взимку полегшують життя єгиптян.

Чому  ж країна Єгипет стала батьківщиною видатної старо
давньої цивілізації?

2 Розливи Нілу. Щороку стародавні єгиптяни ставали свідками 
справжнього дива. Улітку наставала нестерпна спека, заси

хали рослини і, здавалося, мало загинути все живе. У  червні 
рівень води в  річці Ніл раптом починав помітно підніматися. 
19 липня річка виходила з  берегів, починався розлив, вода за
повнювала величезні простори. Долина Нілу перетворювалася 
на квітучий сад.

У жовтні річка поверталася в  колишнє русло. На полях за
лишався мул  — товстий шар ґрунту, принесений водою з  тро
пічних районів Африки. Мул, насичений залишками перегнилих 
рослин, надзвичайно родючий. Його можна легко обробляти най
простішими знаряддями праці. На берегах Нілу починалися 
активні сільськогосподарські роботи.

Родючий мул  — основне джерело багатства Єгипту.

Причиною розливів Нілу були тропічні дощі, які рясно ви
падали у  витоках річки та її притоках. Однак стародавні єгип
тяни про це не знали і  вважали, що розливи Нілу, який при
носить життя, відбуваються за волею богів.

Мал.  2. На берегах 
Нілу в  давнину.
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РОЗПОВІДАЮТЬ МІФИ

Далеко за першим порогом розташована глибока печера, 
яку охороняє священний змій. Там живе великий Хапі  — 
бог річки Ніл. Він тримає у  своїх руках дві посудини, напов-
нені водою. Коли бог Хапі забажає, 
він нахиляє посудини й  наповнює во-
дою річку. Починається такий довго-
очікуваний розлив. Єгиптяни любили 
Хапі, уважаючи, що він приносить у  їхні 
оселі добробут і  достаток. У  пісні, при-
свяченій Хапі, є  слова: «Слава тобі, 
о Ніл, ти той, хто приходить, щоб ожи-
вити Єгипет. Без тебе життя припи-
няється й  люди гинуть».

3 Люди освоюють долину Нілу. Для того щоб зробити 
долину Нілу придатною для життя, наполегливо 

працювали багато поколінь перших єгиптян. Вони 
вирубували зарості очерету, рили канали й  відводили 
воду з  боліт, осушували їх і  перетворювали на родючі 
поля. За допомогою каналів і земляних насипів (дамб) 
єгиптяни направляли води Нілу на поля, розділені на 
ділянки, які зручно було обробляти. Так відбувалося 
зрошення — воду на полях затримували на необхідний 
строк, щоб вона добре промочила землю. Зрошення 
й  осушення земель називається іригацією.

Іригаційне землеробство стало головним заняттям 
єгиптян у  давнину.

Згодом Ніл перетворився на головну «дорогу» кра
їни. Тисячі великих і  малих суден, наповнених това
рами й  людьми, долали відстань від першого порога 
до моря. Води річки були багаті на рибу, якою можна 
було нагодувати багато людей. Береги Нілу потопали 
в  густій рослинності. Не випадково символами Єгипту 
є квітка лотоса й, звичайно ж, папірус. Непрохідні за
рості цієї рослини вкривали величезні простори.

Папірус чудово заміняв єгиптянам тверді породи 
дерев, які в  країні не росли. Із нього виготовляли різ
номанітні предмети й навіть будували човни й кораблі 
для плавання по річці та морю. Пізніше з  папірусу 
навчилися робити чудовий матеріал для письма.

Долина Нілу  — джерело життя для Єгипту.

Мал.  3. Великий Хапі  — 
бог розливів Нілу.

Мал.  4. Шадуф  — пристрій для під-
німання води, щоб у  потрібній кіль-
кості подавати її на поля. Застосо-
вують і  досі.

Мал.  5. _________________________

? Зробіть підпис до малюнка.
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4 Номи  — перші держави в  Єгипті. Для того щоб вирубити гус
ті зарості чагарнику, осушити болота, вирити канали й звес

ти дамби, слід було об’єднати зусилля людей багатьох племен. 
У  цих умовах збільшився авторитет і  вплив царів, здатних під
корити своїй волі племена й  організувати проведення масштаб
них робіт, результатами яких було зацікавлене населення певної 
частини країни. Крім того, свої володіння, родючі поля й  угід
дя потрібно було охороняти й розширювати. Так, поступово в  IV 
тис. до н. е. в Єгипті виникли перші царства — номи. Це грець
ке слово означає «область», або «округ». На думку вчених, у до
лині Нілу в  цей час існувало 40 номів.

Правителі номів, владарюючи, спиралися на знатні родини, 
військо й  добре укріплені поселення, які поступово перетвори
лися на міста. Царі постійно вели один з  одним війни, прагну
чи розширити власні володіння, захопити багату здобич і  під
корити своїй владі населення сусіднього нома.

Таким чином, наприкінці IV тис. до н.  е. люди освоїли долину Нілу 
й  створили умови для подальшого розвитку держави й  цивілізовано-
го суспільства, заснованого на іригаційному сільському господарстві.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Використовуючи карту й  текст пункту 1, опишіть місце розташування кра-
їни Єгипет. 2.  Які природні умови Єгипту сприяли розвитку землеробства, 
а які несприятливо впливали на життя людей? 3. Доведіть, що Єгипет справ-
ді був «даром Нілу». 4.  Що таке іригаційне землеробство? Чому без нього 
в  Єгипті було неможливо отримати гарний врожай? 5.  Із якою метою зем-
леробські племена долини Нілу об’єднувалися в  номи? 6.  Поясніть значен-
ня слів поріг, дельта, папірус, дамба, ном.

УВАГА! ДЖЕРЕЛО

Папірус  — дарунок боліт

Росте папірус не у  глибоких місцях, а  там, де 
води буває ліктя зо два, а  то й  менше. Корінь 
у  нього розміром із зап’ястя сильного чоловіка; 
довжина понад чотири лікті. Він росте по дну, 
пускаючи в  мул криве коріння, тонке й  густе, 
і  виганяє нагору стебла, які й  називають «па-
пірусом», заввишки в  десять ліктів. Із папірусу 
роблять човни, із його кори плетуть вітрила, 
килимки, деякий одяг, підстилки, канати й  бага-
то чого іншого. …Папірус є  важливою підмогою 
в харчуванні: усі місцеві жителі жують його в си-
рому, вареному й печеному вигляді; сік його ви-
смоктують, а  залишки випльовують…

(Давньогрецький вчений Феофраст про папірус) Мал.  6. Полювання на птахів у  заростях 
папірусу. Давньоєгипетське зображення.
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1 Об’єднання Єгипту. У  результаті запеклих війн більш сильні 
номи підкорювали сусідів і  захоп лювали нові території. У ре

зультаті замість сорока невеликих номів долину Нілу поділили 
між собою два великі царства. Південне царство розташовувало
ся у Верхньому Єгипті, а Північне царство контролювало нижню 
течію річки й  дельту. Після тривалої війни правитель Південно
го царства розгромив свого супротивника і  встановив владу над 
усією долиною Нілу (мал.  1).

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y про об’єднання Єгипту
 y хто такі фараони і  завдяки кому їм удавалося підтримувати свою 

необмежену владу
 y що таке держава і  якою вона була в  Стародавньому Єгипті
 y коли і  за рахунок чого Єгипет досяг найбільшого розквіту у  своїй 

історії

Організація влади 
в  Стародавньому Єгипті §11

Мал.  1. Плита фараона Нармера (62  см) на честь 
перемоги Південного Єгипту над Північним цар-
ством й  об’єднання долини Нілу в  єдину державу. 
На плиті зображений цар у  короні Південного 
Єгипту, що вбиває ворога. Унизу  — охоп лені пані-
кою вороги, що тікають.

У 3000 р. до н.  е. в  Єгипті виникло єди-
не царство.

Столицею Єгипту стало місто Мемфіс. 
Від цього часу й починається історія об’єд
 наного Єгипту, яка тривала близько двох 
тисяч років.

Тема 2. Стародавній Єгипет 43



2 Фараони  — всесильні владики країни. Одноосібних 
правителів Єгипту називали фараонами. Це старо

давнє слово перекладають як: «Владика, що сидить 
у  Високому палаці». Влада фараона не мала меж. 
Його воля була законом для населення всієї країни. 
Фараон командував армією, вершив суд і  розправу. 
Його рішення ніхто не міг скасувати. Вважалося, що 
фараони подібні до богів. Влада фараонів була спад
ковою й  переходила від батька до сина.

Зображення фараонів на картинах та скульптури 
підкреслювали могутність і  величезну владу пра
вителів Єгипту. Їх зображували великими на зріст 
у  величній позі із символами державної влади. На 
голові фараона завжди була корона, яку обвивала 
кобра, груди прикрашало намисто, а  в руках він 
твердо тримав царський жезл (мал.  2).

Мал.  2. Єгипетський фараон на тро-
ні. Малюнок сучасного художника.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Вчені вважають, що будівництво гробниці-піра-
міди фараона Хеопса (єгиптяни називали його 
Хуфу) було завершене в  2560 р. до н.  е. Понад 
3,5 тис. років піраміда Хеопса лишалася найви-
щою спорудою в  історії людства. Її висота стано-
вила понад 146 м. У  конструкцію піраміди було 
закладено майже 2 млн вапняних блоків, кожний 
із  яких важив 2,5 тонни. Вага деяких кам’яних 
блоків перевищувала 30 тонн. Давньогрецький 
історик і  мандрівник Геродот відвідав піраміду 
в V  ст. до н.  е. Він стверджував, що понад 100 тис. 
будівельників, ремісників, архітекторів зводили 
піраміду Хеопса понад 20 років. Із каменю, ви-
користаного на будівництво піраміди, можна 
було збудувати місто на 100 тис. жителів.

Мал.  3. Піраміда Хеопса (Хуфу). Мал.  4. Доставка кам’яних блоків 
для будівництва піраміди.

Могутність фараона не мали піддавати 
сумнівам навіть після його смерті. Тому 
фараони ще за життя наказували зводи
ти свою гробницю. Вона мала вселяти 
страх і  повагу до влади володаря Єгипту. 
На західному березі Нілу, там, де в  уяві 
єгиптян у  пісках пустелі щовечора «вми
рає» сонце, почалося небачене раніше бу
дівництво величезних гробниць у  формі 
пірамід. Нам відомо більше ста пірамід, 
що стали «вічними житлами» для душ по
мерлих володарів Єгипту. Ще в  давнину 
«дивом світу» вважали піраміду фараона 
Хеопса, який правив у  середині III  тис. 
до н.  е. (мал.  3)
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3 Єгипетська держава. Чи міг навіть наймудріший 
правитель самотужки управляти величезною кра

їною? Звичайно ж, ні. У  фараона було багато по
мічників. Серед них найвищий статус мали вельможі, 
готові виконати будьякий наказ і  доручення прави
теля (мал.  5). Зазвичай вельможі були вихідцями зі 
знатних впливових родин. Вони були радниками фа
раона, управляли окремими частинами країни, керу
вали будівництвом великих іригаційних систем, були 
суддями, очолювали військо. Один із вельмож єгипет
ського царя, що управляв великою областю країни, 
мав почесний титул «той, що риє канал». Проте на
віть ці дуже багаті й  впливові люди тремтіли перед 
владою фараона, оскільки він розпоряджався їхнім 
життям і  майном. Одного разу на стіні гробниці вель
можі вчені знайшли напис, де він вихвалявся про 
те, що фараон жодного разу не покарав його ціпками.

Найчисленнішими слугами й  помічниками фара
она були переписувачі  — чиновники, які служили 
правителеві й  займали певну посаду (мал.  6). Пере
писувачі вели суворий облік майна підданих і скарб
ниці фараона, стежили за збиранням податків на 
користь правителя, керували роботами на будівни
цтві царських гробниць, доріг, дамб, каналів, мостів. 
Успіхів на службі досягали переписувачі, які були 
відданими й  старанними чиновниками.

Переписувачам допомагали численні судді, збирачі 
податків, стражі порядку. Владу фараона й  кордони 
держави захищала єгипетська армія. Отже, уже в  III 
тис. до н. е. — значно раніше, ніж в інших країнах, — 
у Єгипті виникла добре розвинена держава, яка є важ
ливою складовою будьякої цивілізації (мал.  7).

Держава  — це влада, яка, спираючись на силу вель-
мож, чиновників, переписувачів, армію та стражів 
внутрішнього порядку, організує життя країни, 
управляє її населенням. Держава, у  якій вища влада 
належить одній людині та передається у  спадок, на-
зивається монархією.

Мал.  5. Єгипетський вельможа із 
дружиною. Давньоєгипетський роз-
пис у  гробниці.

Мал.  6. Царський переписувач Каї. 
Перед нами фігура людини, що зви-
кла мовчати й  беззаперечно вико-
нувати волю свого господаря.

УВАГА! ДЖЕРЕЛО

У давньоєгипетському «Повчанні» йдеться: «Якщо ти набли-
жений і  сидиш у  раді свого пана, сиди обережно й  бійся, 
тому що слово важче за будь-яку роботу! Згинай спину перед 
своїм начальником, і  твій будинок буде повний майна!»

? Як слід розуміти думку про те, що варто боятися слів 
і  згинати спину перед начальником?
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4 Давньоєгипетське військо. Численна армія була основою мо
гутності фараонів і  грізною силою, на яку мусили зважати 

правителі сусідніх країн і  племен. Особливої могутності єгипет
ська армія досягла в  середині II тис. до н.  е. У  цей час єгипет
ське військо було добре навчене й  дисципліноване. Армія скла
далася з  лучників і  піхотинців. Стріли, випущені з  єгипетських 
луків, були здатні уразити захищеного панциром супротивника 
на відстані 100 м. Серед лучників кращими вважали темнош
кірих нубійців, які служили єгипетському фараону. Відважні 
піхотинці билися в  строю й  були озброєні бойовими сокирами, 
короткими мечами й  списами (мал.  8).

Головною ударною силою єгипетського війська були бойові 
колісниці. Це був невеликий двоколісний візок для двох воїнів. 
Візник управляв кіньми, а  колісничий уражав супротивника ко
роткими дротиками й  луком. Під час бою єгипетські колісниці 
розривали бойовий порядок ворога й  переслідували супротивни
ка, що відступав (мал.  9).

Найбільшої могутності єгипетська держава досягла в  сере
дині II тис. до н.  е. за правління фараона Тутмоса III (1504—
1450  рр. до н.  е.). У  цей час ніхто не наважувався загрожувати 

Мал.  7. Давньоєгипетська держава.

Фараон

Вельможі

ЗакониЧиновники Стражі Переписувачі Армія Суд

Мал.  8. Єгипетське 
військо в  бою. Малю-
нок сучасного худож-
ника.
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Єгипту. Тутмос III здійснив 17 завойовницьких по
ходів, здобув десятки блискучих перемог і  підкорив 
своїй владі землі Палестини, Сирії, Фінікії, Нубії. 
Його володіння простяглися від річки Євфрат на пів
ночі до четвертого нільського порога на півдні.

Успішні завойовницькі походи супроводжувалися 
жорстоким пограбуванням підкорених держав. Азі
атські країни постачали до Єгипту золото й  срібло, 
коштовні камені та будівельний ліс. Із Нубії виво
зили величезну кількість золота, а  також слонову 
кістку, чорне дерево, пахощі  — ароматні смоли та 
олії, які високо поціновувалися. Згодом награбова
ного золота в  Єгипті накопичилося так багато, що 
ним вкривали меблі, труни фараонів, а  також стіни 
й  підлогу царських палаців і  деяких храмів. І  де  б 
не воювали єгиптяни, всюди вони захоплювали по
лонених, зерно, худобу…

Мал.  9. Єгипетська колісниця. 
Реконструкція.

УВАГА! ДЖЕРЕЛО

Серед єгипетських текстів кінця III тис. до н.  е. збереглося «Повчання фа-
раона своєму синові». Ось які поради дає цар спадкоємцю: «Збуди любов 
до себе в  усій країні, залишай про себе добру пам’ять. Бережи людей. 
Карай винних ударами палиці, ув’язнюй, але не вбивай їх. Однак будь не-
щадним до заколотника. Убий його, знищ його близьких, винищ навіть 
пам’ять про нього.
Піклуйся про свій народ. Заспокой того, хто плаче, не кривдь удову. Не ство-
рюй різниці між знатними й  простими людьми, цінуй людину за справи її.
Поважай вельмож своїх, звеличуй їх, і  вони виконають усі твої накази. Пі-
клуйся про воїнів своїх, обдаровуй їх землею, нагороджуй стадами… І тоді 
країна твоя розквітне».

? Як ви гадаєте, чому фараон закликає сина піклуватися не тільки про 
вельмож і  воїнів, але й  про простий народ?

У середині II тис. до н.  е. Єгипет досяг найбільшого розквіту у  сво-
їй стародавній історії. Згодом могутність єгипетської держави по-
чала слабшати, настав занепад, і  в першій половині наступного 
тисячоліття країна фараонів і  пірамід стала жертвою завойовників.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Коли і внаслідок яких подій відбулося об’єднання Єгипту? 2. Назвіть осно-
вні періоди давньоєгипетської історії. Запам’ятайте їх. 3.  Знайдіть у  тексті 
параграфа слова, що характеризують владу фараона. 4.  Чому особливою 
повагою в  Єгипті користувалися переписувачі? 5*.  Спробуйте довести, що 
в  III тис. до н.  е. в  Єгипті вже існувала держава. 6.  Поясніть значення слів 
вельможа, податки, держава, монархія. 7. Розкажіть про склад та озброєння 
єгипетського війська. 8.  Із якою метою єгиптяни здійснювали воєнні походи 
до сусідніх країн?
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1 Суспільне життя єгиптян. Єгипетське суспільство 
можна уявити у вигляді східчастої піраміди (мал. 1). 

На вершині піраміди  — фараон. Люди поклонялися 
йому як богу. На одну сходинку нижче перебували 
вельможі, правителі номів, жерці, воєначальники. Усі 
вони виконували доручення фараона й  перебували 
в  його владі. Ці впливові особи були найбільше на
ближені до фараона й  мали величезні багатства. На
ступну сходинку займали люди, які управляли по
всякденним життям країни: чиновникиписарі, судді, 
збирачі податків, армія і  стражники (мал.  2).

Нижні сходинки в  піраміді єгипетського суспіль
ства були відведені найчисленнішим жителям краї
ни: селянам й  ремісникам. Селяни обробляли поля, 
будували іригаційні споруди. Ремісники виготовляли 
різні предмети, необхідні всім жителям країни: одяг, 
взуття, меблі тощо. Частину вирощених продуктів, 
виготовлених предметів та інших доходів селяни, ре
місники й  торговці мали віддавати на користь дер
жави у  вигляді податків. Ці податки поповнювали 
державну скарбницю, а  фараон і  вельможі розпоря
джалися нею на свій розсуд.

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y що таке суспільна піраміда Єгипту
 y чому в  Єгипті було лише три пори року
 y як працювали й  жили єгипетські землероби, ремісники й  багатії

Життя стародавніх єгиптян§12

Фараон

Вельможі

Царські радники

Воєначальники

Переписувачі

Землероби
Ремісники

Мал.  1. Піраміда єгипетського 
суспільства.

Мал.  2. Збирання податків у  Стародавньому 
Єгипті. Розпис на стіні гробниці.

? Знайдіть на малюнку чиновника-високо-
посадовця, переписувачів, стражів 
і  боржника, що не заплатив вчасно по-
датки.
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У Стародавньому Єгипті було багато рабівіноземців. Зазви
чай в  неволю потрапляли люди, захоплені в  полон під час за
войовницьких походів. Часто рабів продавали на ринках. Іноді 
рабами ставали єгиптяни, які не могли повернути борги. За
звичай працю рабів у  Єгипті використовували під час будівни
цтва каналів, гребель, гробниць та пірамід, а  також у  храмово
му господарстві, каменоломнях та на інших важких роботах. 
Раби не належали до складу єгипетського суспільства, оскільки 
вважалися майном своїх господарів.

Раби  — це люди, що не малі власності й  були зовсім безправними.

Життя людей у  Стародавньому Єгипті було добре організоване. 
Держава стежила, щоб кожна людина суворо виконувала покла-
дені на неї обов’язки.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Єгиптяни вірили, що після смерті душа людини поставала на суд бога Озі-
ріса. На суді померлий мав сповідатися й  перелічити гріхи, яких він не 
робив:
— Я був слухняним, я  не пригноблював і  не грабував. Я  не брехав. Я  не 
робив того, що не до вподоби богам. Я  не привласнював дари, принесені 
в  храми. Я  не вбивав, я  не наказував убивати. Я  не піднімав руку на слаб-
шого. Я  не був причиною сліз. Я  не говорив зле проти фараона. Я  чистий, 
я  чистий, я  чистий…»

? Яку поведінку та вчинки людини засуджували в  давньоєгипетському 
суспільстві?

2 Землеробство. Ми вже знаємо, що се
ляни були найчисленнішою частиною 

єгипетського суспільства. Від зорі до зорі 
вони працювали в  полі й  створювали го
ловне багатство країни  — хліб та інші 
продукти. Селяни жили сусідськими об
щинами. Кожна родина отримувала свою 
ділянку на общинному полі й  була зобо
в’язана її сумлінно обробляти, разом з  ін
шими общинниками стежити за станом 
каналів, гребель і  дамб.

Усе життя країни було підпорядковане 
організації робіт на землі. У Стародавньо
му світі єгиптяни першими створили ка-
лендар, який складався з  365 днів. Він 
охоплював три пори року: Ахет  — роз
лив (липень, серпень, вересень, жовтень); 
перт — сходи (листопад, грудень, січень, 
лютий); шему — сухість (березень, квітень, 

Мал.  3. Єгипетський землероб. Розпис давньоє-
гипетської гробниці.
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травень, червень). Таким чином, основні сільськогосподарські 
роботи припадали на зимові місяці.

Виростити врожай в  Єгипті було не просто. Спочатку поле 
розпушували простою дерев’яною мотикою, а  більші ділянки 
зорювали за допомогою биків або корів, які тягнули легкий плуг. 
У розорану землю кидали зерно. Потім по полю проганяли овець, 
баранів, віслюків, які втоптували насіння в  пухкий ґрунт. До
зрілий врожай поспішали зібрати, поки зерно не виклювали 
птахи або не з’їла сарана. Прибраний серпами хліб перевозили 
на майданчик для молотіння й  знову проганяли по ньому дріб
ну рогату худобу, яка копитами вибивала із колосся стиглі зер
на. Вимолочене зерно провіювали, підкидаючи вгору, і тим са
мим відокремлювали зерно від лушпиння.

Єгипетські селяни вирощували ячмінь, пшеницю й інші види 
злаків. Вони збирали великі врожаї льону, із  якого шили одяг. 
Канали постачали воду до садів і  городів, де дозрівали різно
манітні фрукти й городина. Важливе значення для господарства 
країни мало виноградарство й  виноробство (мал.  5).

Високорозвинене землеробство було основою господарства Ста-
родавнього Єгипту.

Мал.  4. Землеробство в  Стародавньому Єгипті.

? Знайдіть у  тексті опис селянських робіт, зображених на малюнку.

Мал.  5. Збирання вино-
граду й  приготування 
вина. Винороби дав-
лять босими ногами 
зрілі ягоди і  розлива-
ють сік у  глиняні посу-
дини. Сік, що забродив, 
ставав вином. Розпис 
у  гробниці.
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3 Ремесло і торгівля. У кожному єгипетському поселенні, а також 
навколо храмів, палаців фараонів і  вельмож розташовувалися 

численні майстерні ремісників. Тут працювали ткачі, ковалі, гон
чарі, чинбарі — люди, які своєю працею забезпечували єгипетське 
суспільство необхідними для життя виробами. Давньоєгипетські 
ремісники виготовляли свої вироби на високому технічному 
рівні. Наприклад, ткачі одягали в  білу лляний одяг всю країну, 
а  гончарі забезпечували посудом із глини і  фараонів, і  простих 
селян. Єгиптяни одними з  перших навчилися виготовляти непо
вторні скляні вироби. Будівельники зводили споруди, які й  зараз 
дивують своєю досконалістю й  розмірами. Витвори давньоєги
петських ювелірів прикрашають кращі музеї світу. Життя про
стого ремісника було сповнене труднощів і  поневірянь. Так само 
як і  землероби, ремісники були в  повній залежності від держави 
і  мали вчасно сплачувати податки, працювати на будівництві на 
користь вельмож і  фараонів.

Ніл був головною «дорогою» країни. Річковими просторами 
снували незліченні човни й  кораблі різних розмірів, що пере
возили різноманітні товари й  вантажі. Єгиптяни багато торгу
вали. Особливо успішною була торгівля із Сирією, Палестиною, 
Фінікією, Критом та іншими країнами Середземного моря. Тут 
із задоволенням купували хліб, тканини, скляні посудини, ліки 

Мал.  6. Виготовлення сирцевої цегли для спорудження будинку. На розписі 
гробниці поважного чиновника послідовно зображено основні види робіт: 
видобуток глини, перемішування глини й  соломи, сушіння цегли на сонці, 
перенесення готових виробів.

Мал.  7. Золота пекто-
раль (нагрудна при-
краса), прикрашена 
коштовними каменями. 
Виріб єгипетських 
ювелірів.

УВАГА! ДЖЕРЕЛО

До наших днів збереглося «Повчання» єгипетського писаря, яке він залишив 
синові: «Бачив я, як б’ють… Бачив я медянщика за роботою. Його пальці були, 
як шкіра крокодила. Каменотес шукає роботу з  будь-якого твердого каменю. 
Коли він закінчує роботу, руки його падають, і  він стомлений. Гончар риєть-
ся в  грязі й  ледь животіє, він забруднений рідкою глиною. Будівельник нада-
ний вітрам. Увесь його одяг  — лахміття. Ткач  — всередині будинку. Не дихає 
він повітрям. Праль працює на березі поруч із крокодилом… Не спокійне це 
заняття… Сандальнику зовсім погано, він завжди злидарює. Йому так само 
спокійно, як спокійно будь-кому серед дохлих риб».

? Які ремісничі спеціальності названо в  «Повчанні»? Як переписувач оці-
нює умови життя простих ремісників?

Тема 2. Стародавній Єгипет 51



й  папірус, привезені з  Єгипту. Каравани верблюдів і  мулів су
хопутними дорогами вирушали до Нубії та інших земель, роз
ташованих на південь від Сахари. Звідси на єгипетські ринки 
відправляли золото, слонову кістку, темношкірих рабів.

У Стародавньому Єгипті ремесло й  торгівля досягли високого 
рівня розвитку.

4 Повсякденне життя єгиптян. Багаті єгиптяни жили у великих, 
гарних і  просторих будинках, зведених із цегли й  каменю. 

Будинок розташовували посередині великої ділянки, обнесеної 
стіною. Навколо будинку були колодязь, сад із плодовими де
ревами, квітами, озером та альтанками. Усі приміщення мали 
вузькі вікна під стелею; а  центральну кімнату завжди будували 
вище за інші. Стіни й  підлогу вкривали розписами. У  житловій 
частині будинку розміщувалася спальня господаря з  умиваль
нею, жіночі приміщення й  комори (мал.  8).

Слугираби обслуговували багатого єгиптянина з  раннього 
ранку й  до пізньої ночі. Кухарі готували господареві вишукані 
страви. Він носив гарний одяг і  прикраси. Вирушаючи у  спра
вах або на прогулянку, господар пересувався на спеціальних 
ношах, які несли дужі раби. Де  б не був господар, раби робили 
його життя приємним і  радісним.

Зовсім іншим було життя простих єгиптян. Вони жили скром
но, а  іноді навіть бідно. Зазвичай житло простих єгиптян розта
шовувалося на околиці міста або в  спеціальному селищі для 
будівельників, гончарів, ковалів або кожевенників. За житло для 
більшості єгиптян служили невеликі будинки, зведені з  добре ви
сушеної на сонці цегли або обмазані мулом хатини зі стебел папі
русу. Будинки простих єгиптян зводили із цеглисирцю. Вони 
були невеликими, одноповерховими. Вузькі вулиці не мали бру
ківки, тому були дуже брудними (мал. 9). Крім житлових будинків, 
у  кварталі розташовувалися невеликі майстерні ремісників, кузні 
та хлібопекарні. Основним одягом робітника була полотняна по
в’яз ка на стегнах, яку підтримував виготовлений з такої самої тка
нини пояс. Щоденні турботи про те, чим нагодувати свою родину 
та як зробити її життя кращим, вимагали багато сил і  здоров’я.

Повсякденне життя єгиптян залежало від їхнього достатку й  того, 
до якої частини суспільства вони належали.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Які верстви населення обіймали вищі сходинки соціальної піраміди Старо-
давнього Єгипту? 2.  Які обов’язки на користь держави виконували прості 
жителі Єгипту? 3.  Чим становище раба відрізнялося від становища вільної 
людини? 4. Поясніть, чому єгипетський календар був поділений на три пори 
року. 5*.  Доведіть, що в  Стародавньому Єгипті ремесло й  торгівля досягли 
високого рівня розвитку. 6.  Порівняйте умови життя єгиптян, які належали 
до різних верств населення.

Мал.  8. Будинок бага-
того єгиптянина. Ма-
люнок сучасного ху-
дожника.

Мал.  9. Залишки посе-
лення будівельників 
гробниць. Археологічні 
розкопки.
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1 Боги і  храми. У  первісні часи, коли життя людей залежало 
від вдалого полювання, люди вірили, що тварини й рослини 

мають надприродні сили. Тому своїх богів єгиптяни зображува
ли з  тілом людини й  головою звіра, птаха, змії, квіткою тощо. 
Єгипетські боги персоніфікували явища й сили природи, покро
вительствовали певним заняттям людей, людським якостям тощо. 
Крім того, багатьох тварин єгиптяни вважали священними. Вва
жалося, що такі тварини, наприклад бики, кішки, крокодили, 
жаби, змії, жукискарабеї та інші, були здатні впливати на жит
тя людей. Їх навіть ховали на спеціальних цвинтарях.

Коли землеробство стало основним заняттям єгиптян, голо
вне місце серед богів посів бог сонця Ра, або АмонРа (мал.  1). 
Зазвичай його зображували із головою сокола, прикрашеного 
жовтим диском. Ра щодня подорожував по небу в  золотому чов
ні. Щовечора він вмирав у  західній пустелі в  «країні мертвих», 
але на світанку Ра знову зігрівав землю своїми променями. Ми 
вже знаємо про доброго бога Хапі, який управляв розливами 
Нілу. Єгиптяни боялися й  поклонялися богині чуми й  війни 
Сохмет. Її зображували у  вигляді жінки із головою левиці. За
галом вченим відомі імена понад двох тисяч єгипетських божеств.

На думку стародавніх єгиптян, боги завжди були поруч із 
людьми. Тому їм, як і людям, також потрібні будинки. Так з’яви
лися перші храми  — житла богів. Єгиптяни одними з  перших 
почали будувати богам величезні споруди з  каменю. Зазвичай 
вхід у  єгипетський храм прикрашали грізні вежі, які були ши
рокими внизу і звужувалися вгору. Сюди приходили люди й ша
нували богів і  фараонів. Біля входу в  храм стояли скульптурні 
зображення фараонів, які вказували, що «будинок бога» пере
буває під їхнім захистом. Прославляння богів і фараонів згодом 
спричинило появу величезних статуй, які називають колосами.

Стіни й колони храму були розписані картинами й написами 
про подвиги богів і  правителів Єгипту. У  храмі людина почу
вала себе маленькою й  безпомічною істотою, яка довірила своє 
життя й  душу всемогутньому богу.

Подарунки богам і  храмам робили всі жителі: від фараона 
до простого землероба. Храмам належали родючі землі, корисні 

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y яких богів і  в який спосіб шанували в  Стародавньому Єгипті
 y чи можуть вважатися священними тварини
 y якими були давньоєгипетські храми
 y як стародавні єгиптяни готувалися до загробного життя

Релігія стародавніх єгиптян §13

Мал.  1. Амон-Ра. Ма-
люнок біля гробниці.

Мал.  2. Колони 
і  скульп тури давньо-
єгипетського храму. 
Сучасний вигляд.
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копалини, джерела води й  багато чого іншого. Храми володіли 
величезними багатствами. Тому жерці головних храмів Єгипту 
були дуже впливовими людьми в  державі.

У XIV ст. до н. е. фараон Ехнатон спробував змінити віру єгип
тян. Він стверджував, що всі мають поклонятися одному, єдиному 
для всіх богу сонячного диска Атону. Однак спроба перейти до 
віри в  єдиного бога не вдалася. Проти нової віри рішуче виступи
ли жерці єгипетських храмів, яких підтримала більшість населен
ня. Після смерті Ехнатона люди повернулися до віри своїх батьків.

Релігійні вірування відігравали важливу роль у  житті єгипетсько-
го суспільства, держави й  простих людей.

2 Бог Озіріс, який воскрес. Особливе місце в житті єгиптян посідав 
цар загробного світу, бог Озіріс. Кожна людина знала, що після 

смерті його душа обо в’яз ково зустрінеться з  Озірісом, і  от чому…
Давньоєгипетські сказання розповідали, що дуже давно добрий 

бог Озіріс був фараоном Єгипту. Люди любили свого правителя, 
тому що він навчив їх вирощувати хліб, обробляти метали, буду
вати міста й лікувати хвороби (мал. 3). Однак його молодший брат, 
ослиноголовий бог пустелі й  суховіїв Сет підступно вбив Озіріса. 
Сет захопив владу в  країні, а  труну з  тілом Озіріса кинув у  Ніл.

Озіріс помер. На землю прийшли жахливі нещастя, поля висо
хли, рослини загинули, люди голодували. Вірна дружина Озіріса, 
богиня родючості Ізіда, сховала в  непрохідних заростях папірусу 
сина Озіріса Гора. Коли Гор виріс, у  запеклій боротьбі здолав сво
го ворога. Ізіда розшукала труну з тілом чоловіка й вдихнула в ньо
го життя. Озіріс воскрес. Знову почалися розливи Нілу, заколо
силися ниви, зацвіли сади. Озіріс передав владу на землі Гору, 
а  сам почав правити й  вершити суд у  царстві мертвих.

У Єгипті вперше виникла ідея померлого й  воскреслого бога.

Єгиптяни вірили, що після смерті на душу кожної людини 
чекає суд Озіріса. На суді померлий мав принести богу особли
ву сповідь. Якщо сповідь була правдивою, і  людина прожила 

Мал.  3. Бог Озіріс. Ма-
люнок на стіні гробниці.
Озіріс зображений 
у  короні правителя 
Південного царства. 
Його великі темні очі 
виблискують на зеле-
ному обличчі. На дум-
ку єгиптян, зелений 
колір уособлював 
щастя й  добробут.

Мал.  4. Суд Озіріса. Розпис гробниці.
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життя чесно й  правильно, на її душу чекало нескінченне щас
ливе життя в  загробному світі (мал.  5).

Біля вагів зображено померлу людину й  бога мертвих Ану
біса з  головою шакала. Праворуч від вагів  — перо богині прав
ди Маат, ліворуч — серце померлого. Праворуч від Анубіса зоб
ражений бог мудрості Тот із головою Ібіса, що записує слова 
померлого. Якщо  ж ваги перебувають у  рівновазі, то померлий 
сказав правду, і  його душі буде дароване безсмертя. Якщо рів
новага порушиться, то ошуканця віддадуть на поталу чудовись
ку з  пащею крокодила, тілом лева, жирафа та гіпопотама.

3 Віра в  загробне життя. Єгиптяни щиро вірили, що після смер
ті душа потрапить у  «країну мертвих», де на неї чекає не

скінченне життя й  повний достаток. Проте до загробного життя 
слід було готуватися заздалегідь. Тому заможні люди завчасно 
купували собі дерев’яну труну або кам’яний саркофаг і  будува
ли кам’яну гробницю.

Стародавні єгиптяни думали, що смерть настає через те, що 
душа залишає тіло. Однак вона може повернутися, а  тому треба 
зберегти тіло, щоб душа могла знайти його. Із цією метою після 
смерті людини робили її мумію. Справа ця була тривалою, склад
ною й  коштувала дорого. Жерці витягали з  тіла мерця всі ну
трощі й клали їх у спеціальний посуд, що стояв поруч із труною. 
Тіло людини опускали у  ванну зі спеціальним розчином із трав, 
меду й  бальзамів. Потім його обертали бинтами, просотаними 
спеціальними смолами. Мумію одягали в  багате вбрання, при
крашали коштовностями. На обличчя накладали маску, що від
творювало риси обличчя померлої людини. Зазвичай прості люди 
навіть не мріяли про дорогу мумію, тому до ґрунтової могили 
замість мумії клали простеньку дерев’яну або глиняну фігурку.

Завдяки муміфікуванню єгиптяни добре вивчили будову люд-
ського тіла.

Мал.  5. Дослідження єгипетської мумії. Сучасна фотографія. Мал.  6. Розкопки в  Долині царів.
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4 Таємниці єгипетських гробниць. У  II тис. до н.  е. 
в  Єгипті припинили будувати піраміди. Тепер пра

вителів і  знатних людей ховали у  гробницях, які вла
штовували в  товщі гір. Місцем поховання фараонів 
і  єгипетської знаті стала Долина царів у  гірському ма
сиві на західному березі Нілу. Гробниці являли собою 
складні інженерні споруди з  декількох довгих тунелів, 
кам’яних колодязів, просторих кімнат, таємних при
міщень для скарбів. Стіни гробниць розписували кар
тинами, які містили сцени із життя богів і  людей, 
а  також зображували вчинки й  подвиги покійного.

Після обряду поховання гробниці заповнювали 
необхідними речами, які могли знадобитися в  цар
стві мертвих. А  оскільки ці речі були дуже коштовни
ми, скарби гробниць уже в давнину вабили злодіїв. Ні 
надійна варта, ні колодязіпастки, ні мудрі жерці, які 
збирали мумії фараонів в  одному місці, яке добре 
охоронялося, не могли зупинити грабіжників. Не ви
падково майже всі гробниці, що були знайдені архе
ологами, виявилися пограбованими.

Єгипетські гробниці є  безцінними пам’ятками історії, 
що належать усьому людству.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Скарби фараона Тутанхамона
У 1922 р. англійський археолог Говард Картер знайшов непо-
грабовану гробницю. Вона належала вісімнадцятирічному фа-
раону Тутанхамону, що зовсім недовго правив у XIV ст. до н. е. 
У  той час Єгипет переживав значні труднощі. Проте гробниця 
містила скарби, які є найвидатнішим відкриттям в  історії світо-
вої археології. Дослідники вивчали її кілька років. Важко навіть 
уявити, які багатства були в  пограбованих гробницях великих 
фараонів Тутмоса III або Сета I!

Мал.  7. Похоронна маска фараона 
Тутанхамона, виконана із золота 
й  прикрашена коштовними каменя-
ми. Художник створив портрет юно-
го правителя.

Мал.  8. Труна Тутанха-
мона, у  якій була му-
мія. Єгипетський му-
зей.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.  Чим вирізнялися зображення богів у  Єгипті? 2.  Чому серед найбільш ша-
нованих єгиптянами богів були Хапі та Амон-Ра? 3.  Що являли собою єги-
петські храми? 4.  Чим можна пояснити величезну роль жерців у  житті єги-
петського суспільства? 5. Чим заслужив любов і вдячність єгипетського народу 
Озіріс? 6.  Перекажіть легенду про воскресіння Озіріса. 7*.  Які історичні 
події, досягнення в  господарстві, природні явища долини Нілу та релігійні 
уявлення знайшли відображення в  легенді про Озіріса? 8.  Із якою метою та 
в  який спосіб єгиптяни намагалися зберегти тіла небіжчиків від псування?  
9.  Чим відрізнялося приготування до потойбічного життя в  бідних і  багатих 
людей? 10.  Користуючись текстом пункту 4 і  мал. 5—8, розкажіть про гроб-
ниці єгипетських фараонів.
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Вчені з’ясували, що найдавніші види писемності виникли 
понад 5 тис. років тому в  Єгипті та Дворіччі (про цю країну ви 
дізнаєтеся в  наступному розділі). Навіщо  ж людям знадобилася 
писемність, адже багато тисячоліть вони обходилися без неї? 
Виявилося, що писемність виникає там і  тоді, де й  коли люди 
накопичують знань більше, ніж вони можуть запам’ятати, збе
регти й  передати новим поколінням. Спочатку люди намагали
ся зберігати й  передавати інформацію за допомогою малюнків. 
Таке письмо називається рисунковим. Усі стародавні народи, що 
створили свою писемність, починали з  малюнків.

Писемність  — важлива ознака цивілізації.

1 Єгипетська писемність. Якими  ж є головні особливості давньо
єгипетської писемності? Стародавні єгиптяни були переконані, 

що писемність людям подарували бог Озіріс і  бог мудрості, за
ступник переписувачів Тот. Вченим відомо, що писемність у Єгип
ті також починалася у  вигляді малюнків, але поступово єгиптяни 
перейшли від рисункового письма до звукового. Символи, які пе
редають звуки в давньоєгипетській писемності, називають давньо
грецьким словом ієрогліф. Справа в  тому, що єгиптяни вірили 

ВИ ДІЗНАЄТЕСЯ:
 y що таке ієрогліфи
 y на чому писали та чого навчали в  єгипетській школі
 y які види мистецтва отримали найбільшого розвитку в долині Нілу
 y про наукові знання стародавніх єгиптян

Культура Стародавнього 
Єгипту §14

Мал.  2. Давньоєгипетська писемність: а) III тис. до н.  е.; б) II тис. до н.  е.; в)  I  тис. до н.  е.

 а б в

Мал.  1. Французький 
вчений Жан-Франсуа 
Шампольйон (1790—
1832) першим зумів 
прочитати ієрогліфи 
давньоєгипетської пи-
семності.
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в магічну силу символів, що використовували на пись
мі, і  називали їх «словами бога». Поступово в  давньо
єгипетському письмі з’явилося майже 750 ієрогліфів 
(мал.  2).

Ієрогліфи могли означати приголосний звук, ком
бінацію декількох приголосних звуків або ціле сло
во. Голосні звуки на письмі єгиптяни не позначали. 
Тому з’явилися символивизначники, які вказували, 
як слід читати ієрогліф  — як слово чи звук. Посту
пово написання ієрогліфів спростили, і  вони пере
стали бути схожими на малюнки.

Давньоєгипетська писемність служила людям май
же чотири тисячі років. Словник давньоєгипетської 
мови налічує три тисячі сторінок. Однак наприкінці 
I тис. до н. е. давньоєгипетську мову почали забувати. 
Її витіснили мови завойовників  — спочатку давньо
грецька, а  потім латина. Тільки в  XIX  ст. зусиллями 
вчених різних країн ієрогліфи знову «заговорили» 
й  розповіли про досягнення й  таємниці цивілізації 
Стародавнього Єгипту.

Ієрогліфічна писемність зберегла визначні досягнен-
ня давньоєгипетської цивілізації

2 У єгипетській школі. У Стародавньому Єгипті високо 
цінували освічених людей, які зазвичай обіймали 

високе становище в  суспільстві. Не випадково вельмо
жі й  багатії вимагали, щоб художники на стінах гроб
ниць зображували їх із письмовим приладдям. Країна 
потребувала все більше грамотних людей, тому неми
нуче виникали школи.

Мал.  4. Школа переписувачів. Розпис у  гробниці.

Мал.  3. Папірус.

ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ

Стародавні єгиптяни використовували різ-
ні матеріали для письма: камінь, метал, 
кістки, дерево. Проте найпоширенішим 
став папірус (мал.  3). Єгиптяни видаляли 
тверду оболонку рослини, а  пухку серце-
вину розрізали на смужки завширшки до 
8  см. Смужки клали на змочений водою 
стіл впритул одна до одної. Зверху попе-
рек першого шару розкладали другий шар 
таких самих смужок. За допомогою глад-
кого каменю й дере в’яного молотка усува-
ли нерівності, обрізали краї й клали аркуш 
під прес. У  результаті виходив жовтуватий 
матеріал для письма, що нагадував папір. 
Аркуші папірусу склеювали в  довгі смуж-
ки, які згортали в  трубочку. Виходили су-
вої  — єгипетські «книги», які зберігали 
в  спеціальних футлярах. Багато століть па-
пірусом користувалися народи, що жили 
на берегах Середземного моря. Не випад-
ково давньоєгипетське слово «папіур» і за-
раз живе в  багатьох європейських мовах: 
paper (англ.), papier (франц.), papir (нім.), 
папір (укр.).
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У школах для переписувачів завжди вистачало учнів, оскіль
ки посада переписувача дарувала сподівання на успішну кар’єру 
й  благополучне життя. У  своєму «Повчанні» переписувач Ахтой 
закликає сина: «Зверни  ж серце своє до книг. Дивися, немає по-
сади, де не було  б начальника, крім посади переписувача, він сам 
собі начальник. Ніколи не буде він жебраком!».

Школи створювали в храмах, містах, а також у палаці фараона. 
Тут вчилися тільки хлопчики, зазвичай із забезпечених родин, 
адже навчання тривало 10—12 років. Щоранку школяр вирушав 
до школи, прихопивши із собою «пенал» із загостреними очеретя
ними паличками й  чорнильницею, де було чорне і  червоне чорни
ла. У  давньоєгипетському письмі між словами не було інтервалу, 
тому перші ієрогліфи нового розділу писали чорнилом червоного 
кольору, тобто починали з  «червоного рядка».

Під наглядом вчителя та його помічників школярі до вечора 
виконували численні завдання. У  перші роки шкільного життя 
навчали письма та лічби. Старші школярі день у день голосно чи
тали й  переписували релігійні гімни, літературні твори, наукові 
трактати, вчилися вести ділове листування й  точний облік. Для 
навчання в  школі була потрібна жорстка самодисципліна, увага 
й  посидючість (мал.  4).

Давньоєгипетські школи забезпечували країну необхідною кіль-
кістю освічених людей, що сприяло розвитку культури.

3 Література й  мистецтво. Високорозвинена давньо єгипетська 
писемність і  мова дали змогу створити визначні літературні 

твори, багато з них збереглися до наших днів. Особливою популяр
ністю в  єгиптян користувалися гімни, що оспівували могутність 

УВАГА! ДЖЕРЕЛО

Із повчання шкільного вчителя
Не будь людиною без розуму, що не має освіти! 
І  вночі тебе вчать, і  вдень тебе виховують, але 
ти не слухаєш ніяких порад і  робиш те, що за-
думав. Однак і  левів навчають, і  коней прибор-
кують  — і  тільки ти опираєшся! Мені говорять, 
що ти прогулюєш заняття?!
Ти вештаєшся вулицями, де тхне пивом?!
А пиво спокушає людей, воно засмучує твою 
душу…
Я зв’яжу тобі ноги, якщо ти будеш валандатися 
вулицями, і  ти будеш побитий гіпопотамовим 
батогом!»

? Які нові відомості про давньоєгипетську шко-
лу та учнів можна дізнатися з  повчання?

УВАГА! ДЖЕРЕЛО

Із «Пісні Арфіста»  
(Середнє царство)

Слухайся серця свого, поки ти живий! 
Поклади пахощі на голову свою, 
Одягнися в  тонкі тканини, 
Примножуй свої насолоди, 
Не давай серцю своєму засмучуватися, 
Слухайся бажання його й  благу твоєму, 
Роби свої справи на землі згідно з  велін-
ням твого серця! 
Не засмучуйся, поки не настане день 
плачу по тобі!

? Яке ставлення до земного життя прославляє 
«Пісня арфіста»?

Мал.  5. Сліпий арфіст 
розважає гостей під 
час поховальної трапе-
зи. Розпис гробниці.
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богів і  фараонів. Їх записували й  передавали з  по
коління в  покоління повісті, легенди й  казки, а  та
кож пісні, що розповідали про життя простих єгиптян. 
Жителі Стародавнього Єгипту залишили нам численні 
«Повчання», які й  зараз дивують читача своєю прав
дивістю й  актуальністю. Із деякими з  них ви вже озна
йомилися.

У Стародавньому Єгипті високого рівня розвитку 
досягли різні види мистецтва: живопис, скульптура, 
архітектура, музика тощо (мал.  5). Твори художників 
і  скульпторів вирізняє палка любов до життя. На сті
нах гробниць художники створювали яскраві розписи 
про життя мешканців долини Нілу. У  ті часи вірили, 
що в  потрібний момент зображення оживуть, і  люди
на, що померла, буде вічно насолоджуватися життям, 
виконуючи улюблені справи в  оточенні рідних, дру
зів, слуг, рабів, тварин.

У давньоєгипетському живописі існували суворі 
правила. Зверніть увагу, що верхню частину тіла 
людей і богів зображували так, начебто ми дивимося 
на неї спереду, а голову, нижню частину тіла й ноги — 
начебто ми дивимося на фігуру збоку. Художники 
вважали, що такий прийом надасть змогу точно по
казати, що відбувається на картині, і  з волі богів 
оживити всіх, хто на ній зображений. На картинах 
фігури фараонів і  вельмож за своїми розмірами за
вжди були більшими, ніж зображення інших людей. 
Чоловіків зображували з  темним, а  жінок  — зі світ
лим кольором шкіри.

Творчість скульпторів також була тісно пов’я за на 
з релігійними уявленнями єгиптян. Тому в Стародавньо
му Єгипті набули поширення скульптурні портрети.

Нефертіті була дружиною фараона Аменхотепа IV, 
який називав себе Ехнатоном. Портрет Нефертіті, яку 
вважають уособленням жіночої краси, є  визначним 
твором стародавнього мистецтва (мал.  7).

Мистецтво Стародавнього Єгипту збагатило скарбни-
цю світової цивілізації.

4 Наукові знання. Єгиптяни досягли значних успіхів 
у науковому пізнанні світу, особливо в галузі астро

номії, математики й  медицини. Наприклад, астро
номічні спостереження дали змогу єгиптянам уперше 
у світовій історії визначити тривалість року в 365 днів 
і  розділити його на 12 місяців. Математичні зна
ння були необхідні для спорудження пірамід, гроб
ниць, величезних храмів, каналів та гребель (мал. 8). 

Мал.  6. Покровителька фараонів 
богиня Хатхор веде царицю Нефер-
тіті в  потойбічний світ.

Мал.  7. Розфарбований скульптурний 
портрет цариці Нефертіті. Єгипет-
ський музей у  Берліні (Німеччина).
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