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Передмова

Þíèé äðóæå!

Ïåðåä òîáîþ êíèæêà, ñòîðіíêàìè ÿêîї ìîæíà ïîäîðîæóâàòè íå 
ëèøå óó ïðîñòîðі – êðàїíàìè, ìіñòàìè ÷è ñåëàìè, à é ó ÷àñі. Íàé-
âіääàëååíіøà ìàíäðіâêà â іíøі åïîõè – öå ïîäîðîæ â àíòè÷íі ÷àñè. 
Òè çìîææåø âіä÷óòè ñåáå і ìàíäðіâíèêîì, і ñëіä÷èì, і â÷åíèì, àäæå 
ïіçíàíííÿ ïîäіé ñòàðîäàâíüîї іñòîðії ïîòðåáóє óâàãè, íàïîëåã-
ëèâîñòіі é çàöіêàâëåíîñòі. Äіçíàєøñÿ áåçëі÷ íîâèõ іìåí і ãåîãðà-
ôі÷íèõõ íàçâ, íåâіäîìèõ òîáі ðàíіøå ôàêòіâ і ïîäіé.

Ùî ñïîíóêàє ëþäèíó ïîäîðîæóâàòè? Ïåðåäóñіì áàæàííÿ äі-
çíàòèñÿÿ ïðî òå, ÿê æèâóòü іíøі ëþäè, íàðîäè òà äåðæàâè. Öåé 
іíòåðåññ äî ïіçíàííÿ íîâîãî ñõîæèé íà î÷іêóâàííÿ ñâÿòêîâîãî ïî-
äàðóíêêà, êîëè õî÷åø øâèäøå ðîçãîðíóòè ïàêóíîê і ïîáà÷èòè 
íîâó áààæàíó ðі÷.

Ñïîääіâàєìîñÿ, ùî öÿ êíèæêà ñòàíå òàêèì ïîäàðóíêîì, áî âîíà 
âіäêðèââàє íîâèé øèðîêèé ñâіò іñòîðè÷íèõ çíàíü, ó ÿêîìó îæèâàє 
ïàì’ÿòüü áàãàòüîõ íàðîäіâ і ñòàє çðîçóìіëèì ñüîãîäåííÿ. Іç öієþ 
êíèæêîþ ïðî äàâíі ÷àñè òè âіäêðèєø äëÿ ñåáå íîâó íàóêó, ïðî 
ÿêó îäèèí ç ìóäðåöіâ ìèíóëîãî ñêàçàâ: «Іñòîðіÿ – ñâіäîê ìèíóëîãî, 
ñâіòëî ііñòèíè, æèâà ïàì’ÿòü, ó÷èòåëü æèòòÿ, âіñíèê ñòàðîâèíè».
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Що таке історія
К îðіÿ» â îëèñêîþ іñòîðії ÿê íàóêè є Äàâíÿ Ãðåöіÿ. Ñëîâî «іñòîККК

à». Öå ïåðåêëàäі ç äàâíüîãðåöüêîї îçíà÷àє «îïîâіäü», «ðîçâіäê
äè÷àìè ñëîâî íàðîäèëîñÿ â êîëі íàðîäіâ, ÿêі â äàâíі ÷àñè áóëè ðîä

ñó÷àñíèõ óêðàїíöіâ.
êіâ óñіõ Äàâíüîãðåöüêå ñëîâî «іñòîðіÿ» ïîõîäèòü âіä ìîâè ïðåäê
â áàãà-єâðîïåéöіâ. Êîðіíü ñëîâà «âåä-òîð» ñòàâ ñïіëüíèì äëÿ ñëі

à», äàâ-òüîõ ìîâ: ëàòèíñüêîãî ñëîâà «âіäåî», іíäіéñüêîãî – «âåäà
íñüêó – íüîñëî â’ÿíñüêîãî – «âåäàòі» – і, çðåøòîþ, ïðèéøîâ â óêðàїí

«âіäàòè».
ñòîëіòòіÁàòüêîì іñòîðії ââàæàþòü Ãåðîäîòà, ÿêèé æèâ ó 5 ñ
ñâÿ÷åíà äî í. å. â Äàâíіé Ãðåöії. Éîãî ïðàöÿ «Іñòîðіÿ» áóëà ïðèñ
èâàþòü ïåðñüêî-ãðåöüêèì âіéíàì. Ïåðøі ñëîâà öієї ïðàöі âіäêðè
óðіéöÿ ñóòíіñòü іñòîðè÷íîãî çíàííÿ: «Òóò âèêëàä äîñëіäæåííÿ Ò
çãîäîì Ãåðîäîòà, ïðîâåäåíîãî äëÿ òîãî, ùîá òå, ùî çðîáèëè ëþäè,

â, òàê і íå çàáóëîñÿ, і ùîá âåëèêі òà äèâîâèæíі äіÿííÿ ÿê åëëіíіâ
ñóâàòè, âàðâàðіâ íå çàëèøèëèñÿ íåâіäîìèìè, і, çîêðåìà, ùîá ç’ÿñ
» ïèñü-÷îìó âîíè âîþâàëè ìіæ ñîáîþ». Ãåðîäîò íàçèâàâ «іñòîðієþ»

ìîâó ðîçïîâіäü ïðî ìèíóëå.
íà ñêà-Òîæ ùî òàêå іñòîðіÿ? Ùî âîíà íàñïðàâäі âèâ÷àє? Ìîæí

çàòè, ùî іñòîðіÿ – öå íàóêà ïðî ìèíóëå â÷àє òå,. Äіéñíî, іñòîðіÿ âèâ
іí áóäå ùî âæå âіäáóëîñÿ, îòæå, ñòàëî ìèíóëèì. Àëå òîäі öåé òåðì

ðèêëàä, ïîçíà÷àòè áóäü-ÿêі çìіíè, ùî âіäáóâàþòüñÿ â ÷àñі. Íàïð
іñòîðіÿ іñòîðіÿ Ñîíÿ÷íîї ñèñòåìè, іñòîðіÿ âóëêàíі÷íèõ âèâåðæåíü,
іñòîðіÿ àñòðîíîìії òîùî. Àëå ïðåäìåò äîñëіäæåííÿ іñòîðèêà – 

ëþäñòâà.
÷àñîì, Іñòîðіÿ áà÷èòü íàñàìïåðåä ëþäåé. Âîíà ìàє ñïðàâó іç 

é – âè-ïðè÷îìó â óñіõ éîãî âèìіðàõ. Âîíà – ñâіäîê ìèíóëèõ ïîäіé

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ
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â÷àє òå, ùî âæå ñòàëîñÿ. Ìîæå âèíèêíóòè äóìêà, ùî іñòîðіÿ – 
ùîñü äàëåêå âіä íàñ, òàêå, ùî äàâíî ïðîéøëî. Íàâіùî ðîçáèðàòè 
ñòàðèé ìîòëîõ, âèòÿãóâàòè ç ãîðèùà ñêðèíі ç íåâіäîìèìè ðå÷àìè 
і âçàãàëі ïîðïàòèñÿ â ìèíóëîìó?

Îäíàê Ãåðîäîò, ÿêèé îïèñóâàâ ïîäії ìèíóâøèíè, ìàâ êîí-
êðåòíó ìåòó – çáåðåãòè äàâíèíó äëÿ ñó÷àñíèõ éîìó ãðåêіâ. ßê 
çðîçóìіòè éîãî ñëîâà, ùî іñòîðіÿ – öå «ñêàðáíèöÿ íàøèõ äіÿíü»? , ù ð ö ð ö ä
Ðі÷ ó òòіì, ùî іñòîðіÿ – öå і íàøå òåïåðіøíє, ñó÷àñíå. ßêáè íå 
ïîäії іññòîðії, íå áóëî á íàñ, íàøîї Áàòüêіâùèíè. І íàì òіëüêè 
çäàєòüññÿ, ùî ìè íåïðè÷åòíі äî іñòîðії. Íі, іñòîðіþ òâîðèìî ìè – 
ïîâñþääíî і ùîãîäèííî. Â÷èíêè, çäіéñíåíі âïðîäîâæ îäíîãî äíÿ, 
çàâòðà ñòàíóòü іñòîðієþ – ñó÷àñíîþ іñòîðієþ. І ç òîãî, ÿêèìè áó-
äóòü íààøі â÷èíêè â öåé äåíü, ùî ìè ðîáèòèìåìî, ïðî íàñ ñóäèòè-
ìóòü ííàøі íàùàäêè. Ìè òàêîæ çáèðàєìî ñâîї ñêðèíі, ñâîї ôîòî 
äëÿ íèõ.

Ó ðîäèíííîìó êîëі.

Як ти гадаєш, чи має історію твоя родина? Чи знаєш ти життєпис 
своїх діда та бабусі, батьків? Чи впливає це знання на твої погляди та 
вчинки?

Ìè âіäïîâіäàєìî çà çáåðåæåííÿ ìèíóëîãî, ùîá ïåðåäàòè éîãî 
íàñòóïííèì ïîêîëіííÿì. À öå îçíà÷àє, ùî òі, õòî æèâå íèíі, âіä-
ïîâіäàëëüíі ÿê çà ñüîãîäåííÿ, òàê і çà ìàéáóòíє. Öÿ âіäïîâіäàëü-
íіñòü ñïïîíóêàє íàñ çíàòè, õòî ñòâîðèâ ôóíäàìåíò äåðæàâè, ó ÿêіé 
ìè æèââåìî. Ìè âіäïîâіäàєìî çà òå, ùî çàëèøèìî ìàéáóòíіì ïî-
êîëіííÿÿì. Âîíè ìàþòü óñïàäêóâàòè é íàøå ñüîãîäåííÿ, і òå ìè-
íóëå, ÿÿêå ìè çáåðåãëè äëÿ íèõ.

Çðîççóìіëî, ùî â іñòîðії ëþäñòâà є â÷èíêè, ïðî ÿêі ìîæíà ïî-
øêîäóââàòè. Æîðñòîêіñòü і çðàäè, óáèâñòâà òà ãîëîä – ìîæå, öå âñå 
çàáóòè,, ñòåðòè ç ëþäñüêîї ïàì’ÿòі? Àëå ÿê òîäі íàâ÷èòè ëþäåé íå 
ïîâòîðþþâàòè òîãî, çà ùî áóäå ñîðîìíî ïåðåä íàñòóïíèìè ïîêîëіí-
íÿìè? Òîìó іñòîðіÿ – öå ïðèêëàä і ïîâ÷àííÿ, à ãîëîâíå – çàñòåðå-
æåííÿ äëÿ ìàéáóòíüîãî.
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Подорож у часі та просторі
Âіä ñèâîї äàâíèíè ó ñâіäîìîñòі ëþäåé ç’ÿâèâñÿ ïîäіë íà «ìè» і

«âîíè», íà «ìîє ïëåì’ÿ» і «÷óæå ïëåì’ÿ», íà «áëèçüêèé ñâіò» і 
«äàëåêèé ñâіò». Äëÿ ãðåêіâ ÷è ðèìëÿí áóëî çâè÷íèì ïðîòèñòàâ-
ëÿòè ñâîþ ãðîìàäó і äåðæàâó âàðâàðàì. Íàâіòü Ãåðîäîò, êîëè ïè-
ñàâ іñòîðіþ âіéíè ìіæ ãðåêàìè òà ïåðñàìè, íàìàãàâñÿ îêðåñëèòè 

çåìåëü іñòîðіþ âëàñíîãî íàðîäó, ïîðіâíÿâøè її ç іñòîðієþ ñóñіäíіõ
íàðîäó і íàðîäіâ. Âèÿâëÿєòüñÿ, ùî іñòîðіÿ êîæíîãî îêðåìîãî 

є ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ âñåñâіòíüîї іñòîðії.
âëÿ âè-Ç ïëèíîì ÷àñó êîíòàêòè ëþäåé, ìîðåïëàâñòâî і òîðãіâ
ðі, çâè-ÿâèëè ðіçíîìàíіòòÿ ñâіòó òà ãëèáîêі ðîçáіæíîñòі â êóëüòóð

÷àÿõ, ðåëіãії òà äîáðîáóòі íàðîäіâ і êðàїí. Áàãàòîìàíіòíіñòü іñòîðії 
è÷íîãî іñíóє â ÷àñі òà ïðîñòîðі. Ó ÷àñі – öå ðіçíі ïåðіîäè іñòîð

äіâ, ÿêіðîçâèòêó, åïîõè. Ó ïðîñòîðі – ðіçíîìàíіòíіñòü æèòòÿ íàðîä
ìåøêàëè â òîé ñàìèé ÷àñ íà ñóñіäíіõ çåìëÿõ.

òà çáè-Íàïðèêëàä, íå âñі ïëåìåíà ïåðåéøëè âіä ïîëþâàííÿ ò
èñòîâó-ðàëüíèöòâà äî çåìëåðîáñòâà. Íå âñі íàðîäè é çàðàç âèêîðè
îêåàíó, þòü çàëіçíі çíàðÿääÿ ïðàöі. Є ïëåìåíà íà îñòðîâàõ Òèõîãî î
÷àñíèé äå êàì’ÿíîþ ñîêèðîþ çðóáàþòü ïàëüìó âïðàâíіøå, íіæ ñó÷

ëіñîðóá ñòàëåâèì ïðèëàääÿì.
óìîâèâ Ïðè÷èíè áàãàòîìàíіòòÿ ðіçíі. Îñíîâíèì ôàêòîðîì, ùî çó
ïðèðîä-ïîÿâó ïëåìåí, ÿêі çàéìàëèñÿ çåìëåðîáñòâîì, áóâ âïëèâ ï

äîáðî-íèõ óìîâ. Ñàìå òàì, äå ïðèðîäíі óìîâè ñïðèÿëè ðîçâèòêó
áóòó, âèíèêëè ïåðøі äåðæàâè.

а теріалиСкориставшись мережею Інтернет або енциклопедією, знайди ма
користо-про унікальні племена, яких не торкнулася цивілізація і які не вик
рмацією вують технологій і сучасних досягнень людства. Поділися інфор

з однолітками.

Для чого вивчати історію
Ó øêîëі òè âèâ÷àòèìåø àëüíèéіñòîðіþ ÿê íàóêîâèé і íàâ÷à

ïðåäìåò ëÿ òîãî,. Ó âіëüíіé, íåçàëåæíіé Óêðàїíі áàãàòî çðîáëåíî äë
à äіÿ÷à ùîá äîòðèìóâàòèñÿ íàñòàíîâè âіäîìîãî ðèìñüêîãî îðàòîðà òà
èñÿ âіä Ìàðêà Òóëіÿ Öèöåðîíà: «Ïåðøå çàâäàííÿ іñòîðії – óòðèìàòè
íіÿêîãî áðåõíі, äðóãå – íå ïðèõîâóâàòè ïðàâäè, òðåòє – íå äàâàòè í
é âîðî-ïðèâîäó çàïіäîçðèòè ñåáå â ïðèñòðàñòі àáî â óïåðåäæåíіé

æîñòі».
âïåðøå Ñòàíîâëåííÿ іñòîðії ÿê íàóêè ïî÷èíàєòüñÿ ó Ãðåöії, äå â
ìåòó òà äàâíüîãðåöüêі іñòîðèêè Ãåðîäîò і Ôóêіäіä ñôîðìóëþâàëè ì

ïåðøі ìåòîäè1 äîñëіäæåííÿ іñòîðії.

1Ìåòîä èêîíàòè – ñóêóïíіñòü êðîêіâ, ÿêі ïîòðіáíî çäіéñíèòè, ùîá âè
ïåâíå çàâäàííÿ àáî äîñÿãòè ïåâíîї ìåòè.
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Кожна мрія повинна мати спосіб її здійснення. Це кроки, що потрібно 
виконати. Наведи приклад мети, що ти поставив (поставила) перед со-
бою, та назви методи, які ти використав (використала) для її досягнення.

Äî ãðåöüêèõ іñòîðèêіâ іñíóâàëà ìіôі÷íà іñòîðіÿ, ÿñêðàâî ïðåä-
ñòàâëåíà â íàðîäіâ, ÿêі ñòâîðèëè ïåðøі äåðæàâè. Іñòîðè÷íі çíàí  íÿ 
ïåðåäàâàëè îáðàíèì ëþäÿì, à òі, ñâîєþ ÷åðãîþ, ïîøèðþâàëè їõ 
äàëі ó âèãëÿäі ìіôіâ і ëåãåíä. Òà íàâіòü öі ïðèìіòèâíі, ôàíòàñòè÷íі âèãëÿäі ìіôіâ і ëåãåíä. Òà íàâіòü öі ïðèìіòèâíі, ôàíòàñòè÷íі 
ðîçïîâііäі ìіñòèëè äîñèòü ïðàâäèâó іíôîðìàöіþ. Öå ïіäòâåðäèëè 
çíàõіäêêè àðõåîëîãіâ, ÿêі çìîãëè, ñïèðàþ÷èñü íà ìіôè òà ëåãåíäè, 
âèÿâèòòè çàëèøêè ïîõîâàíü, ïîñåëåíü òà íàâіòü ìіñò і öèâіëіçàöіé.

Ôîððìóâàííÿ іñòîðії ÿê íàóêè òðèâàє. Íàóêîâöі ñïî÷àòêó âè-
êîíóþòòü íàéáіëüø êðîïіòêó ðîáîòó: çáèðàþòü óñі ñâіä÷åííÿ, 
ôàêòè é äîêàçè, ðîçìіùóþòü їõ ó õðîíîëîãі÷íіé ïîñëіäîâíîñòі. Öÿ 
ðîáîòà íàãàäóє ðîáîòó ñëіä÷îãî. Äëÿ òîãî ùîá ðîçêðèòè çëî÷èí, 
âіí ïîââèíåí çіáðàòè äîêàçè, âіäíîâèòè ïåðåáіã ïîäіé. Òàêà îïèñîâà 
іñòîðіÿ є îñíîâîþ äëÿ іñòîðè÷íèõ çíàíü.

Як з’явилося сучасне літочислення
Íåâèèïàäêîâî õðîíîëîãіÿ òà êàëåíäàð є ïåðøîþ òåìîþ іñòîðії ó 

øêîëі. Íà óðîêàõ óæå éøëîñÿ ïðî õðîíîëîãіþ òà ñòðі÷êó ÷àñó. 
Ðіç  íі ííàðîäè ìàëè ñâîþ ïî÷àòêîâó äàòó ëіòî÷èñëåííÿ.

Íå ììîæíà âèâ÷àòè іñòîðіþ áåç çíàííÿ õðîíîëîãії1. Íà óðîêàõ 
òè áóäååø ïîçíà÷àòè іñòîðè÷íі ôàêòè íà ñòðі÷öі ÷àñó – óìîâíіé 
ëіíії, ùùî іëþñòðóє ÷àñ. Є óíіâåðñàëüíà õðîíîëîãіÿ, âîíà áåðå ñâіé 
ïî÷àòîêê іç 7 ñòîëіòòÿ í. å. Її âèíàéøîâ àðõієïèñêîï Іñèäîð Ñåâіëü-
ñüêèé. Ñóòü її ïîëÿãàє ó âñòàíîâëåííі äâîõ âіäëіêіâ ÷àñó – äî 
Ðіçäâà Õðèñòîâîãî і ïіñëÿ íüîãî. Іñòîðèêè Єâðîïè і äåÿêèõ іíøèõ 
êðàїí îîáðàëè ñàìå öþ ñèñòåìó. Çãîäîì áóëî ïðèéíÿòî âèêîðèñòî-
âóâàòè òåðìіí «íîâà», àáî «íàøà», åðà. Ó öіé êíèæöі âæèòî ñàìå 
öå äàòóóâàííÿ – äî í. å. (ðåëіãіéíà ñèñòåìà òàêîæ çàñòîñîâóєòüñÿ 
â íàóêîîâèõ і ïîïóëÿðíèõ âèäàííÿõ ç âіäïîâіäíèì ñêîðî÷åííÿì – 
äî Ð. ÕÕ.).

Ó õððèñòèÿíñüêîìó ñâіòі іñíóâàëî áëèçüêî 200 ñïðîá ðîçðàõó-
âàòè äààòó òâîðåííÿ ñâіòó òà ëþäèíè. Îäíà ç òàêèõ ñïðîá ïîâ’ÿçàíà 
ç âіçàíòіéñüêîþ åðîþ, ëіòî÷èñëåííÿ ÿêîї ïî÷èíàєòüñÿ â äîáó Ðèì-
ñüêîї ііìïåðії ç 353 ðîêó. Çà îñíîâó ðîçðàõóíêіâ óçÿòî Áіáëіþ. 
Ґðóíòóóþ÷èñü íà áіáëіéíèõ òâåðäæåííÿõ, õðèñòèÿíñüêі áîãîñëîâè 

ð ð ó ó ð ð ó ó

äіéøëèè âèñíîâêó, ùî îñêіëüêè «Àäàìà áóëî ñòâîðåíî â ñåðåäèíі 
øîñòîããî äíÿ òâîðіííÿ», òî «Õðèñòîñ ïðèéøîâ íà Çåìëþ â ñåðåäèíі 
øîñòîããî òèñÿ÷îëіòòÿ», òîáòî áëèçüêî 5500 ðîêіâ âіä «ñòâîðåííÿ 
ñâіòó». Âіäïîâіäíî, іñòîðіÿ ëþäñòâà âåëàñÿ іç ñóáîòè 1 âåðåñíÿ 

1Õðîîíîëîãіÿ – ñàìîñòіéíà ÷àñòèíà іñòîðè÷íîї íàóêè, ùî âèâ÷àє ðіç-
íîìàíіòòíі ñèñòåìè îá÷èñëþâàííÿ ÷àñó, äîïîìàãàє âñòàíîâëþâàòè òî÷íі 
äàòè іñòòîðè÷íèõ ïîäіé і çäіéñíþє ïåðåâåäåííÿ їõ ó ñó÷àñíі äàòè.
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5509 ðîêó äî í. å. Ó 6 ñòîëіòòі ïî÷àòîê âіçàíòіéñüêîї åðè áóëî ïå-
ðåíåñåíî íà ï’ÿòíèöþ 1 áåðåçíÿ 5508 ðîêó äî í. å. Äëÿ òîãî ùîá 
âèçíà÷èòè äàòó çà âіçàíòіéñüêîþ åðîþ, òðåáà ç âåðåñíÿ ïî ãðóäåíü 
äîäàòè 5509 ðîêіâ, à іç ñі÷íÿ ïî ñåðïåíü – 5508 ðîêіâ.

Ó Çàõіäíіé Єâðîïі äî Áіáëії äîäàâàëè êîìåíòàðі, ó ÿêèõ, çî-
êðåìà, óêàçóâàëè ÷àñ Áîæîãî Òâîðіííÿ. Íàéâïëèâîâіøîþ â 17 ñòî-
ëіòòі ñòàëà äóìêà àðõієïèñêîïà Àøåðà Іðëàíäñüêîãî, ÿêèé äó ð ð ð ä ,

æîâòíÿ âèðàõóâàâ ÷àñ ñòâîðåííÿ ñâіòó, ùî ïðèïàâ íà íі÷ 23 æ
íîї âåð-4004 ðîêó äî Ðіçäâà Õðèñòîâîãî. Ñïðîáè âіäіéòè âіä áіáëіéí
ê, áóëî ñії ñòâîðåííÿ ëþäèíè Ãîñïîäîì çàêіí÷óâàëèñÿ òðàãі÷íî. Òàê

é ó÷èâ,ñïàëåíî єðåòèêà Äæóëіî ×åçàðå Âàíіíі (1585–1619), ÿêèé
ÿê òâà-ùî äåÿêі íàðîäè ïіøëè âіä ìàâï, à ëþäè ñïåðøó õîäèëè, ÿ

ðèíè, і ëèøå çàâäÿêè âèõîâàííþ ïîêèíóëè öþ çâè÷êó.
ìàáóòü, Íàéäàâíіøà ç ðîçðàõóíêіâ ÷àñó ïîõîäæåííÿ ëþäèíè, ì
õ çàçíà-іíäіéñüêà ñèñòåìà ëіòî÷èñëåííÿ. Ó äàâíüîіíäіéñüêèõ âåäàõ
ìè. Öåé ÷åíî, ùî ñâіò ñòâîðèâ Áðàõìà. І æèâå ñâіò îäèí äåíü Áðàõì
üîõ þã, äåíü íàçèâàєòüñÿ Ìàõàþãà. І ñêëàäàєòüñÿ âіí іç ÷îòèðü
 íåáåñ-êîæíà ç ÿêèõ òðèâàє 3000 ðîêіâ çà íåáåñíèì ÷àñîì. Îäèí
ñòàíîâ-íèé ðіê äîðіâíþє 3600 çåìíèì. Òàêèì ÷èíîì, ÷îòèðè þãè ñ

ëÿòü 43 ìëí 200 òèñ. ðîêіâ.
ÿ ïîÿñ-Öі ôàêòè ñâіä÷àòü, ùî ëþäè ç äàâíіõ-äàâåí íàìàãàëèñÿ
ðіïëåíà íèòè ñâîþ ïîÿâó íà Çåìëі. Àëå ôàíòàçіÿ ìàëà áóòè ïіäêð
â÷åíèì íàóêîâèìè ôàêòàìè. Ïðîòå íàóêà äîâãî íå ìîãëà íàäàòè â
êîâöіâ, іíñòðóìåíòè äëÿ äîñëіäæåííÿ. Ïåðøèìè, õòî îçáðîїâ íàóê
åíі çíà-áóëè ïðåäñòàâíèêè ïðèðîäíè÷èõ íàóê. Ùå â 19 ñòîëіòòі â÷å
ê äàâíî õîäèëè ðåøòêè äàâíіõ ëþäåé, óòіì ïîñòàâàëî ïèòàííÿ, ÿê

âîíè æèëè.

т інфор-З допомогою старших родичів спробуй знайти в мережі Інтернет
мацію про інші системи літочислен у тощо).ня (мусульманську, єврейську
Що в них покладено за відлік часу?

Звідки походять українські назви місяців
Êèїâñüêèé ëіòîïèñ 12 àì’ÿòîê  ñòîëіòòÿ (îäíà ç íàéäàâíіøèõ ïà

àì óÿâ-іñòîðії òà ëіòåðàòóðè Êèїâñüêîї Ðóñі-Óêðàїíè) òàêîæ äàє íà
çåìëÿõ, ëåííÿ ïðî ñèñòåìè âèìіðó ÷àñó. Ëþäè, ÿêі æèëè íà íàøèõ ç
ÿê çåì-âèêîðèñòîâóâàëè âіçàíòіéñüêó åðó. Ó ìåæàõ ðîêó ñëîâ’ÿíè ÿ
ñі âîíè ëåðîáè ïîñëóãîâóâàëèñÿ çâè÷íèìè íàì íàçâàìè ìіñÿöіâ. Óñ
åðíèìè áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíі ç ïðèðîäíèìè ÿâèùàìè, õàðàêòå

äëÿ ðі÷íîãî öèêëó: íàïðèêëàä, ñі÷åíü è ëіñó), – ñі÷åíü (÷àñ âèðóáêè
є íåáî), ïðîñèíåöü (êîëè ïіñëÿ çèìîâîї õìàðíîñòі ç’ÿâëÿëîñÿ ñèíє

õîëîäåöü (òîìó ùî ñòàâàëî ñòóäåíî, õîëîäíî); ëþòèé íіæåíü – ñí
(ïàäàє ñíіã) ÷è ëþòèé (ëþòі ìîðîçè); áåðåçåíü ë (òóò є – áåðåçîçîë

ïàëèëèêіëüêà òëóìà÷åíü: ïî÷èíàє öâіñòè áåðåçà; áðàëè ñіê ç áåðіç; ï
áåðåçó íà âóãіëëÿ), ñîêîâèê (íàãàäóâàííÿ ïðî ñіê áåðåçè); òåíüêâіò  – 
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öâіòåíü (öâіòіííÿ ñàäіâ); ÷åðâåíü –
(÷åðâîíіþòü âèøíі), ìëå÷åíü; 
ëèïåíü – ëèïåöü (öâіòіííÿ ëèïè); 
ñåð ïåíü – âіä ñëîâà «ñåðï», æíè-
âåíü; âåðåñåíü – öâіòіííÿ âåðåñêó; 
æîâòåíü – ðóєíü (âіä ñëîâ’ÿíñüêîãî 
êîðåíÿ ñëîâà, ùî îçíà÷àє äåðåâî, , ù ä ð ,
ÿêå äàєє æîâòó ôàðáó), ïàçäåðíèê, 
êîñòðè÷÷íèê (ïàçäåðè – êîñòðèöі êî-
íîïåëü)); ëèñòîïàä – ïàäîëèñò (÷àñ, 
êîëè îîïàäàє ëèñòÿ); ãðóäåíü – âіä 
ñëîâà ««ãðóäà», ìåðçëà çåìëÿ.

Ðіê ïî÷èíàâñÿ 1 áåðåçíÿ, ïðè-
áëèçíî іç öüîãî ÷àñó ðîçïî÷èíàëè 
ñіëüñüêêîãîñïîäàðñüêі ðîáîòè.

Чомму слов’янський календар пов’язано з природними явищами? Для 
чогоо люди спостерігають за змінами в довкіллі?

Правда, брехня або легенда?
Íàééñêëàäíіøèì ó âèâ÷åííі іñòîðії є âіäïîâіäíіñòü іñòîðè÷íèõ 

ñâіä÷åííü äіéñíîñòі. Ëþäè, ÿêі îïèñóâàëè іñòîðіþ ïåâíèõ ïîäіé, 
íàìàãààëèñÿ ïåðåäàâàòè їõ ÷åðåç âëàñíå áà÷åííÿ. Îñêіëüêè ÷àñòî 
âîíè ææèëè íàáàãàòî ïіçíіøå, òàêà îöіíêà íå áóëà ïîâíîþ. Äî òîãî 
æ íà îîöіíêó âïëèâàëè їõíі ïîõîäæåííÿ, ïîëіòè÷íі ïîãëÿäè òà 
ñâіäîìèèé íàìіð ùîñü ïðèõîâàòè, êîãîñü âèïðàâäàòè àáî çàñóäèòè. 
Ó äåðææàâàõ, ÿêі íàìàãàþòüñÿ âñòàíîâèòè êîíòðîëü çà ñâіäîìіñòþ 
ñâîїõ ããðîìàäÿí àáî íàâ’ÿçàòè їì ïåâíèé ñïîñіá äóìîê, ìàє ìіñöå 
ôàëüøóóâàííÿ – ïåðåêðó÷åííÿ іñòîðії ñâîãî àáî іíøèõ íàðîäіâ. 
Öåé ñïîñіá ïðèçâîäèòü äî ñòâîðåííÿ õèáíèõ іñòîðè÷íèõ óÿâëåíü.

Спрробуй знайти в мережі Інтернет вигадану, хибну історичну інформа-
цію та обґрунтуй, у чому її неправдивість.

Íàóêîâà іñòîðіÿ ïîâèííà íå òіëüêè îïèñàòè іñòîðè÷íі ïîäії, à é 
çðîçóìіòè їõíі ïðè÷èíè, íàñëіäêè òà çâ’ÿçîê ç ìàéáóòíіì. Íàé-
ëіïøå öå ðîçóìіëè â äîáó àíòè÷íîї Ãðåöії. Ó äàâíüîãðåöüêèõ ìі-
ôàõ ðîçïîâіäàëîñÿ ïðî äâà ñèìâîëè іñòîðії – Êëіî, ïîêðîâèòåëüêó 
îïèñîâîîї іñòîðії, і Êàññàíäðó, ÿêà âîëîäіëà äàðîì ïåðåäáà÷åííÿ 
ìàéáóòòíüîãî, ïðîòå їé íіõòî íå âіðèâ. Òàê ãðåêè ïîêàçàëè, ùî 
ïîєäíàòòè âèâ÷åííÿ ìèíóëîãî òà ïåðåäáà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî äóæå 
ñêëàäííî. Îäíàê ïîòðіáíî ðîçóìіòè, ùî âèâ÷åííÿ ìèíóëîãî äëÿ 
ïåðåäáàà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî – öå çàâäàííÿ íàóêîâîї іñòîðії.

Cпрробуй пояснити, що станеться, якщо людям розповідати неправдиву 
істоорію, і чому важливо володіти реальною, справжньою історичною ін-
форрмацією.

Êèїâñüêèé ëіòîïèñ
12 ñòîëіòòÿ.
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Історичні періоди
Óïðîäîâæ äâîõ òèñÿ÷îëіòü іñòîðіÿ äàє íàì çíàííÿ ïðî ñâіòîâèé

іñòîðè÷íèé ðîçâèòîê. Âîíà âñòàíîâèëà ïðè÷èíè ïіäíåñåííÿ òà 
êðèçè îêðåìèõ іìïåðіé і äåðæàâ. Âîíà äîâåëà, ùî ïіñëÿ êîæíîãî 
ïàäіííÿ ðіâåíü ðîçâèòêó ñÿãàє íîâèõ âåðøèí, ÿêі çíà÷íî âèùі, 
íіæ âåðøèíà ïîïåðåäíüîãî ïіäíåñåííÿ. Ñïî÷àòêó öåé ïðèíöèï 

çíàéøîâ âіäîáðàæåííÿ â ëåãåíäàõ і ìіôàõ ïðî Çî-çíàéøîâ âіäîáðàæåííÿ â ëåãåíäàõ і ìіôàõ ï
àðàç çàëîòèé, Ñðіáíèé, Ìіäíèé і Çàëіçíèé âіêè. Çà

öèì ïðèíöèïîì âèâ÷àþòü òàêі ïîõè іñ-êóëüòóðíі åï
íі âіêè,òîðії: Ïåðâіñíіñòü, Ñõіä, Àíòè÷íіñòü, Ñåðåäí

Íîâèé ÷àñ. òі, ñâіé Ó êîæíîї ç åïîõ – ñâîї îñîá ëèâîñò
äіçíà-íàáіð îçíàê. Íàâ÷àþ÷èñü ó 5–6 êëàñàõ, òè

åðіîäіâ.єøñÿ çíà÷åííÿ ïåðøèõ òðüîõ êóëüòóðíèõ ïå
ì» îñî-Âîíè âіäïîâіäàþòü, òàê áè ìîâèòè, «âіêîâèì

áëèâîñòÿì ëþäñòâà:
1) ïåðâіñíіñòü âіäïîâіäàє âіêó íåìîâëÿòè;
2) ñõіäíі òà àíòè÷íі öèâіëіçàöії èíñòâó, – äèòèї

іñòîðіїòâîєìó âіêó. Ðàçîì öå âåëè÷åçíà ÷àñòèíà 
íèé ÷àñëþäñüêîãî ñóñïіëüñòâà, ùî îõîïëþє іñòîðè÷í
èìñüêîїâіä 2 ìëí ðîêіâ òîìó äî ïàäіííÿ Çàõіäíîї Ðè

іìïåðії â 476 ðîöі;
3) íàñòóïíі åïîõè ñëіøàє âіäòâîðþþòü, ÿê äîðî

ëþäñòâî.
åñëèòè Âèçíà÷èâøè õðîíîëîãіþ, ìè ïîâèííі îêð
âіäìіí-ðåãіîíàëüíі îñîáëèâîñòі. Ç äàâíіõ-äàâåí ëþäè ïîìіòèëè â

íіñòü â іñòîðè÷íîìó ðîçâèòêó Çàõîäó òà Ñõîäó.
çóìієø ×èòàþ÷è öþ êíèæêó, òè ïîáà÷èø öі âіäìіííîñòі é çðîç

ïðè÷èíè òà íàñëіäêè öèõ îñîáëèâîñòåé.

Çàõіä і Ñõіä – 
äâà ñâіòè.

Україна – складова великих культур світу
ðèìà ëà Óêðàїíà – íàøà Áàòüêіâùèíà – ìàє ñâîþ іñòîðіþ. Âîíà îòð
òîëіòòÿ іìïóëüñè çі Ñõîäó (âіä ñêіôñüêîї öèâіëіçàöії) і ïîòіì ç 8 ñò
(ãðåöü-äî í. å. ñòàëà ðîçâèâàòèñÿ ïіä âïëèâîì çàõіäíèõ öèâіëіçàöіé 
àâíіìè êîї òà ðèìñüêîї). Ïðåäêè ñëîâ’ÿí êîíòàêòóâàëè çі ñòàðîäà

1

2

3
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ãðåêàìè, à ïîòіì – і ç Ðèìîì. Îòîæ óíіêàëüíіñòü óêðàїíñüêîї 
 іñòîðії ïîëÿãàє â ñàìîáóòíüîìó íåïîâòîðíîìó ìèíóëîìó. Çåìëÿ, 
íà ÿêіé ìè æèâåìî, ñòàëà ðіäíîþ äîìіâêîþ äëÿ íàùàäêіâ ðіç-
íèõ öèâі ëіçàöіé. Òóò ïîñòóïîâî ñôîðìóâàâñÿ ìіñöåâèé ñàìîáóòíіé 
çåì ëåðîáñüêèé ñëîâ’ÿíñüêèé ñâіò, ÷àñòèíîþ ÿêîãî є óêðàїíöі. 
Ïðîòå òèñÿ÷îëіòíі êîíòàêòè ç іíøèìè íàðîäàìè ïðèâåëè äî òîãî, 
ùî íà óêðàїíñüêіé çåìëі ñïîêîíâіêó ïðîæèâàëè ëþäè, ÿêі íàëå-ó ð ó ð ä ,
æàëè ääî ðіçíèõ íàöіé і íàðîäíîñòåé.

Які народи та народності проживали та проживають на території сучас-
ної України?

Îñêііëüêè âïëèâ Çàõîäó áóâ òðèâàëіøèì, іñòîðіÿ Óêðàїíè – öå 
ñêëàäîââà єâðîïåéñüêîї іñòîðії. Êîëè òè áóäåø ðîçäèâëÿòèñÿ êàðòè, 
ñïðîáóéé çíàéòè íà íèõ óêðàїíñüêі çåìëі. Öå äîïîìîæå òîáі çíàéòè 
ïіäòâåððäæåííÿ íàëåæíîñòі Óêðàїíè äî єâðîïåéñüêîãî іñòîðè÷íîãî 
ïðîñòîððó.

Іñòîððіÿ êîæíîї êðàїíè є ÷àñòèíîþ âñåñâіòíüî-іñòîðè÷íîãî ñåðåäî-
 âèùà òòà öіííіñòþ âñüîãî ëþäñòâà. Ìіæíàðîäíі îðãàíіçàöії ñêëà-
äàþòü ñïèñêè òèõ іñòîðè÷íèõ ïàì’ÿòîê, ÿêі ñòàíîâëÿòü Ñâіòîâó 
ñïàäùèèíó.

Êàðòà îá’єêòіâ Ñâіòîâîї ñïàäùèíè ÞÍÅÑÊÎ â Óêðàїíі.

Роззглянь карту. Скільки об’єктів Світової спадщини, що зареєстровані в 
ЮННЕСКО1, є в Україні? Назви їх.

1Ñâіòòîâà ñïàäùèíà ÞÍÅÑÊÎ – âèäàòíі êóëüòóðíі òà ïðèðîäíі öіí-
íîñòі, ùùî ââàæàþòüñÿ íàäáàííÿì óñüîãî ëþäñòâà.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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1

3

5

2

4

6

а фото.З допомогою старших родичів визнач, які пам’ятки зображено на

Історичні джерела – ключ до пізнання світу
îòðіáíî Äëÿ òîãî ùîá äіçíàòèñÿ ïðî ìèíóëі ïîäії, äîñëіäíèêó ïî
àçâó âèâ÷èòè òà äîñëіäèòè ðåøòêè é äîêóìåíòè, ùî ìàþòü íà іñ-

òîðè÷íі äæåðåëà.
îäíîãîÏîíÿòòÿ «іñòîðè÷íå äæåðåëî» ìàє ïîäâіéíèé çìіñò. Ç

îìîñòåé áîêó, öå íîñіé іñòîðè÷íîї ïàì’ÿòі, òîáòî іíôîðìàöії àáî âіäî
ñíі äëÿ ïðî òó ÷è іíøó ïîäіþ, ÿâèùå, îñîáó, ÿêі ïîòðіáíі é êîðèñ
ïіçíàòè ðîáîòè іñòîðèêà і áåç ÿêèõ íåìîæëèâî âіäòâîðèòè ìèíóëå, ï
ÿâèùå ñüîãîäåííÿ. Ç іíøîãî áîêó, äæåðåëî – öå іñòîðè÷íèé ôàêò і 
іëüêè є êóëüòóðè, ÿêå ñàìå ïîòðåáóє âèâ÷åííÿ і äîñëіäæåííÿ, îñêі

ðåçóëüòàòîì äіÿëüíîñòі ëþäèíè.
óñíèìè Òè îçíàéîìèøñÿ çäåáіëüøîãî ç ðå÷îâèìè, ïèñåìíèìè òà ó
â÷àþòüäæåðåëàìè. Êîæíå ç íèõ ìàє ñâîþ îñîáëèâіñòü, і їõ âèâ
(ðå÷îâі ðіçíі ñïåöіàëіñòè-äîñëіäíèêè: àðõåîëîãè òà àíòðîïîëîãè
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äæåðåëëà), іñòîðèêè òà ôіëîëîãè (ïèñåìíі äæåðåëà), åòíîëîãè òà 
ôіëîëîããè (óñíі îïîâіäêè). Ñïî÷àòêó ñëіä çíàéòè ïîòðіáíå äæåðåëî, 
ïîòіì ééîãî ðåñòàâðóâàòè і òîäі âèçíà÷èòè àâòîðà òà ÷àñ ñòâîðåííÿ.

Â àííàëіçі ðå÷îâèõ äæåðåë âèêîðèñòîâóþòüñÿ ðіçíîìàíіòíі ìå  òî-
 äè. Ñó÷÷àñíèì íàóêîâöÿì íàáàãàòî ëåãøå âñòàíîâèòè ÷àñ âèãî òîâ ëåí-
 íÿ ðå÷ååé. Íàóêîâі ìåòîäè, íàïðèêëàä, äàþòü іíôîðìàöіþ ïðî ñïîñіá 
æèòòÿ ëþäåé, âіê, îñîáëèâîñòі âèãîòîâëåííÿ ïðåäìåòіâ òîùî.

Ïèñåìííі іñòîðè÷íі äæåðåëà.

Ç ïèèñåìíèìè äæåðåëàìè ïðàöþâàòè ëåãøå, âîíè äàþòü іíôîð-
ìàöіþ ïðî òі ñòîðîíè æèòòÿ ëþäèíè, ÿêі íåìîæëèâî âіäíîâèòè 
ïіä ÷àññ àðõåîëîãі÷íèõ äîñëіäæåíü. Àëå é òóò є ñêëàäíîñòі. Ðі÷ ó 
òіì, ùîî áàãàòî ïèñåìíèõ äæåðåë óòðà÷åíî. ×àñòî їõ ìîæíà âіä-
íîâèòèè çà êîïіÿìè, ùî ñòâîðåíі íà áàãàòî ðîêіâ ïіçíіøå. Ïіä ÷àñ 
àíàëіçóó òàêèõ äæåðåë ïîòðіáíî íå òіëüêè âèÿâèòè ïåðâіñíèé òåêñò 
îðèãіíààëüíîãî, ïðîòå âòðà÷åíîãî òâîðó, à é âñòàíîâèòè çìіíè, âè-
ïðàâëåííÿ òà ïðîïóñêè, çðîáëåíі ðóêîþ òèõ, õòî їõ ïåðåïèñóâàâ.

Òàê,, íàïðèêëàä, áіëüøіñòü àíòè÷íèõ òâîðіâ íå âèòðèìàëà âè-
ïðîáóâàííÿ ÷àñîì. Їõ âіäíîâëþâàëè ìîíàõè ñåðåäíüîâі÷íîї Єâðîïè 
òà ÷àñòòêîâî àðàáñüêі â÷åíі. Çðîçóìіëî, ïèñàðіâ іíîäі íå öіêàâèëà 
ïîâíîöіííà é äåòàëіçîâàíà êîïіÿ, і âîíè âíîñèëè çìіíè çãіäíî ç 
âëàñíèìè óÿâëåííÿìè.

Чи єє в тебе вдома писемні або речові джерела історії твоєї родини?

Ðå÷îâі ііñòîðè÷íі äæåðåëà.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Íàéñêëàäíіøîþ є ðîáîòà ç ïåðåêàçàìè ìіôіâ, ëåãåíä і ïіñåíü, 
îñêіëüêè ïîòðіáíî âіäíîâèòè òâіð, ÿêèé ìàâ ëèøå óñíó ôîðìó. 
Òîìó êðîïіòêà ðîáîòà ç âіäíîâëåííÿ öèõ ïåðåêàçіâ òðèâàëà іíêîëè 
äåñÿòêè, ñîòíі і íàâіòü òèñÿ÷і ðîêіâ!

Îïðàöüîâàíі äæåðåëà çáåðіãàþòü ó âіäïîâіäíèõ ìіñöÿõ: ðå÷îâі
äæåðåëà – ó ôîíäàõ ìóçåїâ, ïèñåìíі – ó áіáëіîòåêàõ. Óñíі äæåðåëà
âіäòâîðþþòü ó êíèæêàõ, à ñó÷àñíі åòíîãðàôі÷íі ìàòåðіàëè (çáіðêèä ð ó , ó ð ô ð (

ðîííèõ ëåãåíä, ïіñíі, êîëÿäêè òà ùåäðіâêè) – ó çàïèñàõ íà åëåêòð
íîñіÿõ.

íÿ ïðî Ñàìå íà ïіäñòàâі âèâ÷åííÿ äæåðåë ôîðìóєòüñÿ óÿâëåíí
ëüíîñòі. ìèíóëó íå âèãàäàíó ïîäіþ, ùî âіäïîâіäàëà îá’єêòèâíіé ðåàë

Öÿ ïîäіÿ ñòàє іñòîðè÷íèì ôàêòîì.
áóòè іñ-Îòæå, іñòîðіÿ – öå íàóêà ïðî ôàêòè. Ôàêòè ïîâèííі á
ó â öіé òèííèìè, òàêèìè, ùî âіäïîâіäàþòü ìèíóëîìó. Ñàìå òîìó
âіäíîâ-êíèæöі çіáðàíî áàãàòî іñòîðè÷íèõ ôàêòіâ, ïîòðіáíèõ äëÿ â
íóє áåç ëåííÿ ìèíóëîї äіéñíîñòі. Âîäíî÷àñ іñòîðè÷íîãî ôàêòó íå іñí
óє їõ ó іñòîðèêà. Ñàìå іñòîðèê äîäàє ôàêòàì ïîñëіäîâíîñòі, çâ’ÿçó
íîâëþ-÷àñі é ïðîñòîðі. І íàéãîëîâíіøå – äîõîäèòü âèñíîâêіâ, âіäí

þ÷è çìіñò ìèíóëîãî.
îðþþòü Âàæëèâî, ùî ç 19 ñòîëіòòÿ óêðàїíñüêі іñòîðèêè âіäòâî

ñàìîáóòíþ іñòîðіþ Óêðàїíè ëèâіñòü. Ñàìå іñòîðèêè ñòâîðèëè ìîæë
íè. Ñå-ñüîãîäíі ãîâîðèòè ïðî іñòîðè÷íі øëÿõè íàøîї Áàòüêіâùèí
äèëèñÿ ðåä íèõ áóëî áàãàòî òàëàíîâèòèõ ëþäåé, і õî÷à âîíè íàðîä
öі áóëî â ðіçíі ÷àñè, æèëè â óìîâàõ іíøîї äåðæàâíîñòі, їõíі ïðàö

ïðèñâÿ÷åíî óêðàїíñüêіé іñòîðії.

Казки, що справдилися: дві здійснені мрії
çâіñòêà: Îäíîãî âåñíÿíîãî äíÿ 1873 ðîêó âåñü ñâіò îáëåòіëà ç

«Âіäêðèòî ëåãåíäàðíó Òðîþ і çíàéäåíî ñêàðáè Ïðіàìà!».
íå âіä-Íіìåöü Ãåíðіõ Øëіìàí, ÿêèé çäіéñíèâ öå íåéìîâіðí

êðèòòÿ, ìàðèâ ðîçêîï èíñòâà.êàìè ùå ç äèòè
іñòîðії. Áàòüêî çìàëêó ïðèâ÷àâ éîãî äî і

æàòè çà І ïðèâ÷èâ òàê, ùî Ãåíðіõ ñòàâ ââàæ
äî ïіä-ìåòó âñüîãî ñâîãî æèòòÿ äîêîïàòèñÿ

îãî äëÿ âàëèí іñòîðії, äî òîãî íàéâàæëèâіøî
ëîñÿ».ëþäñòâà ìîìåíòó, êîëè «óñå ïî÷èíàë
âèâ÷àâÃîòóþ÷èñü äî ïîäîðîæі, Øëіìàí 
ïîåìè äàâíüîãðåöüêі ìіôè, íàñàìïåðåä

à-îïîâі- ëåãåíäàðíîãî äàâíüîãðåöüêîãî ïîåòà
і âèðі-äà÷à Ãîìåðà «Іëіàäó» òà «Îäіññåþ»,
âòîð, – øèâ äîâåñòè, ùî âñå, ùî íàïèñàâ àâ

ïðàâäà.
ëіìàíóÙîá ðåàëіçóâàòè ñâîþ ìåòó, Øë
ïó ãðî-äîâåëîñÿ ñòàòè êóïöåì, çàðîáèòè êóï
âèòðà-øåé, ÿêó âæå â çðіëîìó âіöі âіí çìіãÃåíðіõ Øëіìàí.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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òèòè íàà ðîáîòè ó Òðîї, Ìіêåíàõ òà іíøèõ ìіñòàõ Ãðåöії. Ó 1871 ðîöі, 
ïіäêóïèâøè òóðåöüêîãî ñóëòàíà âèãіäíèì êðåäèòîì єâðîïåé -
ñüêèõ ááàíêіâ, âіí çäîáóâ äîçâіë íà àðõåîëîãі÷íі ðîçêîïêè òà ïî÷àâ 
êîïà òè. І âіäêîïàâ Òðîþ òà ùå é çíàéøîâ òàì íåéìîâіðíі ñêàðáè, 
ÿêі îäððàçó  íàçâàâ çàëèøêàìè ñêàðáíèöі îñòàííüîãî òðîÿíñüêîãî 
öàðÿ – Ïðіàìà!

Ùîïïðàâäà, ïîòіì, óæå ïіñëÿ ñìåðòі Øëіìàíà, âèÿâèëîñÿ, ùî, 
ïðîâàäÿ÷è ðîçêîïêè, ñïðàâæíþ Òðîþ âіí ïðîґàâèâ. Òà ùå é ïî-
íèùèâ її, äîêîïóþ÷èñü äî íàéãëèáøèõ øàðіâ і øóêàþ÷è ñêàðáè. 
Ìіñòî, ÿêå Øëіìàí ââàæàâ ãîìåðіâñüêîþ Òðîєþ, âèÿâèëîñÿ àæ 
ñüîìèìì. Ïîïåðåäíі øіñòü ìіñò ïîáóäóâàëè іíøі ëþäè, ÿêі æèëè 
òàì ïðèíàéìíі çà òèñÿ÷ó ðîêіâ äî Òðîÿíñüêîї âіéíè. Òà é çîëîòî 
Ïðіàìàà, ÿê âèÿâèëîñÿ, íàëåæàëî äî çîâñіì іíøîї іñòîðè÷íîї åïîõè:  
âîíî áóóëî íàáàãàòî äàâíіøèì.

Ùå çà æèòòÿ Øëіìàí ïîäàðóâàâ Áåðëіíñüêîìó ìóçåþ äàâíüîї 
іñòîðії ïîíàä âіñіì òèñÿ÷ çíàõіäîê ç äîðîãîöіííèõ ìåòàëіâ і ñëîíî-
âîї êіñòòêè. À ïàì’ÿòêè êðèòî-ìіêåíñüêîї öèâіëіçàöії, çíàéäåíі ïіç-
íіøå, ïïåðåäàâ ãðåêàì.

Òàê Ãåíðіõ Øëіìàí çäіéñíèâ ìðіþ ñâîãî æèòòÿ і äîâіâ: ëåãåíäè 
êàæóòüü ïðàâäó.

Ó 18893 ðîöі, òîáòî ÷åðåç 20 ðîêіâ ïіñëÿ 
ñåíñàöііéíèõ âіäêðèòòіâ Øëіìàíà, óêðàїí-
ñüêèé àðõåîëîã Âіêåíòіé Õâîéêà íà âóëèöі 
Êèðèëііâñüêіé ó Êèєâі äîñëіäæóâàâ ñòîÿíêó 
äîіñòîððè÷íèõ ìèñëèâöіâ íà ìàìîíòіâ.

×åðååç òðè ðîêè â÷åíèé ðîçêîïàâ ñõîæå ñå-
ëèùå éé ïîáëèçó ìіñòå÷êà Òðèïіëëÿ (íèíі â 
Îáóõіâññüêîìó ðàéîíі íà Êèїâùèíі). Ñàìå òîäі 
áóëî âèèçíà÷åíî, ùî öå ÿêàñü îñîá ëèâà, íåâі-
äîìà äîîñі àðõåîëîãі÷íà êóëüòóðà і її âàðòî âè-
â÷èòè ïðèñêіïëèâіøå. Òîäі æ öÿ êóëüòóðà 
îòðèìààëà íàçâó «òðèïіëüñüêà êóëüòóðà» çà 
ìіñöåì ñâîãî çíàõîäæåííÿ. Âіêåíòіé Õâîéêà.

Äàâíє ììіñòî Òðîÿ. Ðåêîíñòðóêöіÿ. Ìіñòî Òðîÿ. Ñó÷àñíå ôîòî.
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Вступ до історії

іé ãîðі. Ó 1907 ðîöі Õâîéêà ïî÷àâ äîñëіäæåííÿ íà Ñòàðîêèїâñüêі
ðè, ïî-Òóò éîìó âäàëîñÿ çíàéòè ìàéæå âñі àðõåîëîãі÷íі êóëüòóð
ëèêàëî ÷èíàþ÷è ç íåîëіòó. Âіäêðèòòÿ öåíòðó äàâíüîãî Êèєâà âèêë
è íàçè-âåëèêó çàöіêàâëåíіñòü, à Ñòàðîêèїâñüêó ãîðó íàâіòü ïî÷àëè

âàòè «ðóñüêèì Êàïіòîëієì».

à – Ñòàðîêèїâñüêà ãîðà
Êèєâà. іñòîðè÷íà êîëèñêà 

Ñó÷àñíå ôîòî.

àâèâ Ñàìå òóò ïð
ñàìå êíÿçü Êèé, і ñ
ÿ âçÿëàіç öüîãî ìіñöÿ
âñüêàïî÷àòîê Êèїâ

Ðóñü-Óêðàїíà.

ðøîâіä-Çàâäÿêè ñâîїé íàïîëåãëèâîñòі Âіêåíòіé Õâîéêà ñòàâ ïåð
êðèâà÷åì âåëè÷íîї òà ÿñêðàâîї ïðàäàâíüîї êóëüòóðè.

т інфор-З допомогою старших родичів спробуй знайти в мережі Інтернет
Вікентій мацію про історичні об’єкти, які дослідили Генріх Шліман і

Хвойка, та скласти їхній список.

îçóìіòèÎòæå, ëþäè çàâæäè íàìàãàëèñÿ çáàãíóòè ìèíóëå, çðî
âëàñíó ñó÷àñíіñòü, ïіäíÿòè çàâіñó íàä ìàéáóòíіì, ïåðåäáà÷èòè 

öå äàðó-äîëþ і ïîäàëüøèé õіä ïîäіé ó æèòòі. Іñòîðè÷íèé äîñâіä – ö
è ðіçíі, íîê óñіì, õòî õî÷å äіçíàòèñÿ, ÿê âëàøòîâàíî ñâіò, ÷îìó ëþäè
іäáóâà-ÿê ëþäè äîñÿãëè âåëè÷åçíîãî òåõíі÷íîãî ïðîãðåñó, ÷îìó âі

àìîæíóþòüñÿ âіéíè і ÿê їõ óíèêíóòè, ÿê ïîáóäóâàòè âëàñíó çà
õ ÷àñіâ ùàñëèâó äåðæàâó. Öіêàâèì ôàêòàì ïðî іñòîðіþ ñòàðîäàâíіõ
à öі òà ïðèñâÿ÷åíî öþ êíèæêó, äå òè çìîæåø çíàéòè âіäïîâіäі í

іíøі ïèòàííÿ.

їâ. Êèðèëіâñüêà ñòîÿíêà ïåðâіñíèõ ëþäåé åïîõè ïàëåîëіòó, ì. Êèї
єìñòâî.Ñó÷àñíå ôîòî. Íèíі òóò ðîçìіùåíî àâòîòðàíñïîðòíå ïіäïðèє

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Що знає наука про початок еволюції
Сëëîâî «ëþäñòâî» îçíà÷àє ñóêóïíіñòü ëþäåé íà ïëàíåòі Çåìëÿ. 

Êîæíà ëþäèíà ìàє òî÷íó äàòó íàðîäæåííÿ. ßê ñòâåðäæóþòü 
ó÷åíі, óó âіöі òðüîõ ðîêіâ äèòèíà ïî÷èíàє óñâіäîìëþâàòè ñâîþ âіä-
ìіííіñòòü âіä îòî÷óþ÷îãî ñâіòó і ñòàâèòè çàïèòàííÿ: «Õòî ÿ?». ßêùî 
ïîðіâíþþâàòè іñòîðіþ ëþäñòâà ç іñòîðієþ æèòòÿ ëþäèíè, òî âèçíà-
÷èòè ÷àñ, êîëè âèíèêàє ëþäñòâî і ïî÷èíàєòüñÿ ðîçâèòîê ñóñïіëü-
ñòâà, ííàäçâè÷àéíî ñêëàäíî. Îäíàê âіäïîâіäü íà çàïèòàííÿ: «Õòî 
ìè?» – ïîòðіáíà áóëà é ëþäñòâó. Ðіçíі íàðîäè â ìіôàõ і ëåãåíäàõ 
íàìàãààëèñÿ ç’ÿñóâàòè, ÿê ç’ÿâèëîñÿ ëþäñòâî.

Іñíóóþòü ðіçíі âåðñії ïîõîäæåííÿ ëþäñòâà. Îäíі íàðîäè ââà-
æàëè, ùî ëþäèíà âèíèêëà іç çåìëі, ãëèíè òà ïîðîõó. Іíøі íàçè-
âàëè ððîñëèíè òà òâàðèí. Àâñòðàëіéöі òà іíäіàíöі Ïіâíі÷íîї 
Àìåðèêêè íå âêàçóâàëè ïåðâіñíîãî ìàòåðіàëó, à îïèñóâàëè ëèøå 
ñïîñіá ïïîÿâè ëþäèíè ç áåçôîðìíîї æèâîї ïðèðîäè òà ç ïіäçåìíèõ 
ãëèáèíí. Ç ïîÿâîþ ðåëіãії ïîõîäæåííÿ ÿê îêðåìîї ëþäèíè, òàê і 
ëþäñòââà ïîÿñíþâàëè äіÿëüíіñòþ áîæåñòâåííîї ñèëè.

Ôàííòàçії â ðіçíèõ âåðñіÿõ ïîõîäæåííÿ ëþäèíè çðîçóìіëі. Âîíè 
ïîâ’ÿçààíі ç ðіçíèìè îñîáëèâîñòÿìè ôîðìóâàííÿ âіðóâàíü ïëåìåí 
і íàðîääіâ.

Ëþääèíà ñêëàäàєòüñÿ ç òðèëüéîíіâ êëіòèí, òîáòî òàêîї їõíüîї 
êіëüêîññòі, ÿêó íàâіòü âàæêî óÿâèòè. Ñêàæіìî, ðóêà ëþäèíè – öå 
áëèçüêî 2,5 ìëðä êëіòèí, àëå âîíè òàêі êðèõіòíі, ùî ìè íå ìî-
æåìî їїõ ïîáà÷èòè. Êîæíà êëіòèíà âèêîíóє ñâîþ âëàñíó ðîáîòó, 
òàê ñàììî, ÿê öå ðîáëÿòü ëþäè. Îäíі êëіòèíè äîïîìàãàþòü íàì 
âèÿâèòòè ñâіòëî òà áà÷èòè éîãî, іíøі êëіòèíè ñïðèÿþòü òîìó, ùî 
ìè âіä÷÷óâàєìî äîòèêè, äåÿêі êëіòèíè äîïîìàãàþòü íàì ÷óòè, ùå 
іíøі – ïåðåíîñÿòü êèñåíü ïî òіëó, à є êëіòèíè, ùî áåðóòü ó÷àñòü 

Первісна історія людства
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Первісна історія людства

ó ïåðåòðàâëåííі їæі. Є ïîíàä 200 òèïіâ êëіòèí â îðãàíіçìі, öå ÿê 
200 ðіçíèõ ðîáî÷èõ ïðîôåñіé!

Еволюція – це шлях безперервного вдосконалення живої природи та по-
ява більш розвинутих істот. Чи можемо ми навести приклад, коли живі 
істоти, що виникли внаслідок цього процесу, не дожили до нашого часу? 
Що ти знаєш про таких істот?

Áëèçüêî 40 ìëí ð è ñóõî-îêіâ òîìó ñåðåä òâàðèí, ÿêі íàñåëÿëè
äіë, ç’ÿâèëèñÿ ëþäèíîïîäіáíі іñòîòè. Ó÷åíі íàçèâàþòü їõ ïðèìà-ï
òàìè ëÿõ äî . Ïðèïóñêàþòü, ùî ñàìå âіä íèõ ðîçïî÷àâñÿ øë

äïîâіäі ôîðìóâàííÿ ëþäèíè. Îäíàê і äî ñüîãîäíі íå іñíóє òî÷íîї âіä
åðåâàãó íà çàïèòàííÿ, ÿê âèíèêëà ëþäèíà. Îäíі â÷åíі âіääàâàëè ïå
ùî.åâîëþöії, äðóãі – ìóòàöіÿì, òðåòі – êîñìі÷íèì âïëèâàì òîù
áëåííÿ Ó ïðèìàòіâ âіäçíà÷àєòüñÿ çáіëüøåííÿ çðîñòó òà ïîãëèá

èêîâîãî î÷íèõ îðáіò, ÿêå ïîëіïøóє çіð. Ó ìåæàõ ìàëîãî ëüîäîâè
ëåíèõ ó ïåðіîäó (35–25 ìëí ðîêіâ òîìó) ó ðåøòêàõ ïðèìàòіâ, âèÿâë
óáè, ÿê Åëü-Ôàéþìі (íåïîäàëіê âіä Êàїðà), óæå íàðàõîâóєòüñÿ 32 çó
àþòüñÿ ó ëþäèíè. Ñïèðàþ÷èñü íà íàóêîâі ìåòîäè, ó÷åíі íàìàãà
20 ìëí ïðîñòåæèòè ïîäàëüøèé õіä åâîëþöії ïðèìàòіâ. Áëèçüêî 2
íè ðîêіâ òîìó âіäáóëîñÿ âіä’єäíàííÿ âіä ìàâï îñîáëèâîї ðîäèí ëþ-

äèíîïîäіáíèõ îñÿ âè- (ãîìіíіäіâ). Ñàìå â ìåæàõ öèõ âèäіâ âіäáóëî
і ëіíії îêðåìëåííÿ äâîõ ëіíіé åâîëþöії – ëþäèíîïîäіáíèõ ìàâï

âëàñíå ëþäèíè.

Предки людини, давні люди, 
виникнення людини сучасного виду

Äàëі іñòîðіÿ åâîëþöії êàâèìè ëþäèíè äîïîâíèëàñÿ íå ìåíø öіê
òðèâàâ ôàêòàìè. Ó ïåðіîä 5–3 ìëí ðîêіâ òîìó ó Ñõіäíіé Àôðèöі 

ïî÷àòêó іíòåíñèâíèé ïðîöåñ åâîëþöії ïðèìàòіâ ó áіê ëþäèíè. Ñï
ïåðåñó-îêðåìі іñòîòè ç ðîäèíè ëþäèíîïîäіáíèõ ïåðåõîäÿòü äî ï
íî÷àñ ó âàííÿ íà íèæíіõ êіíöіâêàõ (àáî äî ïðÿìîõîäіííÿ). Âîäí
îãî ґà-öåíòðі òà íà çàõîäі êîíòèíåíòó âіäáóâàþòüñÿ çìіíè іíøî
âèäîâ-òóíêó. Ëþäèíîïîäіáíі іñòîòè ðîçâèâàþòüñÿ ôіçè÷íî, ó íèõ 

èíàþòü æóþòüñÿ âåðõíі êіíöіâêè äëÿ ëàçіííÿ ïî äåðåâàõ. Òàê, ïî÷è
íіâ, ãî-ôîðìóâàòèñÿ âèäè ñó÷àñíèõ ëþäèíîïîäіáíèõ ìàâï (ãіáîí
åíі âіä ðèë, øèìïàíçå, îðàíãóòàíãіâ). Âîíè ùå ñóòòєâî âіääàëå

ëþäñòâà, ìіæ íàìè òà íèìè ëåæàòü ìіëüéîíè ðîêіâ çìіí.
ìîæóòü Íåçâàæàþ÷è íà íîâі ìåòîäè òà çíàõіäêè, ó÷åíі ïîêè íå ì
êòè, ùî âіäòâîðèòè âåñü ìåõàíіçì çìіí. Îòîæ ñïðîáóєìî íàäàòè ôàê

âèêîðèñòîâóþòü ÿê äîêàçè ÷èñëåííèõ ãіïîòåç òà âåðñіé.
ïðèìó-Çìіíà êëіìàòó òà óòâîðåííÿ ñàâàíè â Ñõіäíіé Àôðèöі ï
öіâêàõ. ñèëè ïðåäêіâ ëþäèíè ïåðåéòè äî ïåðåñóâàííÿ íà äâîõ êіíö

ßê íàñëіäîê, âèâіëüíèëèñÿ ðóêè. Ðóêàìè èàâñòðàëîïіòåêè («ïіâ-
äåííі ìàâïè») çáèðàëè ãîðіõè îñëèí., íàñіííÿ, êîðіíöі òà ïëîäè ðî

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Òàêîîæ àâñòðàëîïіòåêè âæèâàëè â їæó äðіáíèõ òâàðèí. Îòæå, 
âîíè îïàíóâàëè і çáèðàëüíèöòâî, і ìèñëèâñòâî. Ó÷åíі, ÿêі çíà-
éøëè ððåøòêè öèõ іñòîò, âіäêðèëè ïîðó÷ іç íèìè ïåðøі êàì’ÿíі 
çíàðÿääÿ ïðàöі. Öå áóëè ãðóáî îááèòі êàìåíі. Êîæíà òàêà çìіíà 
ïðèâîääèëà äî ïîÿâè íîâèõ çäіáíîñòåé. Öå ìîæíà ïðåäñòàâèòè 
ó âèãëÿÿäі òàêîї òàáëèöі:

Ïåðåñóâàííÿ

Êèäàííÿ

Ðîçâèòîê çóáіâ

Âèêîðèñòàííÿ 
çíàðÿäü ïðàöі

Çáіëüøåííÿ 
îá’єìó ìîçêó

Ïîëþâàííÿ

Чи впливали еволюційні зміни на вірогідність того, що австралопітеки 
моггли отримати переваги перед звичайними тваринами? Як, на твою 
думмку, ці переваги впливали на можливість існувати в дикій природі?

Æèòòÿÿ і çàíÿòòÿ àâñòðàëîïіòåêіâ: 1 – äâà àâñòðàëîïіòåêè 
âèãîòîââëÿþòü êàì’ÿíå çíàðÿääÿ, òðåòіé – ï’є âîäó ç ðі÷êè. Ïîðó÷ 
ñòîїòü æіíêà; 2 – àâñòðàëîïіòåêè çáèðàþòü їñòіâíі êîðіíöі é íàñіííÿ; 
3 – çîáððàæåííÿ îäíîãî ç âèäіâ àâñòðàëîïіòåêà, ðåøòêè ÿêîãî çíàéäåíî
â Àôðèööі, і éîãî çíàðÿäü ïðàöі.

1 2 3
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Ñàìå ïіä âïëèâîì òàêèõ çìіí âіäáóëàñÿ ïîÿâà íàñòóïíîãî âèäó 
ïðåäêіâ ëþäèíè, ùî ðîçñåëèëèñÿ âæå çà ìåæі Àôðèêè. Ðåøòêè 
ïіòåêàíòðîïіâ çíàéäåíî íà Äàëåêîìó Ñõîäі (îñòðіâ ßâà, Êèòàé), 
ó Ñõіäíіé Àôðèöі (Êåíіÿ), Ïіâíі÷íіé Àôðèöі òà Єâðîïі (Íіìå÷-
÷èíà, Óãîðùèíà). Çíàõіäêè ñòîÿíîê öèõ іñòîò є і â Óêðàїíі (ñ. Êî-
ðîëåâî íà Çàêàðïàòòі).

ííüîãî Êîðîëåâñüêà ñòîÿíêà ðà
îëåâî ïàëåîëіòó â ñåëèùі Êîðî
ó Âèíîãðàäіâñüêîãî ðàéîíó

Çàêàðïàòñüêîї îáëàñòі – 
íàéäàâíіøà ëþäñüêà ñòîÿíêà 

ïі,â Öåíòðàëüíіé і Ñõіäíіé Єâðîï
ÿêіé ïðèáëèçíî 1 ìëí ðîêіâ. 

èøêè Ðîçòàøîâàíà íà ïàãîðáі çàââè
120 ìåòðіâ íàä ðі÷êîþ Òèñîþ. 
Ñó÷àñíå ôîòî.

Ïіòåêàíòðîïè â: òіëî áóëè ùå äóæå ñõîæі íà àâñòðàëîïіòåêіâ
òóïàëè âêðèòå øåðñòþ, íèçüêèé ñïàäèñòèé ëîá, íàäáðіâíі äóãè âèñò
îðіääÿ. âïåðåä, à ìàñèâíà íèæíÿ ùåëåïà ìàëà ëèøå íàòÿê íà ïіäáî
ðîçâè-Ïðîòå áóëè é âіäìіííîñòі. Ìîçîê ïіòåêàíòðîïà áóâ áіëüø

íóòèé, íіæ ó éîãî ïîïåðåäíèêіâ.
Ïіòåêàíòðîïè æèëè ñòàäà àõèùà-ìè, îñêіëüêè òàê ëåãøå áóëî çà

30 îñіá.òèñÿ âіä õèæàêіâ, çäîáóâàòè їæó. Ñòàäî – öå ãðóïà ç 20–3
êòèâíî Ïіòåêàíòðîïè íå òіëüêè çáèðàëè їñòіâíі ðîñëèíè, à é êîëåê
îëåíіâ, ïîëþâàëè. Öå äàâàëî çìîãó âáèâàòè âåëèêèõ òâàðèí (î

 ñëîíіâ).
îëîâіêè Æèòòÿ â êîëåêòèâі ïðèâåëî äî ðîçïîäіëó îáîâ’ÿçêіâ: ÷î
èöòâîì, çàéìàëèñÿ ïîëþâàííÿì, à æіíêè òà ïіäëіòêè – çáèðàëüíè
íòðîïè òîáòî çáèðàëè êîðіíöі, çëàêè, ãðèáè, ÿãîäè, ïëîäè. Ïіòåêàí
õìèçó. íàâ÷èëèñÿ ðîáèòè ïåðøі æèòëà ó âèãëÿäі õèæ ç ãіëëÿ òà 

áî «ëþ-Çà òàêі âìіííÿ öåé âèä îòðèìàâ íàçâó «ëþäèíà âìіëà», àá
äèíà ç ïðÿìîþ õîäîþ».

тернет і Щоб дізнатися більше про предків людини, знайди в мережі Інт
– спільні переглянь відеоматеріал «У первісної людини та великих мавп –

предки».

êîðèñ-Áëèçüêî 750 òèñÿ÷ ðîêіâ òîìó íàøі ïðåäêè íàâ÷èëèñÿ
âèâåð-òóâàòèñÿ âîãíåì. Ñïîñòåðіãàþ÷è çà ëіñîâèìè ïîæåæàìè,

ëè, ùî æåííÿìè âóëêàíіâ, ñïàëàõàìè áëèñêàâêè, âîíè çðîçóìіë
òіëüêè âîãîíü ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ ñâîїõ ïîòðåá. Âіí íå 

ãøå çà-çàõèùàâ âіä õîëîäó, à é äîïîìàãàâ ãîòóâàòè їæó, ÿêà ëåã
â áóäîâі ñâîþâàëàñÿ îðãàíіçìîì. Öå, çі ñâîãî áîêó, çóìîâèëî çìіíè â
ðãàíіçó-çóáіâ і ì’ÿçіâ îáëè÷÷ÿ. Çà äîïîìîãîþ âîãíþ ëåãøå áóëî îð
èëèñÿ іâàòè ïîëþâàííÿ òà âіäãàíÿòè õèæèõ çâіðіâ. Óäîñêîíàëè

êàì’ÿíі çíàðÿääÿ. Íàéäàâíіøі çíàðÿääÿ ïðàöі íàøè åäêіâ –õ ïðå
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öå êàì’ÿíå ðóáè  ëî òà ñîêèðà. Çà 
їõ  íüîþ äîïîìîãîþ ïіòåêàíòðîïè ìîã-
 ëè âèãîòîâëÿòè іíøі çíàðÿääÿ ç 
êіñòêè òà äåðåâà.

Ïðèáîðêàííÿ âîãíþ äàëî äëÿ 
ñòàðîäàâíüîї ëþäèíè íîâèé ñòèìóë 
äî ñïіëêóâàííÿ. Âîãíèùå, ùî äà-ëêóâàííÿ. Âîãíèùå, ùî äà
âàëî òååïëî òà áåçïåêó, îá’єäíóâàëî 
÷îëîâіêêіâ, æіíîê і äіòåé. Ïіä çàõèñ-
òîì ÿñêêðàâîãî ïîëóì’ÿ âîíè ìîãëè 
âèãîòîââëÿòè çíàðÿääÿ ïðàöі òà 
çáðîþ, ãîòóâàòè їæó, їñòè, ñïàòè. 
Îñü òààê âîãíèùå, íåçàëåæíî âіä 
òîãî, äåå âîíî áóëî, ÷è â ïå÷åðі, ÷è ïðîñòî íåáà, ñòàâàëî öåíòðîì 
ñïіëêóââàííÿ òà ñïðèÿëî ðîçâèòêó ñіìåéíîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Äî 
òîãî ææ íåîáõіäíіñòü ïîñòіéíî ïіäòðèìóâàòè âîãîíü, ùîá âіí íå 
çãàñ, ñïïðèÿëà çìіöíåííþ óÿâëåíü ïðî «äіì» – ìіñöå, êóäè çàâæäè 
ïîâåðòààëèñÿ ìèñëèâöі ç ïîëþâàííÿ. Çìіöíåííÿ «âіä÷óòòÿ äîìó» 
ñòèìóëëþâàëî ó ÷ëåíіâ ãðóï áàæàííÿ ñïіëêóâàòèñÿ äëÿ ïåðåäà-
âàííÿ äîñâіäó òà ñâîїõ âіä÷óòòіâ. Òàê, ïðèєìíі âіäáëèñêè âîãíþ 
ïðèñêîîðþâàëè íàäçâè÷àéíî âàæëèâèé ðîçâèòîê ìîâè.

Çà ääàíèìè â÷åíèõ, ÷èñåëüíіñòü àâñòðàëîïіòåêіâ íà Çåìëі ñêëà-
äàëà 100–20 òèñÿ÷, ïіòåêàíòðîïіâ – 125 òèñÿ÷. Íàéçàãàäêîâіøèì ç 
óñіõ ïððåäêіâ ñó÷àñíîї ëþäèíè є íåàíäåðòàëåöü. Òàê íàçâàëè ïðåä-
ñòàâíèêêіâ ëþäñüêîãî ðîäó, ÷èї ðåøòêè áóëî âïåðøå çíàéäåíî áіëÿ 
ïðèòîêêè ðі÷êè Ðåéíó Íåàíäåðòàëü (ïîáëèçó Äþññåëüäîðôà, Íі-
ìå÷÷èííà). Çàðàç ó ñâіòі çíàéäåíî ïîíàä 500 ñòîÿíîê і ïîíàä 
100 êіññòÿêіâ і ÷åðåïіâ íåàíäåðòàëüöÿ. Öåé âèä ó íàóöі íàçèâàþòü 
äàâíüîþþ ëþäèíîþ (àëå é äîñі âèêîðèñòîâóþòü íàçâó «íåàíäåðòà-
ëåöü»). Ïðîòå íå âñі â÷åíі ââàæàþòü éîãî ïðåäêîì ëþäèíè. Іñíóє 
ïðèïóùùåííÿ, ùî âîíè íå ðîçâèíóëèñÿ â ñó÷àñíèõ ëþäåé і âè-
ìåðëè.

Ãîëîîâíà ïðè÷èíà – öå òå, ùî íåìîæëèâî çíàéòè íàóêîâі äîêàçè 
ùîäî ïïåðåòâîðåííÿ íåàíäåðòàëüöÿ íà ñó÷àñíó ëþäèíó. Íåìàє é 
÷іòêî çàôіêñîâàíèõ ïåðåõіäíèõ ôîðì, òàêîæ іñíóє ïðîìіæîê ÷àñó 
ìіæ îñòàííüîþ çíàõіäêîþ íåàíäåðòàëüöÿ (ðåøòêè äàòóþòü ÷àñîì 
27 òèñÿÿ÷ ðîêіâ òîìó) і çíàõіäêàìè â öèõ ðàéîíàõ ëþäåé ñó÷àñíîãî 
òèïó – êðîìàíüéîíöіâ. Ïåðøі ðåøòêè êðîìàíüéîíöÿ áóëî çíàé-
äåíî 18868 ðîêó â ïå÷åðі Êðî-Ìàíüéîí ó äåïàðòàìåíòі Äîðäîíü 
(Ôðàíööіÿ). Òîìó òàê ñòàëè íàçèâàòè і âñіõ ëþäåé ñó÷àñíîãî òèïó.

Îòææå, íåàíäåðòàëåöü áóâ îñòàííüîþ ñòàðîäàâíüîþ, ïåðâіñíîþ 
ëþäèíîîþ. Âіí âèíèê óíàñëіäîê ïîâіëüíîї åâîëþöії (ï’ÿòü ìіëüéî-
íіâ ðîêêіâ), ïî÷àòêîì ÿêîї áóâ àâñòðàëîïіòåê, ïðåäîê ëþäèíè, ùî 
äàâ ïî÷÷àòîê ëþäèíі âìіëіé. Êðіì òîãî, іñíóâàëè ðіçíîâèäè ïðåäêіâ 
ëþäèíèè, ùî íå ïðîéøëè âèïðîáóâàííÿ ÷àñîì.

Ñòàðîäàâíі ëþäè ðîçïàëþþòü 
áàãàòòÿ. 
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їхнього Чому в людей виникла мова? Яке значення вона мала для 
ь праці, спільного життя? Чи сприяла мова вдосконаленню знарядь

 збиральництва та полювання?

Вплив кліматичних змін на життя людини
Ó Єâðîïі êëіìàòè÷íі óìîâè ñïðèÿëè ïî âñüêèõ øèðåííþ ìèñëè

èõ ðîç-ãðóï ïî 30–40 îñіá. Òåðèòîðіÿ ïîñåëåíü ñÿãàëà òàêèõ âåëèêè
öÿ â êі-ìіðіâ, ùî ïîòðіáíî áóëî êіëüêà äíіâ, ùîá ïðîéòè її ç êіíö
òå, ùîá íåöü. Îäíàê òàêîї âåëè÷åçíîї ïëîùі âèñòà÷àëî òіëüêè íà ò
âäàþ÷èëþäè ìîãëè ñïîêіéíî äîáóâàòè ì’ÿñî âïðîäîâæ ðîêó, íå çàâ

íåïîïðàâíîї øêîäè òâàðèíàì, ùî ìåøêàëè òóò.
áëèçíî Óòіì їõíüîìó ñâіòó ñóäèëîñÿ ðàïòîâî çìіíèòèñÿ. Ïðè

îâè çìі-200 òèñÿ÷ ðîêіâ òîìó ïî÷àëîñÿ ïîõîëîäàííÿ. Ïðèðîäíі óìî
íåáà íі-íèëèñÿ, àäæå äî öüîãî âіòåð íіêîëè íå ìîðîçèâ òіëî, à ç í
æèòòÿ, êîëè íå ïàäàâ ñíіã. Àëå, îñêіëüêè ìèñëèâöі âåëè êî÷îâå æ
 éøëè äëÿ íèõ і òåïåð áóëî ïðèðîäíî ïåðåáèðàòèñÿ òóäè, êóäè
íå âіä-ñòàäà òâàðèí, íà ÿêèõ âîíè ïîëþâàëè. Ãðóïè, ÿêі ðàíіøå

ðèòòÿõ, ÷óâàëè îñîáëèâîї ïîòðåáè ó âîãíі, îäÿçі àáî øòó÷íèõ óêð
îëîäó âó÷èëèñÿ çàõèùàòèñÿ âіä õî

ïіâíі÷íèõ ãðóï.
õ âèïà-Ïî âñüîìó ñâіòó â ãîðàõ
ëіòî âіíäàëî ñòіëüêè ñíіãó, ùî çà ë
à ðîêîìíå âñòèãàâ ðîçòàíóòè. Ðіê çà
íþþ÷èñíіã íàêîïè÷óâàâñÿ, çàïîâí
âñÿ ëіä.ãëèáîêі óùåëèíè, óòâîðþâàâ
ãî ïðî-Ó ìîìåíò íàéáіëüøîãî ñâîã

ïîíàäñóâàííÿ ëüîäîâèêè âêðèëè
àç âîíè30 % óñüîãî ñóõîäîëó (çàðà

îõîïëþþòü ëèøå 10 %).Ëüîäîâèê.

Ðі÷êà Äþññåëü ó ìіñöі 
çíàõіäêè íåàíäåðòàëüöÿ, 
Íіìå÷÷èíà. Ñó÷àñíå ôîòî.

Ïå÷åðà Êðî-Ìàíüéîí, Ôðàíöіÿ. 
Ñó÷àñíå ôîòî.
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Îñîáëèâî ïîñòðàæäàëà Єâðîïà. Íàâêîëèøíі îêåàí і ìîðÿ ñëó-
ãóâàëè íåâè÷åðïíèì äæåðåëîì âèïàðîâóâàííÿ âîëîãè, ÿêà, ïåðå-
òâîðèâøèñü íà ñíіã, æèâèëà ëüîäîâèêè, ùî ñïîâçàëè ç Àëüï 
і Ñêàíäèíàâñüêèõ ãіð íà ðіâíèíè êîíòèíåíòó і âêðèâàëè äåñÿòêè 
òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ êіëîìåòðіâ.

Ðіçêі çìіíè â íàâêîëèøíüîìó ñâіòі, ïðèðîäíî, äàâàëè ïîøòîâõ 
âèíàõіäëèâîñòі ìåøêàíöÿì Єâðîïè, òèì÷àñîì ÿê æèòåëі Àôðèêè ä ö ð , ôð
òà Àçіїї, äå êëіìàò çàëèøàâñÿ áіëüø ðіâíèì, áóëè ïîçáàâëåíі òà-
êîãî ñòòèìóëó. Îñêіëüêè Єâðîïó ç òðüîõ áîêіâ îòî÷óâàëè ìîðÿ, 
ó ðàííüüîї ëþäèíè ðîçóìíîї íå áóëî ëåãêîãî øëÿõó âіäñòóïó â òå-
ïëіøі ççåìëі ç ïî÷àòêîì çëåäåíіííÿ.

Ïðèèáëèçíî 75 òèñÿ÷ ðîêіâ òîìó íåàíäåðòàëüöіâ ñïіòêàëî âàæ êå 
âèïðîááóâàííÿ – ëüîäîâèêè çíîâó ïåðåéøëè â íàñòóï. Êëіìàò 
öüîãî ëüîäîâèêîâîãî ïåðіîäó íà ïî÷àòêó áóâ âіäíîñíî ì’ÿêèì: 
çèìè ñòòàëè ñíіãîâèìè, à âëіòêó òðèìàëàñÿ ïðîõîëîäíà äîùîâà ïî-
ãîäà. ÓÓ êîëèøíі ëüîäîâèêîâі ïåðіîäè ãðóïè ðàííüîї ëþäèíè 
 ðîçóìííîї çàçâè÷àé іøëè ç òàêèõ íåïðèâіòíèõ êðàїâ. Àëå íåàíäåð-
òàëüöі їõ íå ïîëèøèëè, – ó âñÿêîìó ðàçі âëіòêó âîíè äîáóâàëè 
ì’ÿñî, ïåðåñóâàþ÷èñü çà ñòàäàìè ïіâíі÷íèõ îëåíіâ, øåðñòèñòèõ 
íîñîðîããіâ і ìàìîíòіâ.

Çà ïïåðіîä іç 75 äî 40 òèñÿ÷ ðîêіâ äî í. å. íåàíäåðòàëüöі çóìіëè 
îïàíóâàòè áàãàòî ìіñöåâîñòåé, ÿêі áóëè íåäîñòóïíèìè äëÿ їõíіõ 
ïðåäêіââ. Єâðîïåéñüêі íåàíäåðòàëüöі íå çëÿêàëèñÿ õîëîäó òà îñâîїëè 
âñþ єâððîïåéñüêó òåðèòîðіþ, çîêðåìà é òåðèòîðіþ ñó÷àñíîї Óêðàїíè.

Íåàííäåðòàëüöі âèíàéøëè íîâèé ñïîñіá âèãîòîâëåííÿ çíàðÿäü 
ïðàöі, çàâäÿêè ÿêîìó ðіçíîìàíіòíі ïðèñòîñóâàííÿ çäîáóëè ïåðå-
ìîãó íààä ïðîñòèì îááèòèì êàìіííÿì. Êàì’ÿíèé іíâåíòàð íåàíäåð-
òàëüöіââ íàáàãàòî ðіçíîìàíіòíіøèé, íіæ ó їõíіõ ïîïåðåäíèêіâ.

Öі äâà íàêëàäåíі îäèí íà îäíèé ÷åðåïè 
äåììîíñòðóþòü àíàòîìі÷íó âіäìіííіñòü 
íåààí äåðòàëüöіâ і êðîìàíüéîíöіâ. Äàâíі-
øèèé ÷åðåï (÷åðâîíèé êîëіð) ç Ëà-Øàïåëü-
î-ÑÑåí âіäðіç íÿєòüñÿ ìàñèâíіñòþ êіñòêî-
âîїї ñòðóêòóðè, ïîõèëèì ÷îëîì, çðіçàíèì 
ïіääáîðіääÿì і îïóêëіñòþ íà ïîòèëèöі. 
Íààâïàêè, ÷åðåï êðîìàíüéîíöіâ (ïîìàðàí-
÷åââèé êîëіð) âèãëÿäàє ñó÷àñíî – âіí ìåí-
øèèé, ìàє ÷іòêèé âèñòóï ïіäáîðіääÿ, âè-
ñîêêå ÷îëî і íàëåæèòü òèì, õòî ïðèéøîâ 
íà çìіíó íåàíäåðòàëüöÿì.

Ç ìîîìåíòó âèãîòîâëåííÿ ïåðøèõ çíàðÿäü ïðàöі ïî÷èíàєòüñÿ 
êàì’ÿíèé âіê. Ïðèìіòèâíі ðóáèëà òà øêðåáêè ðîáèëè ùå àâñòðà-
ëîïіòåêêè і ïіòåêàíòðîïè (2,5 ìëí ðîêіâ òîìó). Íåàíäåðòàëüöі âäî-
ñêîíàëèëè êàì’ÿíі çíàðÿääÿ ïðàöі. Ìàéñòðè êàì’ÿíîãî âіêó 
íàâ÷èëëèñÿ âіä âåëèêîãî îêðóãëîãî êàìåíÿ âіäêîëþâàòè çàãîòîâêè, 
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ç ÿêèõ âèðîáëÿëè ïîòðіáíèé іíñòðóìåíò. Ó íåàíäåðòàëüöіâ áóëî
ïîíàä 60 âèäіâ іíñòðóìåíòіâ, çà їõíüîþ äîïîìîãîþ ìîæíà áóëî 
ðіçàòè, ïðîêîëþâàòè, âèäîâáóâàòè òà ðóáàòè. Íàé÷àñòіøå ñåðåä 
çíàõіäîê òðàïëÿþòüñÿ êðåì’ÿíі íîæі, øêðåáêè äëÿ îáðîáëåííÿ 
øêóðè, ïðîêîëþâà÷і òà ñîêèðè. Ó ñòåïàõ, äå âàæêî áóëî çíàéòè 
ïîòðіáíèé êàìіíü, çíàðÿääÿ ïðàöі іíîäі ðîáèëè ç êіñòîê òà ðîãіâ 
òâàðèí. Çíàéäåíî, íàïðèêëàä, ãà÷êè ç êіñòîê äëÿ ðèáîëîâëі.òâàðèí. Çíàéäåíî, íàïðèêëàä, ãà÷êè ç êіñòîê äëÿ ðèáîëîâë

é і «ëі-Íèæíіé ïàëåîëіò (âіä ãðåöüêèõ ñëіâ «ïàëàéîñ» – äðåâíіé
ïðåäêіâ òîñ» – êàìіíü) âіäïîâіäàє ïðèìіòèâíèì çíàðÿääÿì ïðàöі ï
ÿçàíі ç ëþäèíè (àâñòðàëîïіòåêіâ і ïіòåêàíòðîïіâ). Çíàðÿääÿ, ïîâ’ÿ
çíàðÿä-íåàíäåðòàëüöÿìè, õî÷ áè äå òі ïðîæèâàëè, íàçèâàþòüñÿ ç
ç êðî-äÿìè ïðàöі ñåðåäíüîãî ïàëåîëіòó. À çíàðÿääÿ, ïîâ’ÿçàíі
ïðàöі ìàíüéîíñüêîþ ñòàäієþ ðîçâèòêó ëþäèíè, – çíàðÿääÿìè

øàðàõ, âåðõíüîãî ïàëåîëіòó («âåðõíüîãî» òîìó, ùî їõ çíàõîäÿòü ó ø
ðîçòàøîâàíèõ íàä øàðàìè ç äàâíіøèìè çíàðÿääÿìè).

ñîáîþÁіëüøіñòü çíàðÿäü ïðàöі ñåðåäíüîãî ïàëåîëіòó ÿâëÿє
öіàëüíî  âіäùåïè – êàì’ÿíі ïëàñòèíè, ÿêі âіäêîëþâàëèñÿ âіä ñïåö
èìàííÿ îáðîáëåíèõ ÿäåð, à ïîòіì äîäàòêîâî îáðîáëÿëèñÿ äëÿ îòðè
òàêîæáàæàíîãî ðîáî÷îãî êðàþ. Ìàéñòðè âåðõíüîãî ïàëåîëіòó 
і íîæі, ñêîëþâàëè ïëàñòèíè, àëå â іíøèé ñïîñіá. Öå áóëè òàê çâàí
ÿ çìіíà ó ÿêèõ äîâæèíà ïåðåâèùóє øèðèíó ùîíàéìåíøå âäâі÷і. Öÿ
îäíîãî îñíîâ íî ãî çíàðÿääÿ ïðàöі òàêà ïîìіòíà, ùî іíîäі ìîæíà ç 
і êðî-ïîãëÿäó âіäðіçíèòè êîëåêöії çíàðÿäü ïðàöі íåàíäåðòàëüöіâ

ìàíüéîíöіâ îäíà âіä îäíîї.

îñòі Çðîñòàííÿ ìàéñòåðíî
áíèöòâі ïðîÿâëÿëîñÿ é ó âèðîá
öі. êàì’ÿíèõ çíàðÿäü ïðàö
üêіñòü Öÿòêàìè ïîêàçàíî êіëü
ëî óäàðіâ, ÿêі ïîòðіáíî áóë
ííÿ çðîáèòè äëÿ âèãîòîâëåí
öÿòîê çíàðÿääÿ ïðàöі. Ãðóïè ö
çíèõ îçíà÷àþòü êіëüêіñòü ðі
ÿ îïåðàöіé, ïîòðіáíèõ äëÿ

âèãîòîâëåííÿ: ðó÷íîãî 
– ðóáèëà ëþäèíè âìіëîї –
àöіÿ; 25 óäàðіâ òà îäíà îïåðà
 – êðîìàíüéîíñüêîãî íîæà

àöіé.251 óäàð і äåâ’ÿòü îïåðà

Життя неандертальців та їх зникнення
ñîâóâà-Êëіìàòè÷íі çìіíè çìóøóâàëè íåàíäåðòàëüöіâ ïðèñòîñ
å÷åðàõ,òèñÿ äî íîâèõ óìîâ æèòòÿ. Âîíè õîâàëèñÿ âіä íåãîäè â ïå
ääÿ äëÿ äå âîãîíü íå äàâàâ їì çàìåðçíóòè, âèãîòîâëÿëè íîâі çíàðÿä
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ïîëþâàííÿ òà ïðàöі. Ìèñëèâöі íàâ÷èëèñÿ ðîáèòè ëîâèëüíі ÿìè, 
çàãàíÿëè êîíåé, áèêіâ і îëåíіâ ó áîëîòà òà іíøі ïðèðîäíі ïàñòêè, 
âëàøòîâóâàëè çàñіäêè. Êіñòêè òâàðèí ñëóãóâàëè áóäіâåëüíèì ìà-
òåðіàëîì, à øêóðè – ïåðøèì îäÿãîì.

Ó Öåíòðàëüíіé Єâðîïі, íà òåðèòîðії ñó÷àñíîї Íіìå÷÷èíè, ïðî-
õîäèâ ïіâäåííèé êîðäîí ëüîäîâèêà, äå â ëèñòîïàäі–ãðóäíі ïàíó-
âàëà çèìà. Îêðіì äðіáíèõ òâàðèí, òóò ìîãëè æèòè ëèøå øåðñòèñòі ð äð ð , ó ð
íîñîðîããè òà âêðèòі ðóäîþ øåðñòþ ìàìîíòè. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè 
ó ñòåïààõ êî÷óâàëè ñòàäà îëåíіâ, çóáðіâ і äèêèõ êîíåé. Ëþäè æèëè 
â ïå÷åððàõ, âõіä äî ÿêèõ ðîáèëè ç ïіâäåííîãî áîêó òà çàêðèâàëè 
øêóðàììè òâàðèí. Ó ïå÷åðàõ ïàëàëè âîãíèùà, ÿêі áóëè äæåðåëîì 
ñâіòëà éé òåïëà.

Ìîââà íåàíäåðòàëüöÿ ïîñòіéíî ðîçâèâàëàñÿ. Ïîñòóïîâî ó ñòàðî-
äàâíіõ ëþäåé ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ ðèñè, ÿêі ïðèòàìàííі òіëüêè ëþ-
äÿì. ÖÖå – òóðáîòà ïðî ëþäåé ïîõèëîãî âіêó, ÿêèõ çàáåçïå÷óâàëè 
іíøі ÷ëëåíè ãðóïè. Ëþäñüêі ðèñè ïðîÿâëÿëèñÿ і â îáðÿäàõ ïîõî-
âàííÿ. Ëþäè êëàëè â ìîãèëó çíàðÿääÿ ïðàöі òà ïðîäóêòè, ÿêèìè, 
íà їõíþþ äóìêó, ìіã ñêîðèñòàòèñÿ íåáіæ÷èê.

Íåñòòà÷à їæі ïðèìóñèëà íåàíäåðòàëüöіâ ïåðåõîäèòè äî ïîëþ-
âàííÿ íà ïåâíèé âèä òâàðèí. Ç òàêîþ òâàðèíîþ ìèñëèâöі 
ïîâ’ÿçóóâàëè âñі íàäії íà іñíóâàííÿ. Âîíè âіðèëè, ùî «ñâîþ» òâà-
ðèíó ììîæíà çàäîáðèòè àáî çà÷àêëóâàòè і öèì çàáåçïå÷èòè óñïіõ 
íà ïîëþþâàííі. Òàê âèíèêëè ïåðøі âіðóâàííÿ ó çâ’ÿçîê ìіæ òâàðè-
íîþ òà ëþäèíîþ. Ïåðåä âèõîäîì íà ïîëþâàííÿ ìèñëèâöі çäіéñíþ-
âàëè ïååâíі äії, ñïðÿìîâàíі íà óñïіõ ñïðàâè. Öі ðèòóàëè òà іìіòàöіÿ 
ïîëþâààííÿ ñòàëè îñîáëèâіñòþ îêðåìèõ ãðóï ìèñëèâöіâ, åëåìåí-
òîì ïðèèìіòèâíîї äóõîâíîї êóëüòóðè.

Íåàííäåðòàëüöі âìіëè äîáóâàòè âîãîíü ñàìі, à íå êîðèñòóâàëèñÿ 
ïðèðîääíèì (çàïàëþþ÷è äåðåâèíó, õìèç âіä ïàëàþ÷èõ äåðåâ, êó-
ùіâ òîùùî ïіä ÷àñ ïîæåæ, ùî ñòàëèñÿ, íàïðèêëàä, óíàñëіäîê óäàðó 
áëèñêàâêè). Âîíè äîáóâàëè âîãîíü òðèâàëèì òåðòÿì îäíà îá îäíó 

Íåààíäåðòàëüöі 
íàà ïîëþâàííі.
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ñóõèõ òðіñîê àáî óäàðàìè êðåìåíÿ îá êàìіíü íàä ñóõèì ìîõîì ÷è 
òðàâîþ, äîêè íå âèíèêàëà іñêðà.

Ùîäíÿ ãðóïè ìèñëèâöіâ âèõîäèëè íà ïîøóêè çäîáè÷і, çàñòîñî-
âóþ÷è ïðèéîìè çàãіííîãî ïîëþâàííÿ. Òîáòî âîíè ãíàëè òâàðèí ó 
ïðèðîäíі ïàñòêè àáî çàñіäêè, ç ÿêèõ іíøі ìèñëèâöі êèäàëè ñïèñè 
àáî êàìіííÿ. Çàçâè÷àé, ÿêùî âáèâàëè âåëèêó êіëüêіñòü äè÷èíè, 
âëàøòîâóâàëè òèì÷àñîâó ñòîÿíêó äëÿ ïåðåðîáêè ì’ÿñà. Íà öüîìó ó ó ó ä ð ð

àìîíòà.ìіñöі іíîäі ñïîðóäæóâàëè æèòëà ç êіñòîê àáî іêëіâ ìà
òàíіâêà Ðåøòêè òàêîї ñòîÿíêè є і â Óêðàїíі (Ìîëîäîâå-5, ñ. Áðàò

Ñîêèðÿíñüêîãî ðàéîíó ×åðíіâåöüêîї îáëàñòі).
Єâðîïі Áëèçüêî 40–27 òèñÿ÷ ðîêіâ òîìó òåìïåðàòóðà âëіòêó â 

ñòàíîâèëà ëèøå +10  çøèâà-Ñ. Íåàíäåðòàëüöі âèãîòîâëÿëè îäÿã, ç
î ì’ÿñî.þ÷è øêóðè òâàðèí æèëàìè. Îñíîâíîþ їõíüîþ їæåþ áóëî
îáóâàòè Ðóõëèâі ãðóïè (20–30 îñіá ó êîæíіé) ïîâèííі áóëè âèäî
îñêîíà-200 êã ì’ÿñà íà òèæäåíü. Öå ïðèìóøóâàëî їõ ïîñòіéíî âäî
ëèâñüêі ëþâàòè òà ïåðåäàâàòè ç ïîêîëіííÿ â ïîêîëіííÿ ñâîї ìèñë
ðîñëèí-íàâè÷êè. Íàâåñíі òà âëіòêó ì’ÿñíà їæà äîïîâíþâàëàñÿ ð
ÿêі çáè-íîþ – їñòіâíèìè êîðіíöÿìè, ïëîäàìè, ãîðіõàìè, ãðèáàìè, ÿ

ðàëè æіíêè òà äіòè.

ролі по-Чому фізична сила, полювання на певний вид тварин, посилення
я вижи-лювання не змогли забезпечити неандертальця засобами для

ртальців.вання? Порівняй засоби полювання сучасних мисливців і неандер

òâà òà-Іñòîðіÿ ìàє ñâîї òàєìíèöі. Â іñòîðії ïåðâіñíîãî ñóñïіëüñ
íàâіòü êîþ òàєìíèöåþ є çíèêíåííÿ íåàíäåðòàëüöіâ. Äåÿêі â÷åíі 
à іíøі âèñóâàþòü ïðèïóùåííÿ, ùî íåàíäåðòàëüöі іñíóþòü і íèíі,

ðî «ñíі-âçàãàëі íå ââàæàþòü їõ ëþäüìè. Òàê âèíèêëà ëåãåíäà ïð
æóâàëè, ãîâó ëþäèíó». Äåÿêі ìàíäðіâíèêè òà àëüïіíіñòè ñòâåðäæ
íіøíіé ùî áà÷èëè її, ïðèíîñèëè ôîòîãðàôії ñëіäіâ, îïèñóâàëè її çîâ í
ëåì ñó-âèãëÿä. Òàєìíèöÿ çíèêíåííÿ íåàíäåðòàëüöÿ – îäíà ç ïðîáë

÷àñíîї іñòîðè÷íîї íàóêè.
Ëüîäî-Ïðîòå êðîìàíüéîíöі çóìіëè ïåðåáîðîòè âñі òðóäíîùі.

àííüîãî âèêè ùå äåêіëüêà ðàçіâ íàñóâàëèñÿ íà Єâðîïó. Ó ÷àñè îñòà
öþ ïðè-ëüîäîâèêà (35–10 òèñÿ÷ ðîêіâ òîìó) íà çìіíó íåàíäåðòàëüö
ó÷àñíîї éøîâ êðîìàíüéîíåöü – íîâà іñòîòà, ÿêà âæå ìàëà ðèñè ñó

ëþäèíè – «Homî ѕàðіånѕ» («ëþäèíà ðîçóìíà»).

ртальці. Знайди в мережі Інтернет і переглянь відеоматеріал «Неанде
відчення Кінець епохи (документальний фільм)». Чи переконали тебе св

про переваги кроманьйонця над неандертальцем?

Перші cправжні люди
æíà íà-Ëþäåé, ùî ïðèéøëè íà çìіíó íåàíäåðòàëüöÿì, óæå ìîæ
âñіé òå-çâàòè ñïðàâæíіìè ëþäüìè. Âîíè øâèäêî ðîçñåëèëèñÿ ïî â
èëè íà ðèòîðії Çåìëі, çàñåëèëè àðêòè÷íі ðàéîíè і âïåðøå ñòóïè

çåìëþ Àìåðèêè òà Àâñòðàëії.
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Âіäñòóï ëüîäîâèêà і çìіíà êëіìàòó
ñòàëè ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ âèìèðàííÿ
ìàìîíòіâ, øåðñòèñòèõ íîñîðîãіâ, âіâöå-
áèêіâ, áіçîíіâ òà іíøèõ, áіëüø ðóõëè-
âèõ, òâàðèí (çîêðåìà, ïіâíі÷íèõ îëåíіâ).
Êðіì òîãî, â îñòàííþ äîáó ïàëåîëіòó
÷åðåç òàíåííÿ âåëèêèõ ìàñ ñíіãó óòâî-ó ó
ðèëèñÿÿ çîíè ïіäòîïëåííÿ, íàâіòü ïîâåíі,
ùî íààãàäóâàëè áіáëіéíèé ïîòîï. Öå 
ìàëî êêàòàñòðîôі÷íі íàñëіäêè äëÿ Єâ-
ðîïè і, çîêðåìà, Óêðàїíè. Êіëüêіñòü íà-
ñåëåííÿÿ íåâïèííî ñêîðî÷óâàëàñÿ äî ïî-
÷àòêó ääîáè íåîëіòó, êîëè ëþäè çíàéøëè 
ìîæëèâіñòü äàòè âіäïîâіäü íà öåé âè-
êëèê.

Îñâîîєííÿ íîâèõ òåðèòîðіé ñïðèÿëî ðîçâèòêó çíàðÿäü ïðàöі, ïî-
ÿâі íîââèõ âèäіâ îäÿãó òà æèòëà. Êðіì êàì’ÿíèõ çíàðÿäü ïðàöі, 
ç’ÿâèëèèñÿ âèðîáè ç êіñòîê òà ðîãіâ òâàðèí. Çíà÷íèì âèíàõîäîì 
òîãî ÷ààñó ñòàëà ñïèñîêèäàëêà – êîðîòêà ïàëèöÿ іç çóáöåì, ÿêèé 
óòðèìóóâàâ òóïèé êіíåöü ñïèñà. Âîíà äàâàëà çìîãó íå òіëüêè êè-
äàòè ñïïèñ íà 150 ìåòðіâ, à é çáіëüøèòè øâèäêіñòü éîãî ïîëüîòó.

Áіëüüø ðóõëèâèõ і äðіáíèõ òâàðèí âàæêî áóëî âïîëþâàòè áåç 
äîñêîíààëîї çáðîї. ×àñ ïîÿâè ëóêà òà ñòðіë çàëèøàєòüñÿ çàãàäêîþ 
äëÿ àðõõåîëîãіâ. Îñêіëüêè ëóê âèãîòîâëÿâñÿ ç äåðåâà і ñóõîæèëü, 
òî áóëîî á ñïðàâæíіì äèâîì, ÿêáè âîíè çáåðåãëèñÿ äî íàøîãî ÷àñó. 

Íå òòіëüêè ìåòàëüíà çáðîÿ, à é óäîñêîíàëåííÿ îðãàíіçàöії æèòòÿ 
ñòàëî ââіäïîâіääþ ëþäåé íà íîâі îáñòàâèíè. Ïîëþâàííÿ çàâæäè 
äîïîâíþþâàëîñÿ çáèðàííÿì їñòіâíèõ ðîñ-
ëèí. Àëëå ïîñòóïîâî ëþäè çâåðíóëè óâàãó
íà òå, ùî äåÿêі ðîñëèíè ìîæíà âèðî-
ùóâàòèè. Öüîìó ñïðèÿëî é ïîòåïëіííÿ.
Ëèøå ääåÿêі ãðóïè íàâ÷èëèñÿ ñіÿòè ðîñ-
ëèíè, ÿÿêі çàáåçïå÷óâàëè їõ їæåþ íà âåñü
ðіê.

Ó ðàéîíàõ, äå áóëî ðîçâèíóòå ìèñ-
ëèâñòâîî, ëþäè çãîäîì ñòàëè ïðèðó÷àòè
òâàðèí. Ïîñòóïîâî îêðåìі âèäè òâàðèí
îäîìàøøíèëè. Çàâäÿêè öüîìó ëþäè ìàëè
ìîëîêîî, ì’ÿñî, âîâíó, øåðñòü áåç ïîëþ-
âàííÿ.

Ïåðøøîþ ñâіéñüêîþ òâàðèíîþ ñòàëà
âіâöÿ, ïîòіì – êîçà, à çãîäîì – âåëèêà
ðîãàòà õóäîáà. Äëÿ çàõèñòó çåðíîâèõ
çàïàñіââ âіä ãðèçóíіâ ëþäè îäîìàøíèëè
êіøêó, à äëÿ äîïîìîãè ïіä ÷àñ ïîëþ-
âàííÿ òòà âèïàñàííÿ õóäîáè – ñîáàêó.

Ëþäèíà ðîçóìíà 
(Homo sapiens).

Ïîëþâàííÿ ç âèêîðèñ-
òàííÿì ñïèñîêèäàëêè.
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У давні часи дикі коти були спритними, жорстокими й небезпечними мис-
ливцями. І, на відміну від собак, яких століттями виводили методами 
селекції, сучасні коти генетично дуже схожі на своїх давніх предків. Зна-
йди в мережі Інтернет і переглянь відео «Світова історія і коти [TED-Ed]» 
про одомашнення котів. Що нового ти дізнався (дізналася)?

Äåäàëі áіëüøå ëþäèíà íàâ÷àëàñÿ íå ïðîñòî áðàòè âіä ïðèðîäè 
ãîòîâі ïðîäóêòè, à é âèðîáëÿòè їõ ñâîєþ ïðàöåþ. Ç ïîÿâîþ íîâèõ ð äó , ð ð ö

ïðîæè-âèäіâ ãîñïîäàðñòâà ëþäè çìîãëè ïåðåéòè äî ïîñòіéíîãî ï
âàííÿ íà îäíîìó ìіñöі, òîáòî äî îñіëîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

ó. ËþäèÇìіíèëèñÿ çíàðÿääÿ ïðàöі, ïðåäìåòè äîìàøíüîãî âæèòêó
ðåâèíó, íàâ÷èëèñÿ ñâåðäëèòè òà øëіôóâàòè êàìіíü, îáðîáëÿòè äåð
èõ ôóí-âèãîòîâëÿòè ãëèíÿíèé ïîñóä. Æèòëî áóäóâàëè íà êàì’ÿíè
èñÿ ãîñ-äàìåíòàõ іç ãëèíîáèòíèìè ñòіíàìè. Äî íèõ ïðèáóäîâóâàëè
ìè ãðó-ïîäàðñüêі ïðèìіùåííÿ. Íåàíäåðòàëüöі æèëè ìèñëèâñüêèì
ÿçêè çà ïà  ìè, à êðîìàíüéîíöі ñòàëè óòâîðþâàòè íîâі ñóñïіëüíі çâ’ÿ

ðîäèííèì ïðèíöèïîì.
óñïіëü-Çãîäîì ðîäèííі âіäíîñèíè ëÿãëè â îñíîâó íîâîї ôîðìè ñó

íîї îðãàíіçàöії – ðîäîâîї îáùèíè é ñêëà-. Êîæíà òàêà ãðóïà ëþäåé
Ãðóïè äàëàñÿ ç ðîäè÷іâ, і âñå, ùî çäîáóâàëîñÿ, ñòàâàëî ñïіëüíèì.

â ãðóïè ëþäåé ñòàâàëè ïîñòіéíèìè òà ìіöíèìè, òîìó ùî âñіõ ÷ëåíіâ
іääÿ òà ïîâ’ÿçóâàëè ðîäèííі çâ’ÿçêè é çàãàëüíà âëàñíіñòü íà óãі

çäîáè÷.

«Перші Знайди в мережі Інтернет і переглянь документальний фільм 
увалосямешканці краю». Чи можна зарахувати Україну до зони, де відбу

формування сучасної людини?

ðàâæíі Âèíèêàëè ïîñåëåííÿ ðîäîâèõ îáùèí, ÿêі íàãàäóâàëè ñïð
çüêîìó ìіñòà. Çàðàç òàêі ïîñåëåííÿ ðîçêîïàíî â Ìàëіé Àçії, íà Áëè
îíàëåí-Ñõîäі, ó Çàõіäíîìó Іðàíі, â Іíäії òà іíøèõ ìіñöÿõ. Ç óäîñêî
çåìëі, íÿì çíàðÿäü ïðàöі ëþäè ïî÷àëè øâèäøå îñâîþâàòè íîâі 

 îáùè-ïåðåäàâàòè çíàííÿ ñóñіäàì. Âîíè îáìіíþâàëèñÿ ç іíøèìè
àìè òà íàìè íå òіëüêè ñâîїì äîñâіäîì, à é êóëüòóðíèìè ðîñëèíà
â òîìó) ñâіéñüêèìè òâàðèíàìè. Íàïðèêіíöі íåîëіòó (6–8 òèñÿ÷ ðîêіâ
õëіâàõ. ëþäè íàâ÷èëèñÿ âіäãîäîâóâàòè õóäîáó â çèìîâèé ïåðіîä ó õ
å. ïðè-Ñêëàä ñòàä ñòàâ ðіçíîìàíіòíіøèì. Ó ІV òèñÿ÷îëіòòі äî í. 
ðåñóâà-ðó÷èëè êîíÿ, çãîäîì ñâіéñüêîþ òâàðèíîþ ñòàâ âåðáëþä. Ïåð
åéòè äî þ÷èñü ðàçîì іç ÷åðåäàìè, äåÿêі ïëåìåíà ìîãëè öіëêîì ïåðå

ñêîòàðñòâà. Òàêі ïëåìåíà íàçèâàþòü êî÷îâèìè âіä îñі-, íà âіäìіíó â
ëèõ æèòåëіâ, ÿêі æèëè òіëüêè ðіëüíèöòâîì.

õ – ïî-Â îäíèõ ðàéîíàõ ñіâáà âіäáóâàëàñÿ ïіñëÿ äîùó, â іíøèõ
÷êîâèõ ÷àëè âèñàäæóâàòè ðîñëèíè ó âîëîãèé ґðóíò (áіëÿ îçåð, ðі÷
àíà íà çàïëàâ). Ç’ÿâèëàñÿ іðèãàöіÿ – ñèñòåìà ðіëüíèöòâà, çàñíîâ

âèêîðèñòàííі ïðèðîäíîї âîëîãè äëÿ ïîëèâó ðîñëèí.
âàííÿì Іíøі îáùèíè ïіäâèùóâàëè ðîäþ÷іñòü ґðóíòó âèïàëþâ

äåðåâ і êóùіâ òà îðàíêîþ ÷è ïåðå øàðó çìіøóâàííÿì âåðõíüîãî ø
÷è ìî-ïîïåëîì. Òàêèé ñïîñіá îáðîáіòêó çåìëі íàçèâàєòüñÿ îðíèì,
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òè÷íèì, ðіëüíèöòâîì. Âîíî áóëî ïîøèðåíå íà òåðèòîðії ñó÷àñíîї 
×åõії, Ñëîâà÷÷èíè, Äàíії, Àíãëії, Ïіâíі÷íîї Іòàëії òà Ïіâäåííî-
Ñõіäíîї Àçії. Íà òåðèòîðії Óêðàїíè, Ìîëäîâè òà Ðóìóíії íàé-
áіëüøèõ óñïіõіâ ó çåìëåðîáñòâі äîñÿãëè ïëåìåíà òðèïіëüñüêîї 
àðõåîëîãі÷íîї êóëüòóðè (ІV – ñåðåäèíà ІІІ òèñÿ÷îëіòòÿ äî í. å.).

Çãîäîì ëþäè ñòàëè âèãîòîâëÿòè çíàðÿääÿ ïðàöі íå òіëüêè ç 
êàìåíþ, êіñòîê òâàðèí і äåðåâèíè, à é ç ìіäі òà áðîíçè. Ñïî÷àòêó , ð ä ð , ä ð ó
ëþäè îîçíàéîìèëèñÿ ç âëàñòèâîñòÿìè ñàìîðîäíîї ìіäі, ÿêà áóëà 
ïðèäàòíà äëÿ âèãîòîâëåííÿ çíàðÿäü áóäü-ÿêîї ôîðìè êóâàííÿì, 
à çãîäîîì íàâ÷èëèñÿ ïëàâèòè її ç ðóäè. Óïåðøå ìіäü âèêîðèñòàëè 
ìåøêàííöі Ïåðåäíüîї Àçії òà öåíòðàëüíèõ ðàéîíіâ Іðàêó â ІV òèñÿ-
÷îëіòòі äî í. å. Íà Єâðîïåéñüêîìó êîíòèíåíòі âîíà áóëà âіäîìà ó 
Ãðåöії, íà Áàëêàíî-Êàðïàòñüêèõ çåìëÿõ, íà òåðèòîðії ñó÷àñíîї 
Óêðàїííè.

Ïіçííіøå íà Áðèòàíñüêèõ îñòðîâàõ і íà çåìëÿõ ñó÷àñíîї Ïîðòó-
ãàëії ç’ÿÿâèëèñÿ âèðîáè ç áðîíçè – ñïëàâó ìіäі òà îëîâà. Âіäêðèòòÿ 
ìіäі é ááðîíçè îçíà÷àëî çàâåðøåííÿ êàì’ÿíîãî âіêó é ïî÷àòîê âіêó 
ìåòàëіââ. Ïîñòóïîâî ëþäè äîâіäàëèñÿ ïðî âëàñòèâîñòі çàëіçà. Ó Ïå-
ðåäíіé Àçії áóëî çíàéäåíî âèðîáè ç ìåòåîðèòíîãî çàëіçà. Àëå 
 ïî-ñïðààâæíüîìó çàëіçî íàâ÷èëèñÿ îáðîáëÿòè ó ІІ–І òèñÿ÷îëіòòі 
äî í. å.. Âèãîòîâëåííÿì çíàðÿäü ïðàöі òà ïðåäìåòіâ ïîáóòó çàéìà-
ëèñÿ ïååâíі ëþäè – ðåìіñíèêè. Òàêèé âèä äіÿëüíîñòі íàçèâàєòüñÿ 
ðåìіñíèèöòâîì.

Âèðîáíèöòâî ãîí÷àðíîãî ïîñóäó âіäñòàâàëî âіä âèðîáíèöòâà 
ìåòàëіââ. Ó Ïåðåäíіé Àçії âïåðøå ç’ÿâèëèñÿ ïå÷і äëÿ âèïàëþâàííÿ 
ãîí÷àðííîãî, òîáòî âèãîòîâëåíîãî çà äîïîìîãîþ ãîí÷àðíîãî êðóãà, 
ïîñóäó.. Çãîäîì ëþäè íàâ÷èëèñÿ ïðÿñòè і òêàòè âîâíó, îáðîáëÿòè 
øêóðè, ðіçàòè ïî êîñòі, ðîáèòè ÷îâíè, ìåáëі, áóäóâàòè æèòëî òà 
øèòè îîäÿã.

Винникнення землеробства, скотарства та ремесел привело до появи 
новвих видів господарської діяльності. Якщо раніше люди брали готовий 
проодукт від природи, то тепер вони самі втручалися в природне се-
реддовище, створювали нові види рослин, тварин і матеріалів. Як ти вва-
жаєєш, чи завжди таке втручання має позитивні наслідки?

Трипільці
Ç îïïîâіäі ïðî óêðàїíñüêîãî àðõåîëîãà Âіêåíòіÿ Õâîéêó òè âæå 

çíàєø íàçâó «òðèïіëüñüêà êóëüòóðà». Âèâ÷åííÿ öієї êóëüòóðè 
òðèâàє äî ñüîãîäåííÿ, і ùîðîêó àðõåîëîãè âіäêðèâàþòü íîâі ñòî-
ðіíêè.

Îñâîîєííÿ òðèïіëüöÿìè òåðèòîðії íèíіøíüîї Óêðàїíè áóëî ïðî-
öåñîì ïïîñòóïîâèì: îñâîєííÿ Ïðàâîáåðåææÿ Óêðàїíè òðèâàëî ïîíàä 
òèñÿ÷óó ðîêіâ.

Òðèïіëüöÿì áóëî âіäîìå êîëåñî, çîêðåìà, àðõåîëîãè ïåðіî-
äè÷íî çíàõîäÿòü іãðàøêè – òâàðèí íà êîëåñàõ. Îäíàê, ÿê ñòâåð-
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äæóþòü àðõåîë óâàííÿîãè, êîëåñî íå çíàéøëî ïðàêòè÷íîãî çàñòîñó
âóâàëè ó òðèïіëüöіâ. І çàìіñòü âîçіâ âîíè íàâіòü óëіòêó âèêîðèñòîâ
äàâàëè âåëè÷åçíі ñàíè, ó ÿêі çàïðÿãàëè ïàðó áèêіâ. Âîíè âіää
íèöòâî  ïåðåâàãó âèðîùóâàííþ ÿ÷ìåíþ, ïðîñà òà ïøåíèöі. Ðіëüí
òіëüêè áóëî, íàéіìîâіðíіøå, ìîòè÷íèì (ðîãîâå ðàëî çàëèøàëî 
àìè íå áîðîçíó äëÿ çåðíà), îñêіëüêè ïіäòâåðäèòè іíøå çíàõіäêà

âäàëîñÿ.

Трипіль-Знайди в мережі Інтернет і переглянь документальний фільм «Т
вичаї на-ське диво». Поміркуй, чи вплинула ця самобутня культура на зв

ступних мешканців України.

çåìëі. Ïіñëÿ çáèðàííÿ âðîæàþ òðèïіëüöі ïåðåõîäèëè íà íîâі
ÇîâñіìËþäè íàëåæàëè äî ðіçíèõ ïëåìåí, ÿêі âîþâàëè ìіæ ñîáîþ.
òðè âè-íåäàâíî àðõåîëîãè çíàéøëè ñëіäè îáîðîííèõ ñïîðóä. Ìàéñò

ãîòîâëÿëè çíàðÿääÿ ïðàöі ç êðåìåíþ, ìіäі òà áðîíçè.
ìàéæå Òðèïіëüñüêі ãîðíè äëÿ âèãîòîâëåííÿ êåðàìіêè ñòàðøі

øèìè â íà òðè òèñÿ÷îëіòòÿ çà òі, ùî ðàíіøå ââàæàëèñÿ íàéäàâíіø
óæå äî-Єâðîïі. Äî òîãî æ òåõíîëîãіÿ їõíüîãî âèðîáíèöòâà áóëà äó
ïîêðè-ñêîíàëîþ òà äîçâîëÿëà îòðèìóâàòè ìàëüîâàíèé ïîñóä і íå

âàòè éîãî êіïòÿâîþ, ÿê öå áóâàє ó çâè÷àéíîìó ãîðíі.
íèêëè.Ïðîòå ÷óäîâі æèòëà і âåëèêі ìіñòà òðèïіëüöіâ ðàïòîì çí
éëî Âі-ßê ãîâîðèòü ñó÷àñíèé äîñëіäíèê Òðèïіëëÿ àðõåîëîã Ìèõàé
íàêøå. äåéêî, «ëþäè íіêóäè íå ïîäіëèñÿ, àëå âîíè ñòàëè æèòè іí
ïåðåäíі Ïðîñòî çìіíèëàñÿ êóëüòóðà. ×åðåç åêîíîìі÷íó êðèçó ïîï
òå, ùî êóëüòóðíі äîñÿãíåííÿ áóëî âòðà÷åíî. Çàëèøèëîñÿ òіëüêè 
äèíêè,ïîòðіáíî áóëî: âîþâàòè é âèæèâàòè. À âñі öі êðàñèâі áóä

õðàìè і âñå, ùî áóëî íå ïîòðіáíå äëÿ âèæèâàííÿ, çíèêëî».

éìàþòüÏîñåëåííÿ-ãіãàíòè ÷àñіâ òðèïіëüñüêîї êóëüòóðè, ùî çàé
àðõåîëî-ïëîùó â 2045 ãåêòàðіâ, çàïîâіäíèê òà óíіêàëüíі çíàõіäêè à
òèíêîþ ãіâ – óñå öå ìîæíà ïîáà÷èòè, à òàêîæ âіä÷óòè ñåáå ÷àñò

òðèïіëüñüêîї öèâіëіçàöії â ñå îíó, ùîëі Ëåãåäçèíå Òàëüíіâñüêîãî ðàé

ííÿÏîñåëåí
üöіâ.òðèïіëü
ÿÕóäîæí

òðóêöіÿ.ðåêîíñò
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íà ×åðêàùèíі. Îêðіì áóäіâåëü òðèïіëüñüêîї êóëüòóðè íàòóðàëüíîї 
âåëëè÷èíè, ùî óòâîðþþòü ìóçåé ïðîñòî íåáà, òóò òàêîæ ìîæíà 
ïîááà÷èòè ðіçíîìàíіòíі åêñïîíàòè òієї äîáè: ïîñóä, ÷åðåïêè, çíà-
ðÿäääÿ ïðàöі ç êіñòîê òà êàìіííÿ, ãëèíÿíі ñòàòóåòêè òâàðèí òà 
ëþääåé, ÿêèì óæå ïîíàä 5 òèñÿ÷ ðîêіâ.

Культура первісних людей
×è ççáåðåãëèñÿ òâîї äèòÿ÷і ìàëþíêè? Òè ïàì’ÿòàєø, ùî òè ëþ-

áèâ (ëþþáèëà) ìàëþâàòè? ßêі äóìêè і âïîäîáàííÿ òè íàìàãàâñÿ 
(íàìàãààëàñÿ) ïåðåäàòè ó ñâîїõ ìàëþíêàõ?

Ó ïååðøèõ ëþäåé òàêîæ ïðîÿâèëàñÿ öÿ «äèòÿ÷à» ðèñà – ìàëþ-
âàòè æèòòÿ, ÿêå îòî÷óє ëþäèíó. Íåàíäåðòàëåöü íå ìàëþâàâ, ïðîòå 
éîãî íààñòóïíèê, êðîìàíüéîíåöü, ñòâîðèâ öіëі ãàëåðåї ìàëþíêіâ 
òà ñîòííі ãëèíÿíèõ і êàì’ÿíèõ ñêóëüïòóð і ôіãóðîê. Öå ìèñòåöòâî 
âðàæàєє ñâîєþ ïðèðîäíіñòþ òà áåçïîñåðåäíіñòþ.

Знаайди в мережі Інтернет і переглянь 
відееоматеріал «Мистецтво первісної 
люддини». З якою метою творили пер-
віснні художники?

Ç’ÿââèëèñÿ ïðèêðàñè: їõ íîñèëè 
íà òіëëі àáî ïðèêðàøàëè íèìè 
îäÿã. ÖÖå – ðіçíîìàíіòíі çàñòіáêè, 
øïèëüêêè, íàìèñòà, áðàñëåòè òîùî. 
Òàê, ÷îîëîâіêè íàé÷àñòіøå íîñèëè 
íàìèñòòî іç çóáіâ âåäìåäÿ àáî іí-
øîãî õèèæàêà. Ñåðåä ïðèêðàñ àðõåî-

Íàñêåëüíèé ìàëþíîê ó ïå÷åðі 
Àëüòàìіðà, Іñïàíіÿ.
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ëîãè çíàéøëè é öіêàâіøі ïðåäìåòè – îçíàêè âëàäè. Öå ðèòóàëüíі 
ñïèñîêèäàëêè òà «æåçëè âîæäÿ».

Ó ñêëàäíèõ óìîâàõ æèòòÿ ëþäè ïåðåäàâàëè âëàäíі ïîâíîâà-
æåííÿ ëіäåðàì – âîæäÿì і ñòàðіéøèíàì, ÿêі êåðóâàëè æèòòÿì 
ãðîìàäè. Òàê âèíèêàëà àðèñòîêðàòіÿ, ÿêà ñïèðàëàñÿ íà òðàäèöії 
òà âіðóâàííÿ. Çãîäîì íà ìіñöå ðîäîâèõ çâ’ÿçêіâ ïðèõîäÿòü ñòî-
ñóíêè ñóñіäіâ. Ïðîÿâëÿþòüñÿ âіäìіííîñòі â ìîâі, ìèñòåöòâі òà ó ó ä ð ä , ö
çâè÷àÿõ. Âèíèêàþòü áіëüøі óãðóïîâàííÿ îáùèí – àïëåìåíà. Âîíè

àõ ëіï-ïî÷èíàþòü âîðîãóâàòè çà êðàùі çåìëі, ìіãðóâàòè â ïîøóêà
ü.øèõ óìîâ, ïðîòå íàìàãàþòüñÿ çáåðåãòè ñâîþ íåïîâòîðíіñòü
òíіì іñ-À òàєìíèöі іñòîðії é íàäàëі çàëèøàþòüñÿ. Òîæ ìàéáóò
ïëåêñ ó òîðèêàì ñòàíå ó ïðèãîäі é ôàíòàçіÿ. Ìåãàëіòè÷íèé êîìï
òè÷íèõ Êàðíàêó (Ôðàíöіÿ) – íàéáіëüøå ó ñâіòі ñêóï÷åííÿ ìåãàëіò

ñïîðóä.

Ìåíãіðè, ì. Êàðíàê, Ôðàíöіÿ. Ñó÷àñíå ôîòî.

â Êîìïëåêñ ìåãàëіòіâ
») («âåëèêèõ êàìåíіâ»
íіââêëþ÷àє àëåї êóðãàí
íàä òà îêðåìèõ ñïîðóä – ïîí
ëіòіâ, 3000 äîіñòîðè÷íèõ ìåãàë
åëü âèñі÷åíèõ ç ìіñöåâèõ ñêå
ìè і ñïîðóäæåíèõ íåâіäîìèì
èäîêåëüòñüêèìè íàðîäàìè
ðîêіâ Áðåòàíі ïîíàä 5 òèñÿ÷ ð

òîìó. Îêðåìі êàìåíі 
ìäàòóþòüñÿ ùå äàâíіøèì

ïåðіîäîì, їõ âñòàíîâèëè 
â 4500 ðîêàõ äî í. å.

ÿñíèòèÐіçíі åïîõè ïîðîäæóâàëè ðіçíі òåîðії, ÿêі íàìàãàëèñÿ ïî
ííÿ, ùî òàєìíèöþ öèõ êàìåíіâ. Ó 19 ñòîëіòòі âèñëîâèëè ïðèïóùåí
Âîäíî-öå áóëè ìіñöÿ, ïðèñâÿ÷åíі ñîíÿ÷íèì і ìіñÿ÷íèì êóëüòàì.
іäíèìè ÷àñ іíøі äîñëіäíèêè ââàæàþòü, ùî öі ìіñöÿ áóëè ñâîєðі
ëî çíè-«øëÿõàìè», ùî âåëè äî êàì’ÿíèõ õðàìіâ, ÿêі çãîäîì áóë
ãðîáíè-ùåíî. Äîñëіäíèêè ïðèïóñêàþòü, ùî ðÿäè êàìåíіâ áóëè ã
î іíøîї öÿìè àòëàíòіâ, ÿêі çàãèíóëè ïіä ÷àñ Òðîÿíñüêîї âіéíè àáî
òåîðіé.áèòâè. Òîáòî â іñòîðії çàâæäè є ìіñöå äëÿ íîâèõ çíàõіäîê і

и у Кар-Знайди в мережі Інтернет і переглянь відеоматеріал «Менгіри
табністьнаку – пам’ятка мегалітичної культури». Зверни увагу на масшт

мегалітичних споруд.
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Природа і держава в долині Нілу
У÷÷åíі ââàæàþòü, ùî ïåðøі äåðæàâè-öèâіëіçàöії âèíèêëè òàì, УУ

äå ïðèððîäíі

УУ
 óìîâè îñîáëèâî ñïðèÿëè ëþäÿì. Êîëèñü ïіâíі÷íà ÷àñ-

òèíà ÀÀôðèêàíñüêîãî êîíòèíåíòó áóëà ñïðèÿòëèâîþ äëÿ æèòòÿ, 
íàïðèêêіíöі ëüîäîâèêîâîãî ïåðіîäó, ç
8000 ïîî 6000 ðіê äî í. å., êëіìàòè÷-
íі óìîââè íàâіòü ïîëіïøèëèñÿ. Àëå
òіëüêè--íî ëüîäîâèê ðîçòàíóâ, ïіâíі÷
Àôðèêèè çàçíàëà ïîñóõè.

Ëþääè áóëè âèìóøåíі ïîëèøèòè
çåìëі, ùî ïåðåñòàëè їõ ãîäóâàòè, і
çíàéòè íîâó äîìіâêó íà áåðåãàõ Íіëó.
Äîëèíóó öієї ðі÷êè ñòàëè íàçèâàòè Òà-
Êåìåò –– ×îðíà çåìëÿ. Òàì, äå çàêіí-
÷óâàëàñÿ ×îðíà çåìëÿ, ïî÷èíàâñÿ
ñâіò ïіùùàíèõ і êà ì’ÿíèõ ïóñòåëü –
×åðâîíà êðàїíà (Äåçåðå). Ïіçíіøå,
âіä ãðååêіâ, êðàїíó ñòàëè íàçèâàòè
Єãèïòîîì. Ïëîùà Äàâíüîãî Єãèïòó
ñêëàäàëà áëèçüêî 50 000 êâàäðàò-
íèõ êіëëîìåòðіâ. Öå ó 12 ðàçіâ ìåí-
øå çà òòåðèòîðіþ ñó÷àñíîї Óêðàїíè!
Ïðîòå öÿ òåðèòîðіÿ ãîäóâàëà âåëè-
÷åçíó êêіëüêіñòü ëþäåé.

Àëå é íà ×îðíіé çåìëі æèòòÿ
íå áóëî ëåãêå. Æèòåëі Íèæíüîãî
Єãèïòóó ïîâèííі áóëè äàòè ñîáі ðàäó:
âèðóáàòòè çàðîñòі î÷åðåòó, îñóøèòè

Країна фараонів і пірамід

Êàðòà Äàâíüîãî Єãèïòó.
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áîëîòà. Єãèïåòñüêèé î÷åðåò íàçèâàëè ïàïіðóñîì. Ó éîãî çàðîñòÿõ 
âîäèëèñÿ çìії, ðіçíîìàíіòíі ïòàõè, õèæàêè, à â ñàìіé ðі÷öі – êðî-
êîäèëè òà ãіïîïîòàìè. Íàä ìî÷àðàìè ëіòàëè õìàðè êîìàõ. Äàâíі 
єãèïòÿíè ùå íå íàâàæóâàëèñÿ ñåëèòèñÿ áëèçüêî äî ðі÷êè, îñêіëüêè 
ïіä ÷àñ ïîâåíі âîäà çàëèâàëà ïîëÿ òà äîëèíó áіëÿ ðóñëà. Àëå ç 
óäîñêîíàëåííÿì çíàðÿäü ïðàöі ðîçïî÷àâñÿ «âåëèêèé íàñòóï» íà 
íіëüñüêó äîëèíó. Єãèïòÿíè óêðіïëþâàëè áåðåãè, ñòâîðþâàëè íà-ó ä ó ó ð ð , ð

ÿ òîãî, ñèïè ç ãëèíè òà ðіçàíîãî î÷åðåòó, ñïîðóäæóâàëè ãðåáëі äë
ùîá ìóë ëіïøå îñіäàâ íà ïîëÿõ.

äèë (1),Ìåøêàíöі äåëüòè Íіëó і ñüîãîäíі òі ñàìі: íіëüñüêèé êðîêîä
òî.áåãåìîò (2), òèãðîâà ðèáà (3) òà ôëàìіíãî (4). Ñó÷àñíі ôîò

íè Íіëó Çàâäÿêè ñïðèÿòëèâîìó êëіìàòó òà ðîäþ÷îìó ґðóíòó äîëèí
ÿ âèäіâ. âèíèêëè âñі óìîâè äëÿ іñíóâàííÿ âðàæàþ÷îãî ðіçíîìàíіòòÿ
ïòàõè: Ç íåçàïàì’ÿòíèõ ÷àñіâ ëіòàëè íàä äîëèíîþ Íіëó ðіçíîìàíіòíі

à êà÷êè. ñîêîëè òà îðëè, іáіñè òà æóðàâëі, ÷àéêè òà ÷àïëі, äèêі ãóñè òà
ãåìîòè, Ó ïðèëåãëèõ áîëîòàõ çíàéøëè ïðèòóëîê, êðіì ïòàõіâ і ðèá, áåã
îäèëèñÿ âîäíі áóéâîëè, êàáàíè, êðîêîäèëè, ó äîâêîëèøíіõ ñòåïàõ âî

ëåâè, áàðñè, ãîðíі êîçëè, îëåíі, àíòèëîïè, ãієíè òà øàêàëè.

1
2

3
4

åùàäíî Ó ÷åðâíі â Єãèïòі íàñòàє íåñòåðïíà ñïåêà. Íåáî ÿñíå, íå
ñóõîþ, ïàëèòü ñîíöå. Âіä ñïåêè é âіäñóòíîñòі âîëîãè çåìëÿ ñòàє 
âàõ âå-âêðèâàєòüñÿ òðіùèíàìè, òâåðäіє ÿê êàìіíü. Ó òàêèõ óìîâ
îì âіä-ëèêі ðі÷êè ìіëіþòü, à ìàëåíüêі ïåðåñèõàþòü. Ïðîòå ç Íіëî
є і ñòàє áóâàєòüñÿ äåùî äèâíå òà íåçðîçóìіëå: âîäà â íüîìó ïðèáóâàє
ëêàíі÷-òî çåëåíîþ (âîäîðîñòі ç áîëіò), òî òåìíî-áóðîþ (äîìіøêè âóë

íîãî ïèëó ç ãіð). Çâіäêè âîíà áåðåòüñÿ, ùî öå çà çàãàäêà?
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Íіë ìàéæå íå ìàє ïðèòîêіâ, äî-
ùіâ ó äîëèíі âèïàäàє ìàëî, à ðі÷êà 
ïî÷èíàє ðîçëèâàòèñÿ. Ðі÷ ó òіì, ùî 
â ãîðàõ, äå ìіñòÿòüñÿ âèòîêè ðі÷êè, 
ïî÷èíàєòüñÿ ñåçîí òðîïі÷íèõ çëèâ, 
ÿêèé âіäáóâàєòüñÿ ùîðîêó. Ðіâåíü 
âîäè ïіäíіìàєòüñÿ â ñåðåäíіé òå÷ії ä ð ä
íà 13––14 ìåòðіâ, à â äåëüòі – íà 
7–8 ìåòòðіâ. Íàéâèùèé ðіâåíü âîäè 
ïðèïàääàє íà âåðåñåíü, à â ãðóäíі 
ðі÷êà ââõîäèòü ó ñâîї áåðåãè. Єãèï-
òÿíè ââàæàëè, ùî ïîâåíі âіäáóâà-
þòüñÿ ç âîëі áîãà ðі÷êè – Õàïі. Ìóë, ÿêèé ïðèíîñèâ Íіë ïіä ÷àñ 
ïîâåíі, îñіäàâ íà ïîëÿõ, ñòâîðþþ÷è ðîäþ÷èé øàð.

І єãèèïòÿíè âèíàéøëè ñïîñіá âèêîðèñòîâóâàòè âîëîãó äëÿ âëàñíîї 
âèãîäè.. Ñàìå öÿ ñèñòåìà çåìëåðîáñòâà îòðèìàëà íàçâó іðèãàöіÿ. 
Îêðåìàà ñіì’ÿ àáî ðîäîâà îáùèíà ñàìîòóæêè íå ìîãëà öüîãî çðîáèòè. 
Òîìó äëëÿ âèêîíàííÿ òàêîãî çàâäàííÿ ñòâîðþâàëàñÿ âåëèêà ãðîìàäà 
ñóñіäіâ.. Âîæäі òà ñòàðіéøèíè îðãàíіçîâóâàëè ïðàöþ ç âèêîíàííÿ 
ñêëàäíèõ ðîáіò. Òàê ôîðìóâàëèñÿ öåãëèíêè ìàéáóòíüîї äåðæàâè.

Ìіñööåâі íàçèâàëè òàêі ãðîìàäè «ñåïàò», à ãðåêè çãîäîì іìåíó-
âàëè їõõ íîìàìè. Êîæíèé íîì ìàâ âëàñíó òåðèòîðіþ, ïîâ’ÿçàíó іç 
ñèñòåìîîþ іðèãàöіéíèõ ñïîðóä, і ñâіé öåíòð – îáíåñåíå ìóðàìè ïî-
ñåëåííÿÿ. Ïîðó÷ ðîçìіùóâàëîñÿ ñâÿòèëèùå ìіñöåâîãî áîæåñòâà. 
Íà âñіéé òåðèòîðії Єãèïòó áóëî óòâîðåíî áëèçüêî 40 íîìіâ.

Ó òîîé ÷àñ çðîøåííÿ, ïîëèâè òà çáèðàííÿ âðîæàþ ñòàíîâèëè 
ãîëîâíóó òóðáîòó íîìàðõà (ïðàâèòåëÿ ïîñåëåííÿ), áî õëіá áóâ îñíîâ-
íèì áààãàòñòâîì. Òîìó êîæíèé íîì íàìàãàâñÿ çàõîïèòè áіëüøó 
òåðèòîððіþ, ïðèëåãëó äî ðі÷êè. Öå ïðèçâîäèëî äî ñóòè÷îê і âіéí. 
Ñèëüíіøі íîìè ïіäêîðþâàëè ñëàáøèõ ñóñіäіâ.

Íàïïðèêіíöі IV òèñÿ÷îëіòòÿ äî í. å. ó êðà-
їíі çàëëèøèëîñÿ äâà âåëèêèõ óòâîðåííÿ: 
Âåðõíіéé Єãèïåò і Íèæíіé Єãèïåò. Öåíòð 
Âåðõíüüîãî Єãèïòó áóâ ó ìіñòі Ãієðàêëåîïîëü,
à Íèæííüîãî – ó ìіñòі Áóòî. Ïðàâèòåëü Âåðõ-
íüîãî ЄЄãèïòó íîñèâ íà ãîëîâі êåãëåïîäіáíó 
ïðèêðààñó áіëîãî êîëüîðó, à ïðàâèòåëü Íèæ-
íüîãî –– êîðîíó ÷åðâîíîãî. Âіéíà ìіæ íèìè 
çà äîëèèíó Íіëó ñòàëà íåìèíó÷îþ.

Çáåððåãëàñÿ ëåãåíäà ïðî âіéíó Áäæîëè 
(áàãàòîãî íà âóëèêè ïіâäåííîãî Âåðõíüîãî 
Єãèïòóó) òà Î÷åðåòèíêè (çàìàðåíîї ïіâíі÷íîї 

Íіë – ðі÷êà æèòòÿ. 
Ôîòî ç êîñìîñó.

ÊÊîðîíè ïðàâèòåëіâ Âåðõíüîãî і Íèæíüîãî 
Єãèïïòó (1, 2) òà îá’єäíàííÿ ãîëîâíèõ óáîðіâ 

ïðàâèòåëіâ (3).

1

2

3
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äåëüòè). Ïåðåìîãëà Áäæîëà, і ïðàâèòåëü äåðæàâè íàäіâ íà ãîëîâó
îáèäâà ãîëîâíèõ óáîðè òà îá’єäíàâ íàñåëåííÿ âñіõ íîìіâ.

Çà ëåãåíäàìè, ïåðøèì öàðåì Єãèïòó ñòàâ Ãîð-Àõà. Âіí çàñíó-
âàâ íîâó ñòîëèöþ Ìåìôіñ, ó ÿêіé áóëî çáóäîâàíî õðàì áîãó Ïòàõó 
і âåëèêèé ïàëàö äëÿ öàðÿ (Ïåð Àî)1. Âіä öüîãî ïðàâèòåëÿ єãèï-
òÿíè âіäðàõîâóþòü ïðàâëіííÿ 30 äèíàñòіé. Âîíè ïðàâèëè Єãèïòîì 
âіä 3000 äî 332 ðîêó äî í. å.ä ä ð ó ä

. Що по-Спробуй визначити головну мету іригації у стародавніх єгиптян.
доброму трібно було зробити, щоб родючий мул осів на землю і сприяв д

врожаю?

Всемогутні боги Єгипту
ïîâіäåé Ñàìå â Єãèïòі âïåðøå ñôîðìóâàëàñÿ ñèñòåìà ìіôіâ (ðîçï
 і ïðè-ó ôîðìі êàçîê, ëåãåíä òà îïîâіäàíü ïðî íàâêîëèøíіé ñâіò
Єãèïòó, ÷èíè ïðèðîäíèõ ÿâèù). Ìіôè ñòàëè íåïîâòîðíîþ ðèñîþ Є
â áàãà-óñâіäîìëåííÿì æèòåëÿìè ñâîєї ñàìîáóòíîñòі. Âîíè âіðèëè
іííÿ òà òüîõ áîãіâ. Ó Єãèïòі áóëî áëèçüêî 1,5–2 òèñÿ÷ áîãіâ. Ñëóæі
üòó (âіä ïîêëîíіííÿ öèì áîãàì ñòàíîâèëî îñíîâó ðåëіãіéíîãî êóëü

ëàòèíñüêîãî ñëîâà «øàíóâàííÿ»).
íіòíèé.Òè âæå çíàєø, ùî òâàðèííèé ñâіò Íіëó äóæå ðіçíîìàí
ó. Òàê, Òîìó íàäïðèðîäíі áîæåñòâåííі ñèëè ìàëè òâàðèííó ôîðìó

áîã ìóäðîñòі Òîò íàáóâ âèãëÿäó іáіñà ÷è ïàâіàíà, ÿ âіéíè  áîãèíÿ
Ñîõìåò – ëåâèöі, áîãèíÿ ëþáîâі Õàòõîð – êîðîâè. íі áîãè ×èñëåíí

ãèïòÿíóîñîáëþâàëè ïðèðîäíі ÿâèùà. Öå íå äèâíî, àäæå æèòòÿ єã
ÿí óÿâ-çàëåæàëî âіä ïðèðîäíèõ óìîâ. Çâіäñè – і çâè÷íå äëÿ єãèïòÿ

ëåííÿ ïðî áîãіâ ó âèãëÿäі ðіçíèõ òâàðèí.

âіò Òâàðèííèé ñâ
ïòó.Äàâíüîãî Єãè

1 ÿ ñëîâî  Âіä íàçâè ïàëàöó – Ïåð Àî («Âåëèêèé Äіì») – óòâîðèëîñÿ
«ôàðàîí».
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Îäíієþ ç íàéøàíîâàíіøèõ òâàðèí ó Єãèïòі 
áóâ áèê. Òàê, ó Ìåìôіñі «äóøåþ» áîãà Ïòàõà 
ââàæàâñÿ áèê Àïіñ (Õàïі). Öå áóâ âåëè÷åçíèé 
÷îðíèé áèê ç áіëîþ ïëÿìîþ íà øèї. Éîãî òðè-

( ) Ö

ìàëè ó ñïåöіàëüíî ïîáóäîâàíîìó äëÿ íüîãî 
õðàìі. Ñâÿùåííîþ òâàðèíîþ áîãà Àìîíà áóâ 
áàðàí. Áàðàíè æèëè ïðè õðàìàõ öüîãî áîãà. Âå-ð ð ð ö
ëèêîãî ïîøèðåííÿ íàáóâ êóëüò æóêà-ãíîéî-
âèêà, ÿÿêîãî ãðåêè íàçèâàëè ñêàðàáåєì. Éîãî 
çîáðàææóâàëè íà ñòіíàõ ãðîáíèöü, âіí øòîâõàâ 
ïîïåðåää ñåáå ñîíÿ÷íèé äèñê. Ç êóëüòîì іíøèõ 
áîãіâ áóëè ïîâ’ÿçàíі ðіçíі «ñâÿùåííі» òâàðèíè: 
êîòè, ììàâïè, çìії. Ïіñëÿ ñìåðòі їõ áàëüçàìóâàëè 
òà õîâààëè íà ñïåöіàëüíîìó öâèíòàðі.

Єãèïïåòñüêі æåðöі ïî-ðіçíîìó óÿâëÿëè êàð-
òèíó ñòâîðåííÿ ñâіòó. Òàê, æåðöі ìіñòà Ãåëіî-
ïîëÿ ââàæàëè, ùî ñïî÷àòêó іñíóâàâ ïåðâіñíèé 
âîäÿíèèé ïðîñòіð. Ç íüîãî ç’ÿâèâñÿ áîã Àòóì
(ïіçíіøøå éîãî íàçèâàëè áîãîì Ðà). Áîã Àòóì-Ðà 
ñòâîðèââ ïåðøó ïàðó áîãіâ – Øó (ïîâіòðÿ) òà éîãî 
äðóæèííó Òåôíóò (âîëîãіñòü). Âіä íèõ íàðîäè-
ëèñÿ áîã çåìëі Ãåá і áîãèíÿ íåáà Íóò. Âîíè, 
ñâîєþ ÷÷åðãîþ, ïîðîäèëè Îçіðіñà òà Іçіäó, Ñåòà òà Íåôòіäó. Öі íàé-
äàâíіøøі áîæåñòâà, íà äóìêó ãåëіîïîëüñüêèõ æåðöіâ, óòâîðþþòü 
áîæåñòòâåííó äåâ’ÿòêó.

Çà ââåðñієþ æåðöіâ Ìåìôіñà, ãîëîâíèì áîãîì áóâ Ïòàõ, ÿêèé 
ñòâîðèââ ñâіò, áîãіâ і ëþäåé.

Äëÿÿ âøàíóâàííÿ áîãіâ áóäóâàëè õðàìè, ñòâîðþâàëè ñòàòóї òà 
ôðåñêèè, æåðöі äîãëÿäàëè ñâÿùåííèõ òâàðèí і ïðîâîäèëè ðèòó-
àëüíі ääіéñòâà. Íà ÷åñòü áîãіâ âіäáóâàëèñÿ ñâÿòà. Їõíі çîáðàæåííÿ 
ïåðåíîññèëè ç ìіñòà äî ìіñòà, ùîá áîã îäíîãî ìіñòà ìіã çóñòðіòèñÿ ç 
áîãîì-ææіíêîþ àáî áîãîì-ñèíîì. Ó õðàìàõ íå ëèøå ïîêëîíÿëèñÿ 
áîãàì: єãèïåòñüêі æåðöі áóëè çáåðіãà÷àìè íàóêîâèõ çíàíü, íàðîä-
íèõ òðààäèöіé і êóëüòóðè.

Ç óòòâîðåííÿì єäèíîї äåðæàâè âèíèêëà ïîòðåáà ó ôîðìóâàííі 
ñïіëüíèèõ êóëüòіâ, ÿêі ñòâîðþâàëèñÿ íà ґðóíòі ñïіëüíèõ ìіôіâ. 
Ñïіëüíèìè áîãàìè ñòàëè äîáðèé ðі÷íèé áîã Õàïі, âëàäèêà Íіëó і 
ãîñïîäààð ïîâåíі, òà áîã ñîíöÿ Àìîí-Ðà.

Çà єєãèïåòñüêèìè ìіôàìè, áîãè, ÿêі ñòâîðèëè Âñåñâіò, çãîäîì 
ïîñіëè ìіñöå íà «×îâíі Âі÷íîñòі». Òàì íà òðîíі ñèäèòü Ðà. Éîãî 
ñóïðîâîîäæóþòü іíøі áîãè. Óäåíü âîíè ïëèâóòü çі ñõîäó íà çàõіä, 
à âíî÷іі – іç çàõîäó íà ñõіä, ïðîòå ïіä çåìëåþ.

Знаайди в мережі Інтернет відеоматеріал «Міфи Давнього Єгипту. Ра 
і Аппоп» і прослухай уривок про бога Ра (початок). З якою промовою Ра 
звертається до небіжчиків у Загробному царстві? Як ти її розумієш?

Áîã ñîíöÿ 
Àìîí-Ðà.
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Íà çåìëі Ðà ïàíóâàâ íà ïî÷àòêó Çîëîòîãî âіêó. Ïîòіì éîãî 
çìіíèâ áîã çåìëі Ãåá. Їõíє ïðàâëіííÿ ïåðåäóâàëî óòâîðåííþ äåð-
æàâè. Ïåðåä ñàìèì її óòâîðåííÿì äî âëàäè íà çåìëі ïðèéøîâ 
Îçіðіñ, ñèí Ãåáà. Âіí ðîç’ÿñíþâàâ ëþäÿì íàñëіäêè їõíіõ â÷èíêіâ. 
Îçіðіñ çà äîïîìîãîþ áîãà ìóäðîñòі Òîòà íàâ÷èâ єãèïòÿí áóäóâàòè 
äàìáè òà êàíàëè, ïðèïèíèâ âîðîæíå÷ó òà âñòàíîâèâ çàêîíè. Òîò 
òàêîæ äàâ ëþäÿì çíàííÿ ç àñòðîíîìії, íàâ÷èâ ëіêóâàòè òà ðàõó-ä ä ð , ó
âàòè, ñòâîðèâ ïèñåìíіñòü ó âèãëÿäі ієðîãëіôіâ.

буй дати Від яких сил залежали життя та побут місцевих жителів? Спроб
відповідь на це питання.

Володар єгипетської держави – фараон
àêîíîì Ôàðàîí (öàð) ìàâ íåîáìåæåíó âëàäó, éîãî ñëîâî áóëî çà
ëèæåíі, äëÿ âñüîãî íàñåëåííÿ êðàїíè. Íàâіòü âåëüìîæі, éîãî íàáë
îìó, ÿê íå ìàëè ïðàâà ç íèì ñïåðå÷àòèñÿ, óñі ëþäè ïîêëîíÿëèñÿ éî
àíîâíè-áîãó. Äëÿ äîïîìîãè â óïðàâëіííі êðàїíîþ ôàðàîí îáèðàâ ñà
.êіâ, ÿêі çäіéñíþâàëè ñóä і êåðóâàëè ãîñïîäàðñòâîì êðàїíè.

Íàéâèùèì ç íèõ áóâ ÷àòі à. Ó ðå-, äðóãà ëþäèíà ïіñëÿ ôàðàîíà
ëіãіéíèõ ñïðàâàõ ôàðàîíó äîïîìàãàëè âåðõîâíі æåðöі ëîâíèõ  ãîë

óïðàâ-õðàìіâ êðàїíè, à íà ìіñöÿõ, â îêðåìèõ ÷àñòèíàõ äåðæàâè, 
õ âåëü-ëіííÿ çäіéñíþâàëè âåëüìîæі, ðîäîâà çíàòü. Íàéçíàòíіøèõ
áëàñòåé ìîæ ôàðàîí ïðèçíà÷àâ ïðàâèòåëÿìè íîìіâ – ñâîєðіäíèõ îá

êðàїíè.
õðàìіâ Âàðòî ïіäêðåñëèòè, ùî áàãàòñòâî ôàðàîíà, âåëüìîæ і

äè âіäі-óòâîðþâàëîñÿ ñïî÷àòêó íà ïіäñòàâі òîãî ôàêòó, ùî öі ëþä
òàêîæ ãðàâàëè îñîáëèâó ðîëü ó ïіäòðèìöі іðèãàöіéíèõ ñïîðóä, à 
ïðàöіîðãàíіçîâóâàëè âèðîáíèöòâî çíàðÿäü

æèòåëіòà ðåìіñíè÷èõ òîâàðіâ. Òîìó ñïî÷àòêó æ
ðîæàþЄãèïòó ñâіäîìî âіääàâàëè ÷àñòèíó â
íîâèùåòà õóäîáè, çìіöíþþ÷è ïàíіâíå ñòàí

âåðõіâêè.
іöíіëà,Çãîäîì ïðàâëÿ÷à âåðõіâêà òàê çìі
õîïèëàùî, ñïèðàþ÷èñü íà ñâîї áàãàòñòâà, çàõ
ëà äèê-âñі âàæåëі óïðàâëіííÿ äåðæàâîþ і ñòàë
èíèêëèòóâàòè ñâîþ âîëþ ðåøòі íàñåëåííÿ. Âè
üêè íàïîäàòêè, ÿêі áóëî íàïðàâëåíî íå òіëü
íü, àëåðåìîíò äàìá, çàãàò, õðàìіâ, ìàéñòåðåí
õ âåëü-é íà çáàãà÷åííÿ òà çàäîâîëåííÿ ïðèìõ

ìîæ, âåðõîâíèõ æåðöіâ і ôàðàîíà.
àäó íàäÇãîäîì, êîëè ôàðàîíè çäîáóëè âëà
íþâàòè.óñієþ êðàїíîþ, їõ òàêîæ ñòàëè îáîæí
ðîäíèé,Ó ëåãåíäàõ Ãîð ïîçíà÷åíèé ÿê Ïåðøîð
ìâîëîìÇîëîòèé, Òîé, ùî æèâå âі÷íî. Éîãî ñèì

Áðîíçîâà ñòàòóåòêà áîãà Îçіðіñà.
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áóâ ñîêіë. Ùîäíÿ ôàðàîíó áàæàëè âі÷íîãî æèòòÿ. «Æèâè âі-
÷íî!» – òàê çâåðòàëèñÿ äî íüîãî ñëóãè òà ïіäëåãëі. Ïðîòå õî÷ áè 
ÿêîþ íåáåñíîþ іñòîòîþ ââàæàâ ñåáå ôàðàîí і õî÷ áè ñêіëüêè ðàçіâ 
çâó÷àâ ó éîãî âóõàõ îôіöіéíèé òèòóë – «Âåëèêèé Áîã», ôàðàîí 
ðîçóìіâ, ùî âіí íå áóäå æèòè âі÷íî.

Çãіäíî ç єãèïåòñüêèìè ìіôàìè, óáèòè ìîæíà áóëî é áîãà. Îçі-
ðіñà, áîãà-öàðÿ äàâíèíè, óáèâ éîãî âëàñíèé áðàò, áîã ïóñòåëі òà ö ð ä , ó ð , ó
çëà Ñåòò. Îñòàííіé îáìàíîì çàìàíèâ Îçіðіñà â ïàñòêó і, çà÷èíèâøè 
â ñêðèííþ, êèíóâ éîãî â ìîðå. Äðóæèíà Îçіðіñà, áîãèíÿ ìàãії òà 
÷àêëóííñòâà Іçіäà, ñòàëà ðîçøóêóâàòè ñêðèíþ ç òіëîì ìåðòâîãî 
÷îëîâіêêà. Êîëè âîíà çíàéøëà її, Ñåò, ñêîðèñòàâøèñü ïіäãîòîâêîþ 
äî ïîõîîâàííÿ, ðîçðóáàâ òіëî Îçіðіñà òà ðîçêèäàâ ïî âñіé êðàїíі. 
Іçіäà ðîçøóêàëà 14 øìàòêіâ òіëà і çà äîïîìîãîþ áîãà ïîìåðëèõ 
Àíóáіñàà çðîáèëà ïåðøó â іñòîðії ëþäñòâà ìóìіþ.

Âіä Îçіðіñà Іçіäà ìàëà ñèíà – Ãîðà. Çãîäîì Ãîð âñòóïèâ ó áî-
ðîòüáó іç Ñåòîì, і éîìó âäàëîñÿ âіäñóäèòè öàðñòâî â Ñåòà ïåðåä 
äåâ’ÿòüìà âåëèêèìè áîãàìè Єãèïòó. Ãîð ñòàâ îñòàííіì áîãîì, ùî 
ïðàâèââ íà çåìëі. Ââàæàєòüñÿ, ùî ìіô ïðî Ãîðà âіäïîâіäàâ ïåðіîäó 
âñòàíîââëåííÿ âëàäè ôàðàîíà. Ôàðàîí ñòàâ «çåìíèì âòіëåííÿì» 
Ãîðà.

Ó ïååðіîä ðîçêâіòó єãèïåòñüêîї äåðæàâè áóëî çáóäîâàíî äëÿ áî-
ãіâ ñïåöіàëüíó ñïîðóäó – Ëàáіðèíò. Öå áóâ âåëè÷åçíèé çàóïîêіé-
íèé õððàì. Óíіêàëüíèé àíñàìáëü ïëîùåþ 72 òèñÿ÷і êâàäðàòíèõ 
ìåòðіâ çàäóìàëè ÿê ïàíòåîí ÷èñëåííèõ єãèïåòñüêèõ áîãіâ. Ñþäè 
ìîãëè ïïðèéòè æåðöі ç áóäü-ÿêîãî íîìó é çíàéòè çîáðàæåííÿ ñâîãî 
áîæåñòòâà òà ïðèíåñòè íåîáõіäíі æåðòâè.

Єãèïååòñüêèé Ëàáіðèíò. Ðåêîíñòðóêöіÿ.

Що таке необмежена влада? Чи повинен, на твою думку, сучасний го-
ловва держави мати необмежену владу?
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Велич єгипетських пірамід
×åðåç òå ùî, çãіäíî ç єãèïåòñüêèìè âіðóâàííÿìè, óáèòè ìîæíà 

áóëî íàâіòü áîãà, ôàðàîíè ñòàëè øóêàòè øëÿõè äî çàáåçïå÷åííÿ 
ñîáі âі÷íîãî æèòòÿ. Çàðàäè öüîãî єãèïòÿíè ïî÷àëè áóäóâàòè ïіðà-
ìіäè òà іíøі ðîçêіøíі öàðñüêі ãðîáíèöі.

Єãèïòÿíè ââàæàëè, ùî äóøà ìîæå ïîâåðíóòèñÿ òіëüêè â òîìó 
ðàçі, ÿêùî â íåї є äіì. Ñàìå â єãèïòÿí ç’ÿâèëàñÿ âіðà â òå, ùî ïî-ðàçі, ÿêùî â íåї є äіì. Ñàìå â єãèïòÿí ç’ÿâèëàñÿ âіðà â òå, 
òîéáі÷íå æèòòÿ ìîæëèâå ëèøå â ðàçі çáåðåæåííÿ òіëà.

ÿ íüîãî Ôàðàîí Äæîñåð âіäîìèé, ïåðø çà âñå, òèì, ùî ñàìå äëÿ
Öÿ âå-áóëî çáóäîâàíî ïåðøó â іñòîðії Äàâíüîãî Єãèïòó ïіðàìіäó.

þòü ïî-ëè÷íà 60-ìåòðîâà ñòóïіí÷àñòà ñïîðóäà, ïåðåä ÿêîþ òüìÿíіþ
ì íîâîї ïåðåäíі äîñÿãíåííÿ єãèïåòñüêèõ áóäіâíèêіâ, є ñèìâîëîì
íè, ÿêà åïîõè â іñòîðії Äàâíüîãî Єãèïòó. Äî íàñ äіéøëî іì’ÿ ëþäèí
ôàðàîíà áóëà àâòîðîì іäåї áóäіâíèöòâà ïіðàìіäè. Öå áóâ ñàíîâíèê ô

Іìõîòåï å áóäіâ-. Ñàìå âіí êåðóâàâ ñïîðóäæåííÿì ïіðàìіäè. Ìіñöå
ÿëè ïà-íèöòâà áóëî îáíåñåíî 10-ìåòðîâèì ìóðîì. Óñåðåäèíі ñòîÿ
øіñòüìàëàöè é ñâÿòèëèùà, ó öåíòðі âèñî÷іëà ñïîðóäà іç ø
ùî ïðî-ñõîäèíêàìè, ïіä ÿêèìè ìіñòèëàñÿ ïîõîâàëüíà êàìåðà, ù

ñòÿãàëàñÿ ïіä çåìëþ íà ãëèáèíó 28 ìåòðіâ.
â çáóäó-Ïіñëÿ Äæîñåðà êîæíèé ç ôàðàîíіâ ùå çà æèòòÿ ïðàãíóâ
ïíèêîì âàòè ïіðàìіäó ç õðàìàìè, çàëàìè, êîðèäîðàìè. Ç íàñòóï
àäóìàâ Äæîñåðà, ôàðàîíîì Ñíîôðó, ñòàëàñÿ ïðèêðà ïîäіÿ. Âіí çà
іâíèêè ïîáóäóâàòè âäâі÷і áіëüøó ïіðàìіäó (120 ìåòðіâ). Êîëè áóä
îíè âè-äіéøëè äî âèñîòè 40 ìåòðіâ, òî ïîìіòèëè òðіùèíè. Òîìó âî
ðàìіäè ðіøèëè çìåíøèòè âèñîòó òà çëàìàëè її ãðàíü. Âèñîòà ïіð

äîñÿãëà ëèøå 97 ìåòðіâ.
іíè ïî-Ïðîòå ñïîðóäà ïðîäîâæóâàëà òðіñêàòèñÿ, à ñòåëþ òà ñòі
è. Òîäі õîâàëüíîї êàìåðè äîâåëîñÿ ïіäïèðàòè êåäðîâèìè áàëêàìè
ó ïіðà-ôàðàîí âèðіøèâ çàðàäè âі÷íîãî æèòòÿ çáóäóâàòè ùå îäíó

Ïіðàìіäà Äæîñåðà. Ñó÷àñíå ôîòî.
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ìіäó. Їїї íàçâàëè «Ñíîôðó ñÿє», і âîíà ñòàëà ïåðøîþ ïіðàìіäîþ ç 
іäåàëüííî ãëàäêèìè ãðàíÿìè.

Îäíààê íàéáіëüøó ïіðàìіäó áóëî çáóäîâàíî äëÿ ñèíà і ñïàäêî-
єìöÿ ÑÑíîôðó – Õóôó (Õåîïñà). Çàââèøêè âîíà áóëà 146,6 ìåòðà, 
ïëîùà îñíîâè äîðіâíþâàëà 54 300 êâàäðàòíèõ ìåòðіâ. Âîíà ñêëà-
äàëàñÿ ç 2 ìëí 300 òèñ. êàì’ÿíèõ áðèë, êîæíà ñåðåäíüîþ âàãîþ 
2,5 òîííè. À 56 ïëèò ïåðåêðèòòÿ íàä ïîõîâàëüíèì ïîêîєì ôàðàîíà 
áóëè âààãîþ 54 òîííè êîæíà. Çàãàëüíà âàãà ñïîðóäè – 5,7 ìëí òîíí. 
Ïіðàìіäó áóëî çáóäîâàíî íà çàõіäíîìó áåðåçі Íіëó, ÿê і âñі іíøі 
ïîõîâàëëüíі ñïîðóäè. Ãðàíÿìè âîíà áóëà çîðієíòîâàíà ÷іòêî çà ñòî-
ðîíàìèè ñâіòó. Äîâæèíà êîæíîї ãðàíі ñòàíîâèëà 233,33 ìåòðà. 
Ãðàíі ááóëî âêðèòî ïëèòàìè áіëîãî âàïíÿêó, à âåðõіâêó – ëèñòîâèì 
çîëîòîìì.

10 ððîêіâ áóäіâíèêè ïðîêëàäàëè òіëüêè äîðîãó äî «Áóäèíêó âі÷-
íîñòі», ùå 30 – ñïîðóäæóâàëè ñàìó ïіðàìіäó. Íà÷àëüíèê áóäіâ-

Ïіðàìіäà Ñíîôðó. Ñó÷àñíå ôîòî.

Ïіððàìіäà Õóôó (Õåîïñà). Ñó÷àñíå ôîòî.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



42

Країна фараонів і пірамід

íèöòâà âіäïîâіäàâ áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ôàðàîíîì çà ÷àñ і ÿêіñòü 
ðîáіò.

Òðèâàëèé ÷àñ ââàæàëîñÿ, ùî ïіðàìіäè áóäóâàëè ðàáè. Іñòîðèêè 
çàïåðå÷óþòü öåé ôàêò. «Âі÷íå æèòòÿ» áóäóâàëè âіëüíі ðîáіòíèêè 
òà àðìіÿ. Ïîõîâàëüíі êàìåðè ïіðàìіä іíîäі ïåðåíîñèëè, áóäіâíèêà, 
ÿêèé ó ïîòàєìíîìó ìіñöі öієї êàìåðè ðіçüáèâ іì’ÿ ôàðàîíà, ïіñëÿ 
çàâåðøåííÿ áóäіâíèöòâà âáèâàëè. Ïîÿñíþþòü öå òèì, ùî іì’ÿ ð óä ö ö , ù
ââàæàëîñÿ îñòàííіì ïðèòóëêîì äóøі ïîìåðëîãî.

äîñÿãëîÑàìå ïðè Õóôó ñàìîäåðæàâñòâî єãèïåòñüêèõ ôàðàîíіâ ä
êîєìöÿ íàéâèùîãî ðіâíÿ. Îäíàê óæå çà ïðàâëіííÿ éîãî ñèíà і ñïàäê
ìåíøі Äæåäåôðè âîíî äåùî ïîõèòíóëîñÿ. Ïðî öå ãîâîðÿòü çíà÷íî

íþâàëàðîçìіðè éîãî ïіðàìіäè, äîâæèíà ñòîðîíè îñíîâè ÿêîї äîðіâí
åäåôðà 100 ìåòðàì. ßêùî Õóôó ââàæàâ ñåáå äðóãèì ñîíöåì, òî Äæ
«ñèíîì ïåðøèì ç єãèïåòñüêèõ öàðіâ íàçèâàє ñåáå ñèíîì Ñîíöÿ («
à (Õåô-Ðà»). Íàñòóïíèé ïðàâèòåëü – ìîëîäøèé ñèí Õóôó Õàôðà
ââèøêè ðåí) – ñïîðóäèâ ïіðàìіäó ìàéæå òàêó, ÿê éîãî áàòüêî: çàâ
îíà âè-143,9 ìåòðà, çі ñòîðîíîþ îñíîâè çàâäîâæêè 215,5 ìåòðà. Âî
âèùîìó äàâàëàñÿ íàâіòü âèùîþ çà áàòüêіâñüêó, îñêіëüêè ñòîÿëà íà â
ïîðóäàõ ìіñöі é ìàëà ïèøíіøå îáëèöþâàííÿ. Ó ïîìèíàëüíèõ ñï
5 òîíí. Õàôðè òðàïëÿþòüñÿ âåëè÷åçíі êàì’ÿíі áðèëè âàãîþ äî 425
åíî âå-Âіðîãіäíî, çà éîãî ïðàâëіííÿ ç ïðèðîäíîї ñêåëі áóëî âèñі÷å
àðàîíà. ëè÷åçíîãî ñôіíêñà çàââèøêè 20 ìåòðіâ ç ãîëîâîþ öüîãî ôà
åâà, ùî Âіí ïðåäñòàâëÿâ ìіôі÷íó іñòîòó – ñòðàõîâèñüêî â îáðàçі ëå

ñèìâîëіçóâàëî áîæåñòâåííó ïðèðîäó ôàðàîíà.
ïіäëåã-Ôàðàîíè íàìàãàëèñÿ áóòè ñïðàâåäëèâèìè çі ñâîїìè ï
îâàæàé ëèìè. Çáåðåãëîñÿ ïîâ÷àííÿ îäíîãî ç íèõ ñâîєìó ñèíó. «Ïî
ñ òâîãî òâîїõ âåëüìîæ, îõîðîíÿé ëþäåé òâîїõ... Íåõàé ïðîéäå ÷àñ
ëþ, íàæèòòÿ â äîáðî÷èííîñòі і íàâіòü íåùàñíèé ïîëþáèòü çåìë
îãî, ùîÿêіé âіí æèâå. Òîé, õòî íå ìàє íі÷îãî, äóæå æàäіáíèé äî òî
îöâіòàє є â іíøèõ. Ïðîõîäèòü æèòòÿ íà çåìëі, íåòðèâàëå âîíî. Ïðî
î, óíè-òîé, õòî çàëèøàє ïðî ñåáå ïàì’ÿòü... Ïðàâåäíèé æèâå âі÷í
öі ìіæ êàє ñìåðòі òîé, õòî éäå ðàçîì ç Îçіðіñîì... Íå ðîáè ðіçíèö
íó çà її ñèíîì áàãàòîї ëþäèíè òà ïðîñòîëþäèíîì. Ïîöіíîâóé ëþäèí

èêèé Âåëè
íêñ.Ñôіí
àñíåÑó÷à
î.ôîòî
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ñïðàâàìè, і íåõàé ïðîöâіòàþòü ðåìåñëà... Ñòåæ çà òâîїìè êîðäî-
íàìè. Ñòâîðþé ïðåêðàñíі ïàì’ÿòíèêè äëÿ áîãà, îñêіëüêè æèâå â 
öüîìó іì’ÿ òîãî, õòî òàê ðîáèòü, і òèì ñòâîðþє ëþäèíà êîðèñíå 
äëÿ äóøі її».

Ðåçóëüòàòàìè îá’єäíàííÿ êðàїíè ñêîðèñòàëèñÿ íå âñі æèòåëі 
äîëèíè Íіëó. Ëèøå æåðöі, ôàðàîí òà éîãî íàáëèæåíі – âåëüìîæі, 
ÿêі ïðîäîâæóâàëè íà ìіñöÿõ êåðóâàòè íîìàìè, ìàëè âèãîäó âіä ä ó ö ðó , äó ä
óòâîðåíííÿ єäèíîї äåðæàâè. Âåëüìîæі ìîãëè ïåðåäàâàòè ñâîє ìàéíî 
ó ñïàäùùèíó, çáіëüøóâàòè éîãî ðîçìіðè çà ðàõóíîê êóïіâëі àáî 
îòðèìóóâàòè ÿê íàãîðîäó çà ñëóæáó ó ôàðàîíà.

Іíøі ëþäè íå ìàëè âëàñíîї çåìëі, òîìó áóëè çìóøåíі ïðàöþâàòè 
â òàê ççâàíèõ òðóäîâèõ çàãîíàõ. Âîíè ñіÿëè çåðíî òà çáèðàëè âðî-
æàé. Çåðíî âèäàâàëè çі ñêëàäіâ, òÿãëîâó õóäîáó – çі ñòàäà, à âðî-
æàé íàëåæàâ òîìó, õòî âîëîäіâ çåìëåþ (ôàðàîíó, âåëüìîæàì, 
õðàìàìì). Çàãîíè ïðàöþâàëè íà áóäіâíèöòâі çðîøóâàëüíèõ ñèñòåì і 
ïàëàöіââ. Ðåìіñíèêè òàêîæ ïðàöþâàëè ó ñïіëüíèõ ìàéñòåðíÿõ – ïà-
ëàòàõ ììàéñòðіâ. Îòæå, ïðîñòèé ëþä íå âîëîäіâ íі çíàðÿääÿìè ïðàöі, 
íі çåìëëåþ, íі õóäîáîþ. Іñíóâàëà íîðìà âèðîáіòêó. ßêùî ðîáіòíèê 
ïåðåâèêêîíóâàâ її, òî ìіã îáìіíÿòè ÷àñòèíó ïðîäóêòіâ íà íåâåëè÷-
êèõ ðèíêàõ. ßê ãðîøі â òîé ÷àñ âèêîðèñòîâóâàëè çåðíî.

Äî ââåðõіâêè єãèïåòñüêîãî ñóñïіëüñòâà íàëåæàëè, êðіì âåëü-
ìîæ, âåðõîâíі æåðöі òà äåðæàâíі ÷èíîâíèêè. Íèæ÷å íèõ ñòîÿëè 
ìіñöåâіі ÷èíîâíèêè: ïèñàðі, ðàõіâíèêè, êîíòðîëåðè. Âîíè ïðàöþ-
âàëè â ãîñïîäàðñòâàõ âåðõіâêè, àëå íå çàéìàëèñÿ ôіçè÷íîþ ïðà-
öåþ. ÑÑþäè æ ìîæíà çàðàõóâàòè ñëóæèòåëіâ õðàìіâ, à òàêîæ 
ñêóëüïòîðіâ, àðõіòåêòîðіâ, õóäîæíèêіâ і ëіêàðіâ.

Îòææå, óñå єãèïåòñüêå ñóñïіëüñòâî íàãàäóâàëî ïіðàìіäó. Âåð-
õіâêà ññïèðàëàñÿ íà ãðîìàäè, ó ÿêèõ æèëà ïåðåâàæíà áіëüøіñòü 
íàñåëåíííÿ êðàїíè, і êîðèñòóâàëàñÿ ðåçóëüòàòàìè їõíüîї ïðàöі. 
Ñàìå ááóäіâíèöòâî ïîõîâàëüíèõ ñïîðóä – ïіðàìіä – çàáèðàëî áà-
ãàòî ÷ààñó і ïîòðåáóâàëî âåëè÷åçíîї êіëüêîñòі ðîáіòíèêіâ.

Ç ïïіðàìіäîþ Õóôó (Õåîïñà) ïîâ’ÿçàíî áàãàòî çàãàäêîâèõ іñòîðіé 
і ëååãåíä. Êîëè çíàìåíèòèé ãðåöüêèé ôіëîñîô Ôàëåñ ïåðåáóâàâ ó 
Єãèèïòі, éîãî ïîïðîñèëè âèìіðÿòè âèñîòó ïіðàìіäè Õåîïñà. І âіí 
ëåãêêî ðîçâ’ÿçàâ öþ çàäà÷ó! Ôàëåñ ñòàâ ïðÿìî ïåðåä ïіðàìіäîþ і 
íàêêðåñëèâ äóãó, ðàäіóñ ÿêîї äîðіâíþâàâ éîãî çðîñòó. Ó òîé ìîìåíò, 
êîëëè éîãî òіíü äîñÿãëà äóãè, âіí âèìіðÿâ äîâæèíó òіíі ïіðàìіäè. 
Òàêê ñàìî ÿê äîâæèíà éîãî âëàñíîї òіíі äîðіâíþâàëà éîãî çðîñòó, 
òàêê і âèñîòà ïіðàìіäè äîðіâíþâàëà äîâæèíі її òіíі.

Життя простих людей у Єгипті. Армія
Ñïî÷÷àòêó ïðîñòі ëþäè Єãèïåòñüêîї äåðæàâè ïðàöþâàëè â òðó-

äîâèõ çàãîíàõ. Êîæíèé òàêèé çàãіí îòðèìóâàâ êîíêðåòíå çàâ-
äàííÿ (áóäіâíèöòâî ïіðàìіäè, ñïîðóäæåííÿ іðèãàöіéíèõ ñïîðóä, 
ïîñіâíіі ðîáîòè òîùî). Ïîòіì ïåðåêîíàëèñÿ â òîìó, ùî ïðàöÿ íå-
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ïðîôåñіéíèõ ðîáіòíèêіâ íååôåêòèâíà. Óñіõ ðîáіòíèêіâ áóëî îãîëî-
øåíî öàðñüêèìè ëþäüìè. Êîæíèé ç íèõ îäåðæàâ òó ïðîôåñіþ, 
ÿêó éîìó âèçíà÷èâ ïðåäñòàâíèê ôàðàîíà íà îãëÿäèíàõ.

Þíàêè, ÿêі äîñÿãëè ïîâíîëіòòÿ, ðîçïîäіëÿëèñÿ íà ðîáîòó. Öÿ
ðîáîòà âèçíà÷àëàñÿ íà âñå æèòòÿ. Íàéñèëüíіøèõ çàáèðàëè äî àð-
ìії. Іíøèõ – äî õðàìіâ íà ïîñàäè íèæ÷îãî æðåöòâà ÷è äî ðåìіñ-
íè÷èõ ìàéñòåðåíü.ð

ïîñòó-Іíøà äîëÿ ñïіòêàëà ðàáіâ (áàêó). ×èñåëüíî âîíè çíà÷íî 
âèêîíó-ïàëèñÿ âіëüíèì. ×àñòî áàêó áóëè îñîáèñòèìè ñëóãàìè ÷è â
àëè íà âàëè âèïàäêîâі ðîáîòè. Áàêó âіëüíî ïðîäàâàëè і êóïóâà

ðèíêó.
íòðîëü ×àñòî, çäіéñíþþ÷è âîєííі ïîõîäè, ôàðàîíè âòðà÷àëè êî
ëè ãîñ-íàä íîìàðõàìè, ÿêі îðãàíіçîâóâàëè çàêîëîòè òà ðîçîðþâàë

èíîâíè-ïîäàðñòâà. Òðóäîâèé ëþä ïîòðàïëÿâ ïіä òèñê і öàðñüêèõ ÷è
òóíêîì êіâ, і ìіñöåâèõ íîìàðõіâ. Ó òàêèõ óìîâàõ єäèíèì ïîðÿò
50 ðîöіáіäíîòè áóëè ïîâñòàííÿ. Íàéáіëüøå ç íèõ âіäáóëîñÿ â 175
іãàëèñÿ äî í. å. Ïіä ÷àñ ïîâñòàííÿ áóëî çíèùåíî àðõіâè, äå çáåðі
îäàðñòâ äîêóìåíòè ïðî áîðãè, à òàêîæ çðóéíîâàíî áàãàòî ãîñïî
ïðî öåâåëüìîæ і õðàìіâ. Іñíóþòü ñâіä÷åííÿ çíàòíîãî âåëüìîæі 
å îðå...ïîâñòàííÿ: «Ãðàáіæíèêè âñþäè. Íіë çðîøóє, àëå íіõòî íå
îâàíî â Ìîð ïî âñіé êðàїíі. Êðîâ ïîâñþäè... Áàãàòî òðóïіâ ïîõî
ìó ìіñòі Íіëі... Áëàãîðîäíі â ãîðі, ïðîñòîëþäèíè ðàäіþòü. Ó êîæíîì
ä íàñ”.ãîâîðÿòü: “Äàâàéòå áèòè ñèëüíèõ (ìîæíîâëàäíèõ) ñåðåä

Ëþäè ñòàëè ïîäіáíі äî ïòàõіâ-ñòåðâ’ÿòíèêіâ».

1. Íóáіéñüêèé ëó÷íèê. 
2. Âîїí çі ùèòîì і ñïèñîì. 

þ.3. Âîїí ç äâîðó÷íîþ ñîêèðîþ
ðäії. 4. Îõîðîíåöü іç öàðñüêîї ãâàð
öü.5. Ëåãêîîçáðîєíèé ïіõîòèíå

îї àðìії.Êîëіñíèöÿ єãèïåòñüêî

1

2

3

4

5
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Ïîâñòàííÿìè êîðèñòàëèñÿ çîâíіøíі âîðîãè Єãèïòó. Òàê, ïіñëÿ 
ïîâñòàííÿ êî÷îâі ïëåìåíà ãіêñîñіâ óñòàíîâèëè êîíòðîëü íàä Єãèï-
òîì. Ó Äåëüòі ãіêñîñè ñòâîðèëè âëàñíå öàðñòâî, âîíè çäіéñíþâàëè 
íàáіãè íà ïіâäåíü, ñïàëþâàëè ìіñòà, ðóéíóâàëè õðàìè, óáèâàëè 
òà çàáèðàëè â ïîëîí áàãàòüîõ єãèïòÿí. Їõíє ïàíóâàííÿ òðèâàëî 
áëèçüêî 100–150 ðîêіâ.

Òіëüêè ïіñëÿ âèãíàííÿ ãіêñîñіâ ó 1580 ðîöі äî í. å. ïî÷èíàєòüñÿ ó ð ö ä
íàéÿñêêðàâіøèé ïåðіîä ðîçêâіòó Єãèïòó. Âåëèêі çìіíè âіäáóëèñÿ â 
àðìії. Єãèïòÿíè íàâ÷èëèñÿ â ãіêñîñіâ âèêîðèñòîâóâàòè êîíåé ó 
âіéñüêîîâіé ñïðàâі. Ïåðåîçáðîїëàñÿ é ïіõîòà – ëó÷íèêè îòðèìàëè 
íîâі ëóóêè òà ñòðіëè. Ç’ÿâèëèñÿ áîéîâі ñîêèðè.

Ïî÷àëè çàñòîñîâóâàòè áîéîâі êîëіñíèöі, îäèí âîїí ïðàâèâ 
êіíüìèè, à äðóãèé – áóâ îçáðîєíèé ëóêîì. Âîїíè éøëè â áіé ïіä 
ïðàïîððàìè, ïіä çâóêè ñóðì і áіé áàðàáàíіâ. Áóëî çàïðîâàäæåíî 
âіéñüêîîâі íàãîðîäè: ëàíöþã, áðàñëåò, îðäåíè Ìóõè òà Ëåâà. Âè-
ùèõ îôôіöåðіâ íàäіëÿëè çåìëåþ.

Óñþ àðìіþ áóëî ïîäіëåíî íà äâі ÷àñòèíè: ïіâíі÷íó é ïіâäåííó, 
ÿêі ðîççïîäіëÿëèñÿ íà ç’єäíàííÿ, ùî ìàëè іìåíà áîãіâ. Íàéäðіáíі-
øèì ïііäðîçäіëîì, ùî ìàâ ñâіé ïðàïîð, áóâ çàãіí ó 200 âîїíіâ. Âіí 
ñêëàäàâñÿ ç ï’ÿòіðîê, êîæíà ç ÿêèõ ìàëà ñòàðøèíó. Óòðèìàííÿ 
òàêîї àððìії ïîòðåáóâàëî âåëèêèõ êîøòіâ, òîìó â ìèðíèé ÷àñ âîїíè 
ïðàöþââàëè íà áóäіâåëüíèõ і çðîøóâàëüíèõ ðîáîòàõ. Àðìіÿ çàáåç-
ïå÷èëàà íàäçâè÷àéíèé ðîçêâіò äåðæàâè.

Спрробуй дізнатися самостійно, чому дві найпочесніші військові нагороди 
Даввнього Єгипту часів перших династій Нового царства називалися ор-
денном Лева й орденом Мухи.

Єãèïïòÿí ïðîñòîãî ïîõîäæåííÿ íàáèðàëè â ïіõîòó. Ó ìèðíі ÷àñè 
âîíè ááóëè íàãëÿäà÷àìè çà ðàáàìè â àà
 êàìåíÿÿðíÿõ. Âîїí îòðèìóâàâ íà äåíü 
1,8 êã õõëіáà, øìàòîê ñìàæåíîãî ì’ÿñà òà 
òðîõè îîâî÷іâ. Éîìó âèäàâàëè äâі ïîëîò-
íÿíі  ñîîðî÷êè íà ìіñÿöü. Ïðåñòèæíèì âè-
äîì âіééñüêîâîї ñëóæáè ââàæàëàñÿ ñëóæáà 
êîëіñíèè÷èì.

Ïðèèáëèçíî îäíàêîâå ìіñöå ç êîëіñíè-
÷èìè ïîñіäàëè ïåðåñі÷íі æåðöі. Âîíè 
ïðèñëóóãîâóâàëè ó õðàìàõ і âіääàâàëè íà-
ëåæíå «ñòîìëåíèì» – òàê íàçèâàëè íå-
áіæ÷èêêіâ çі çíàòíèõ ëþäåé.

Çà ïïðàâëіííÿ æіíêè-ôàðàîíà Õàòøåï-
ñóò, ÿêà íå ìîãëà î÷îëþâàòè àðìіþ, áóðõ-
ëèâî ðîîçâèâàëîñÿ áóäіâíèöòâî.

Áóëîî çàêіí÷åíî ñïîðóäæåííÿ õðàìó 
â Êàðííàêó òà ðîçïî÷àòî áóäіâíèöòâî íå 
ìåíø ââåëè÷íîãî õðàìó â Ëóêñîðі. Íàâіòü 

Ñêóëüïòóðà 
Õàòøåïñóò, 
Ìåòðîïîëіòåí-ìóçåé,
ì. Íüþ-Éîðê, ÑØÀ.

ð ó

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



46

Країна фараонів і пірамід

іâ і ïî-çàðàç çàëèøêè öèõ ñïîðóä ïðèâàáëþþòü áàãàòüîõ òóðèñòі
öіíîâóâà÷іâ ñòàðîâèíè.

â. Òîìó Òîðãіâëÿ â Єãèïòі ïåðåáóâàëà â ðóêàõ ôàðàîíіâ і õðàìіâ
ïðèçíà-òîðãіâöіâ àáî êóïöіâ ó êðàїíі íå áóëî. Ïåâíі ëþäè, ÿêèõ ï
è äîðó-÷àâ ôàðàîí ÷è æðåöü, çàéìàëèñÿ òîðãіâëåþ çà îñîáëèâèìè
ëåæàëè ÷åííÿìè. Ðåìіñíèêè ïðàöþâàëè â ìàéñòåðíÿõ, ùî íàë
çïîäіëі äåðæàâíîìó öàðñüêîìó ïіäïîðÿäêóâàííþ. Òîìó ïðè ðîç
âàëèñÿ ðîáî÷îї ñèëè ïðîôåñіéíі ðåìіñíè÷і íàâè÷êè îñîáëèâî öіíó

і ìîãëè âïëèíóòè íà ïîäàëüøó äîëþ þíàêà.

Ëóêñîðñüêèé õðàì. Ñó÷àñíå ôîòî.

Êàðíàêñüêèé õðàì. Ñó÷àñíå ôîòî.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



47

Країна фараонів і пірамід

Навчання в Давньому Єгипті
Óñі íàóêîâі çíàííÿ єãèïòÿíè îäåðæóâàëè ó ñâîєðіäíіé øêîëі, 

ÿêó íàçèâàëè áóäèíêîì æèòòÿ. Òàì âîíè âèâ÷àëè òàêі ïðåä-
ìåòè, ÿê àñòðîíîìіÿ, ìàòåìàòèêà, ëіêóâàëüíà ñïðàâà òà іíøі. 
Ó øêîëі ó÷íі ïîâèííі áóëè íàâ÷èòèñÿ ÷èòàòè, ãðàìîòíî òà êðà-
ñèâî ïèñàòè, ñêëàäàòè äіëîâі äîêóìåíòè. Òàêîæ âîíè âèâ÷àëè 
ãåîãðàôіþ, ìîëèòâè òà êàçêè. Ñïî÷àòêó ó÷íі â÷èëèñÿ ïðàâîïèñó ôіþ, ìîëèòâè òà êàçêè. Ñïî÷àòêó ó÷íі â÷èëèñÿ ïðàâîïèñó 
íà óëàììêàõ ãëèíÿíèõ ãëå÷èêіâ, êàì’ÿíèõ і äå ðåâ’ÿíèõ äîøêàõ і 
òіëüêè ïіñëÿ öüîãî ïåðåõîäèëè äî ïèñüìà íà ïàïіðóñі.

Íà ïïî÷àòêó øêіëüíîãî óðîêó ó÷åíü, ÿê і â íàø ÷àñ, ïîâèíåí 
áóâ ïîññòàâèòè ÷èñëî, ìіñÿöü òà äåíü. Çàçâè÷àé íà óðîêàõ ç ïèñüìà 
ïåðåïèñóâàëè ðіçíі âàæëèâі äîêóìåíòè. Íàé÷àñòіøå öå áóëè ïî-
â÷àííÿÿ, ó ÿêèõ âèêëàäàëèñÿ ïîðàäè òà îïèñè ôàõіâ.

Çáåððіãñÿ óðèâîê, ùî çàêëèêàâ ñòàðàííî â÷èòèñÿ: «Ïèøè ñâîєþ 
ðóêîþ і ÷èòàé ñâîїì ðîòîì, і ïîðàäüñÿ ç òèì, õòî çíàє áіëüøå, íіæ 
òè... Íåå ïðîâîäü äíÿ áåç äіëà, à òî ïîá’þòü òåáå, áî âóõî õëîï÷èêà 
íà éîãîî ñïèíі, і âіí ñëóõàє, êîëè éîãî á’þòü. Íå áóäü ëþäèíîþ áåç 
ðîçóìóó, áåç âèõîâàííÿ!».

Áàòüüêè òàêîæ íàìàãàëèñÿ ïðèâ÷èòè äіòåé äî íàâ÷àííÿ. Ó òåê-
ñòі îäíîãî ç ïàïіðóñіâ іäåòüñÿ ïðî òå, ÷îìó áàòüêî ïðèìóøóє ñèíà 
â÷èòèñÿ: «Äóøåþ âáîëіâàé çà òå, ùîá ó÷èòèñÿ ïèñàòè, òîäі òè 
çìîæåøø óíèêíóòè áóäü-ÿêîї âàæêîї ðîáîòè і äîñÿãíóòè âàæëèâîї 
ïîñàäè. Ïèñàð çâіëüíåíèé âіä ôіçè÷íîї ïðàöі; âіí íà÷àëüíèê... ×è 
òðèìàєєø òè ó ñâîїé ðóöі òàáëè÷êó ïèñàðÿ? Öèì òè âіäðіçíÿєøñÿ 
âіä òîãîî, õòî òðèìàє âåñëî...».

Äëÿÿ ïèñüìà ðîçâîäèëè ñïåöіàëüíó ôàðáó – ÷åðâîíó àáî ÷îðíó. 
×åðâîííîþ ôàðáîþ ïèñàëè ïî÷àòêè ðîçäіëіâ і äàòè. Ïîòіì î÷åðåòÿ-
íîþ ïààëè÷êîþ íà ïàïіðóñі çëіâà íàïðàâî êðåñëèëè ієðîãëіôè.

Єãèïïåòñüêі êíèãè áóëè äóæå äèâíі, àäæå îêðåìі ñóâîї ñÿãàëè 
çàâäîâææêè 30–40 ìåòðіâ. Ñòåáëà ïàïіðóñó, î÷åðåòó ç Äåëüòè, íà-
ðіçàëè òîíåíüêèìè ñìóæêàìè і âêëàäàëè â ðÿä, ïîòіì óïîïåðåê, 
і òàê êêіëüêà øàðіâ. Ïіñëÿ öüîãî âіäáèâàëè і ïðåñóâàëè, ïîêè ïà-
ïіðóñ ííå ñòàâàâ ñõîæèì íà ïàïіð íàøèõ 
äíіâ.

Єãèïïòÿíè ïåðøèìè çðîçóìіëè âàæëè-
âіñòü ñëëîâíèêіâ òà åíöèêëîïåäіé. Âіäîìî, 
ùî ïåððøó åíöèêëîïåäіþ çі ñëîâàìè, çãðó-
ïîâàíèèìè çà òåìàìè (íåáî, âîäà, çåìëÿ, 
ðîñëèííè, òâàðèíè, ëþäè, ïðîôåñії, ïîñàäè, 
÷óæîçååìíі ïëåìåíà і íàðîäè, õàð÷îâі ïðî-
äóêòè òòà íàïîї), óêëàâ íàïðèêіíöі Íîâîãî 
Öàðñòââà æðåöü Àìåíåìîïå.

Єãèïåòñüêèé ïèñàð. Áëèçüêî 26–24 ñòîëіòü 
äî í. å., Ëóâð, ì. Ïàðèæ, Ôðàíöіÿ.
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Єãèïòÿíè ìîãëè îá÷èñëèòè äîâæèíó êîëà, ïëîùó êðóãà, çíàëè 
àðèôìåòè÷íó ïðîãðåñіþ. Ó ìàòåìàòè÷íèõ îá÷èñëåííÿõ êîðèñòóâà-
ëèñÿ äóæå îðèãіíàëüíèìè ñïîñîáàìè.

Îñü îäèí ç íèõ. Â îäíîìó ïàïіðóñі є ñïîñîáè îá÷èñëåííÿ ïëîùі 
êðóãëîї äіëÿíêè çåìëі, ùî ìàє â äіàìåòðі 9 îäèíèöü. Ðîçâ’ÿçàííÿ: 
«Ïîòðіáíî âіäíÿòè âіä íüîãî äåâ’ÿòó ÷àñòèíó. Îòðèìàєìî 8. Ìíî-
æèìî 8 íà 8, îòðèìàєìî 64. Ïëîùà äіëÿíêè: 64 îäèíèöі». Ñüî-, ð ù ä ä ö

îæíèé.ãîäíі ìè âèêîðèñòîâóєìî ôîðìóëó, àëå ðåçóëüòàò ìàéæå òîòî
ïåðàöії. Ùå â äîäèíàñòè÷íі ÷àñè єãèïòÿíè ðîáèëè ñêëàäíі îï
þ÷è âіä Ó ìåäè÷íèõ ïàïіðóñàõ îïèñàíî ìåòîäè ëіêóâàííÿ, ïî÷èíàþ
ìè íіã. îãëÿäó і ëіêóâàííÿ ðàí íà ãîëîâі é çàêіí÷óþ÷è õâîðîáàì
òèñÿ çà Ñïåöіàëüíî çàçíà÷åíî âèïàäêè, êîëè ëіêàð íå ïîâèíåí áðàò
ó, ëіêàð ëіêóâàííÿ. Ðі÷ ó òіì, ùî çà ëіêóâàííÿ, ÿêå íå ìàëî óñïіõó

ìóñèâ âіäïîâіäàòè, íàâіòü ñâîїì æèòòÿì.

è Єãèïåòñüêі ëіêàðі ìàëè
êóâàëè ñïåöіàëіçàöіþ. Âîíè ëіê
íèõ ïåâíèé îðãàí. Òîáòî â 
òèáóëè ñòîìàòîëîãè, òåðàïåâ
øèìè é іíøі ëіêàðі. Єãèïòÿíè ïåð

ñòâîðèëè çóáíó ùіòêó.

â÷àííÿÓ єãèïåòñüêèõ øêîëàõ â÷èëèñÿ і õëîï÷èêè, і äіâ÷àòêà. Íàâ
âіäàíü. ïî÷èíàëîñÿ çі ñëóõàííÿ ìіôіâ, óñíèõ ëåãåíä, êàçîê òà îïî
Äî íà-Òàê âèíèêëî íîâå ÿâèùå â êóëüòóðі єãèïòÿí – ëіòåðàòóðà. 
і ïіðà-øîãî ÷àñó äіéøëè ðіçíîìàíіòíі íàïèñè íà ñòіíàõ ãðîáíèöü 
êàçêè, ìіä, ãіìíè áîãàì і ïðàâèòåëÿì êðàїíè, ïîâ÷àííÿ ìóäðåöіâ,

îïîâіäàííÿ.
ïðàöÿ Ó єãèïåòñüêèõ êàçêàõ îñïіâóєòüñÿ ðåàëüíå æèòòÿ òà 
Ðîçïî-єãèïòÿí, âіðà ó ñïðàâåäëèâіñòü, ïåðåìîãó äîáðà íàä çëîì.

å ìîã  ëà âіäàєòüñÿ â íèõ і ïðî ñòðàõ ïåðåä ÿâèùàìè, ÿêèõ ëþäèíà íå
ðîçïî-ïîÿñíèòè. Ñåðåä êàçîê Äàâíüîãî Єãèïòó ìè ìîæåìî çíàéòè

ÿ òîãî,âіäü ïðî âîñêîâîãî êðîêîäèëà, ÿêîãî îæèâèâ ÷àêëóí äëÿ
ðî äîëþ ùîá ïîêàðàòè ãðіøíèêà, à òàêîæ ôàíòàñòè÷íі ïðîðîöòâà ïð

äіòåé, îïîâіäàííÿ ïðî âіäâàæíèõ ìîðåïëàâöіâ і âîїíіâ.

і ñëîâà Єãèïòÿíè îäíèìè ç ïåðøèõ ñòàëè ïîçíà÷àòè çâóêè і
ëþâàëè ïåâíèìè çíàêàìè-ìàëþíêàìè. Ùîá íàïèñàòè «ñîíöå», ìà
òðüîìà  íåâåëè÷êå êîëî ç êðàïêîþ ïîñåðåäèíі. Âîäó çîáðàæóâàëè ò
ëіôàìè.õâèëÿñòèìè ëіíіÿìè. Öі çíàêè-ìàëþíêè íàçèâàþòü ієðîãë
ëå îäèí Ïіçíіøå çíàêàìè ñòàëè ïîçíà÷àòè íå òіëüêè öіëå ñëîâî, àë
ñ íå ïî-àáî êіëüêà ïðèãîëîñíèõ çâóêіâ (ãîëîñíі íà ïèñüìі â òîé ÷àñ

çíà÷àëèñÿ).
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Виккористовуючи малюнок 2, спробуй написати ієрогліфами своє ім’я.

Відкриття важливої сторінки 
єгипетської історії

Ó êêîæíîї öèâіëіçàöії є ñâîї âіäêðèâà÷і-äîñëіäíèêè. Îäíèì ç 
òàêèõ âіäêðèâà÷іâ ñòàâ Æàí-Ôðàíñóà Øàìïîëüéîí. 27 âåðåñíÿ 
1822 ðîîêó âіí äîïîâіâ ïðî âіäêðèòòÿ ієðîãëіôі÷íîї àáåòêè.

Ó 18826 ðîöі Øàìïîëüéîí ñòâîðèâ ïåðøèé ìóçåé, ùî ñïåöіàëі-
çóâàâñÿÿ íà єãèïåòñüêèõ ñòàðîæèòíîñòÿõ, à â 1831 – î÷îëèâ ïåðøó 
êàôåäððó єãèïòîëîãії. Òàê ïî÷èíàëîñÿ íàóêîâå âèâ÷åííÿ єãèïåò-
ñüêîї ööèâіëіçàöії.

Ç ïèèñåìíèõ äæåðåë, ÿêі äîñëіäíèêè çìîãëè ïðî÷èòàòè, äіçíà-
ëèñÿ ïðî òå, ùî ôàðàîí Àìåíõîòåï ІV âèðіøèâ ïîáóäóâàòè íîâó 
ñòîëèöþ – Àõåòàòîí. Ùîá ïîñëàáèòè âëàäó æåðöіâ, Àìåíõîòåï ІV 
ïðîãîëîîñèâ áîãà ñîíöÿ Àòîíà єäèíèì áîæåñòâîì, ÿêîìó ñëіä ïî-
êëîíÿòòèñÿ. À ñåáå ôàðàîí íàêàçàâ íàçèâàòè Àòîíîâèì ñèíîì – 
Åõíàòîîíîì.

Ïðîòòå äії íîâîãî ôàðàîíà-ðåôîðìàòîðà íå ïіäòðèìàëè ïðîñòі ëþäè. 
Âîíè ïðîäîâæóâàëè âіðèòè ó ñòàðèõ áîãіâ. Ôàðàîí íå çìіã ïіäіðâàòè 
ìîãóòíііñòü çíàòі òà ôіâàíñüêèõ æåðöіâ. Äî òîãî 
æ ôàðààîí íå ìàâ ñèíà. Òîìó ïіñëÿ ñìåðòі Åõíà-
òîíà îääèí ç éîãî íàñòóïíèêіâ, ôàðàîí Òóòàíõà-
ìîí, ïååðåíіñ ñòîëèöþ íàçàä ó Ôіâè. Ïðîòå, ÿê 
ïèñàëè ïàïіðóñè, éîãî æèòòÿ îáіðâàëîñÿ â ðàí-
íüîìó ââіöі. Ñàìå ãðîáíèöÿ Òóòàíõàìîíà ñòàëà
âіäêðèòòòÿì ñâіòîâîãî çíà÷åííÿ.

Çà ÷÷àñіâ ïðàâëіííÿ ôàðàîíіâ 11–10 ñòîëіòòÿ 
äî í. å. ïîãðàáóâàííÿ öàðñüêèõ ãðîáíèöü
ñòàëî òòàêèì ìàñîâèì, ùî âèðіøèëè ïåðåíåñ-
 òè áіëüüøіñòü öàðñüêèõ ðåøòîê ó âіääàëåíó 
ãðîáíèöþ і òàì çàìóðóâàòè.

Äàâíüîєãèïåòñüêі 
ієðîãëіôè.

Ñòàòóÿ ôàðàîíà Åõíàòîíà
ç õðàìó Àòîíà â Êàðíàêó.

1

2
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4 ëèñòîïàäà 1922 ðîêó â îäíіé çі
ñêåëü Äîëèíè Öàðіâ ïіä ñòàðîäàâ-ñêåëü Äîëèíè Öàðіâ ïіä ñòà

 ãðîá-íіìè õàòèíàìè áóäіâíèêіâ
íèöі áóëî ùî âåëèâèÿâëåíî ñõіäöі, ù

è ñîáіó ãëèá ñêåëі. Ðîç÷èùàþ÷
ôіâàí-øëÿõ, äîñëіäíèêè âèÿâèëè çàìóðîâàíèé âõіä ç âіäáèòêàìè

ìè). Öі ñüêîãî öâèíòàðÿ (øàêàë і äåâ’ÿòü ôіãóð çі çâ’ÿçàíèìè ðóêàì
àðÿ çà-ïå÷àòêè ôіêñóâàëè, ùî ïіñëÿ ïîõîâàííÿ íà÷àëüíèê öâèíòà

õàìîíà. ïëîìáóâàâ âõіä. Äàëі áóëî çíàéäåíî ïå÷àòêè ç іì’ÿì Òóòàíõ
ó ãðîá-Àðõåîëîãè ðîç÷èñòèëè öåé âõіä, âñòóïèëè ÷åðåç ïðîëàì ó
ìіòòÿì. íèöþ і ïîáà÷èëè êîðèäîð, óâåñü çàáèòèé áóäіâåëüíèì ñì
îâàíîãî Î÷èñòèâøè ñîáі øëÿõ, âîíè îïèíèëèñÿ áіëÿ äðóãîãî çàìóðî
Öå ïіä-âõîäó, íà ÿêîìó òàêîæ âèÿâèëè ñëіäè òèõ ñàìèõ ïå÷àòîê. Ö
íÿ.òâåðäèëî ôàêò, ùî ãðîáíèöþ íå ðîçêðèâàëè ïіñëÿ ïîõîâàí
î÷èìà Êîëè äîñëіäíèêè âіäêðèëè äðóãèé âõіä, ïåðåä їõíіìè
â êóïó ïîñòàëî íåéìîâіðíå âèäîâèùå: ç òåìðÿâè âèñòóïàëè çâàëåíі
ëåâіâ і ïîçîëî÷åíі êîëіñíèöі, äèâíі ëіæêà, ïðèêðàøåíі ôіãóðàìè
öàðÿ, à ôàíòàñòè÷íèõ ïîòâîð, äâі âåëèêі, íà çðіñò ëþäèíè, ñòàòóї ö
òà êî-òàêîæ íåçëі÷åííі ñêðèíüêè, ñóíäóêè

âіä áåç-ðîáêè. Î÷і äîñëіäíèêіâ ðîçáіãëèñÿ â
àñòðîâà ëі÷і ÷óäîâèõ ðå÷åé: îñü ðіçüáëåíà àëåáà
îëî÷åíå ïîñóäèíà ó âèãëÿäі ëîòîñà, îñü ïîçî
î íèìè êðіñëî! Çäàєòüñÿ, ðå÷åé òóò ñòіëüêè, ùî

ìîæíà íàïîâíèòè öіëèé ìóçåé!
å áóëî Ïðîòå â ïåðøîìó ïðèìіùåííі í
óâàæíî çíàéäåíî òðóíè ç ìóìієþ. Àðõåîëîãè ó
óëà äî îãëÿíóëè ñòіíè. Îäíà ñòіíà ïðèâåðí
òàêîãî ñåáå óâàãó: ó öåíòðі її áóëà ïëÿìà, íå

ìè ñòî-êîëüîðó, ÿê ïî êðàÿõ. Ïî êóòêàõ ïëÿì
äàíі äâі ÿëè îáëè÷÷ÿì îäíà äî îäíîї âæå çãàä

îõîðî-öàðñüêі ñòàòóї – íåìîâ ñòîðîæі, ùî
íÿëè âõіä.

çâіëü-Ùîá ïðîéòè äàëі, ïîòðіáíî áóëî
óæå áà-íèòè ïðèìіùåííÿ. Áóëî çíàéäåíî äó
і ëóêè, ãàòî ðіäêіñíèõ і öіííèõ ðå÷åé: öàðñüêі
іâ’ÿìè, çîëîòі êèíäæàëè ç êðàñèâèìè ðóê

ê і ñóí-ñðіáíі ñóðìè, áåçëі÷ ðіçíèõ ñêðèíüîê
àëåáà-äóêіâ – âіä íåâåëèêèõ, çðîáëåíèõ ç

Ïå÷àòêà íà âõîäі â ãðîáíèöþ 
Òóòàíõàìîíà (1922). 

Ïå÷àòêà çàëèøàëàñÿ íåäîòîð-
êàííîþ âïðîäîâæ 3245 ðîêіâ!

óìії Ìóìіÿ â ñàðêîôàçі. Äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìó
ÿ.ïîòðіáíі áóëè ґðóíòîâíі ìåäè÷íі çíàííÿ
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ñòðó òà ñëîíîâîї êіñòêè іç çîëîòèìè ïðèêðàñàìè, äî äåðåâ’ÿíèõ, 
îááèòèõ çîëîòîì çі âñòàâêàìè ç áëàêèòíîãî ôàÿíñó òà öіííèõ ïî-
ðіä äåðåâà. Ó ñêðèíÿõ ëåæàëè öàðñüêі êîøòîâíîñòі: ïåðñíі, ïðè-
êðàøåíі äîðîãîöіííèì êàìіííÿì, íàìèñòà, áðàñëåòè; óáðàííÿ, 
ñîðî÷êè, ðóêàâèöі äëÿ ñòðіëüáè ç ëóêà, ñàíäàëії ç ïðèêðàñàìè іç 
çîëîòà òà ôàÿíñó ó âèãëÿäі êâіòіâ. Òóò æå áóëè çîëîòèé ñêіïåòð і 
çîëîòі îïàõàëà ç êîëüîðîâèì ñòðàóñèíèì ïіð’ÿì, ðіçíîìàíіòíі ïî-ð ð ó ð , ð
ñîõè.

Ó ïðèìіùåííі çíàéøëè áàãàòî êàì’ÿíèõ âàç, ðіçíèõ ìåáëіâ: 
ðіçüáëååíі äåðåâ’ÿíі, ïðèêðàøåíі çîëîòîì і ñëîíîâîþ êіñòêîþ 
êðіñëà, ñòіëüöі, òàáóðåòè. Ïіä îäíèì ç ëіæîê áóëî çíàéäåíî íàâіòü 
çàïàñè їæі. Ñêàì’ÿíіëі âіä ÷àñó ñìàæåíі ãóñè, êà÷êè, æóðàâëі, 
îêîðîêè, çàñîõëі ïëîäè, õëіáèíè, ïå÷èâî – óñіì çàáåçïå÷èëè Òó-
òàíõàììîíà äëÿ çàãðîáíîãî æèòòÿ.

Êîëè çâіëüíèëè âіä ðå÷åé ïåðøó çàëó, çëàìàëè ïðîõіä ó äðóãó 
êіìíàòóó. Її ðîçìіðè áóëè íåâåëèêèìè, і ìàéæå âñÿ âîíà áóëà 
 çàéíÿòà âåëè÷åçíèì ïîçîëî÷åíèì äåðåâ’ÿíèì ôóòëÿðîì, ïðèêðà-
øåíèì âñòàâêàìè ç áëàêèòíîãî ôàÿíñó, çàâäîâæêè 5 ìåòðіâ, çàâ-
øèðøêêè 3,3 ìåòðà, à çàââèøêè 2,75 ìåòðà, éîãî êðèøêà ìàéæå 
òîðêàëàñÿ ñòåëі.

Âіäññòàíü ìіæ ñòіíàìè êіìíàòè òà ñòіíêàìè ôóòëÿðà ñòàíîâèëà 
âñüîãî 65 ñàíòèìåòðіâ. Íà îäíîìó ç êіíöіâ ôóòëÿðà äîñëіäíèêè 
çíàéøëëè äâåðöÿòà. Âіä÷èíèëè äâåðі ïåðøîãî ôóòëÿðà, à âñåðåäèíі 
çíàéøëëè äðóãèé, çà íèì – òðåòіé і ÷åòâåðòèé. 
Ï’ÿòèìì ñòàâ ñàðêîôàã ç ïðåêðàñíîãî æîâòîãî 
êâàðöèèòó 2,75 ìåòðà çàâäîâæêè, 1,5 ìåòðà çàâ-
øèðøêêè і çàââèøêè. Íà éîãî ðіæêàõ – ðåëüєôíі 
ôіãóðè êðèëàòèõ áîãèíü, ÿêі ðîçïðîñòåðòèìè ðó-
êàìè éé êðèëàìè îõîïëþþòü ç óñіõ áîêіâ ñàðêîôàã, 
íåìîâ ççàõèùàþ÷è éîãî âіä áóäü-ÿêîãî íåùàñòÿ.

Êîëèè ïіäíÿëè êðèøêó ñàðêîôàãà, òî âñåðåäèíі 
ïîáà÷èëëè ñÿþ÷ó çîëîòîì òðóíó ôàðàîíà, çàêóòàíó 
ïîêðèââàëàìè. Íà її êðèøöі – ñêóëüïòóðíå îá-
ëè÷÷ÿ Òóòàíõàìîíà.

Òðóííà – äåðåâ’ÿíà, óñÿ îááèòà ëèñòîâèì çîëî-
òîì. Îááëè÷÷ÿ òà ðóêè íà êðèøöі çðîáëåíî ç ìà-
ñèâíîãîî çîëîòà, áðîâè òà ïîâіêè – ç òåìíî-ñèíüîãî 
ñêëà, ááіëêè î÷åé – ç àëåáàñòðó, çіíèöі – ç îáñèäі-
àíó (âóóëêàíі÷íîãî ñêëà). Ðóêè, ùî ñòèñêàþòü 
öàðñüêèé ñêіïåòð і êàí÷óê, âèãîòîâëåíî òàêîæ іç 
çîëîòà çі âñòàâêàìè іç ñèíüîãî ñêëà.

Çîëîòèé ñàðêîôàã ôàðàîíà Òóòàíõàìîíà. 

Öåé ïðàâèòåëü ëіêâіäóâàâ óñі ðåôîðìè Åõíàòîíà. 
Ïіññëÿ ñìåðòі ôàðàîíà âäÿ÷íі æåðöі áîãà Àìîíà 
âëààøòóâàëè éîìó ðîçêіøíі ïîõîðîíè.
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Óñåðåäèíі âèÿâèëè äðóãó òðóíó, òî÷íіñіíüêî
òàêó ñàìó, ÿê і ïåðøà, îïîâèòó ïîêðèâàëîì,
ïîâåðõ ÿêîãî ëåæàëè âіíêè іç çàñîõëèõ êâіòіâ.
Çíÿëè êðèøêó äðóãîї òðóíè – ó íіé ñïîâèòà
ïîêðèâàëîì òðåòÿ òðóíà. Âîíà áóëà çàâäîâæêèïîêðèâàëîì òðåòÿ òðóíà. Âîíà áóëà çàâä

îãî çî-1,85 ìåòðà, çðîáëåíî її áóëî ç ìàñèâíî
íàãàäóєëîòà. Çîâíіøíüîþ ôîðìîþ öÿ òðóíà í
ðîáîòèïåðøі äâі, àëå öіííіñòþ é ìàéñòåðíіñòþ
àðåøòі,íàáàãàòî ïåðåâåðøóє їõ. Ó öіé òðóíі, íà
ðíóòî âçíàéøëè ìóìіþ ôàðàîíà. Її áóëî çàãîð
àìèñòà, òîíêó òêàíèíó і âêðèòî áåçëі÷÷þ êîøòîâíîñòåé: ðàçêàìè íà
öâіòіâ і àìó ëåòàìè, êàáëó÷êàìè, áðàñëåòàìè іç çîëîòà, ñðіáëà, ñàìîö
îäèí – ðіçíîáàðâíîãî ñêëà. Ñåðåä öèõ ïðåäìåòіâ – äâà êèíäæàëè: 

çîëîòèé, äðóãèé – іç çîëîòèì ðóêіâ’ÿì і çàëіçíèì ëåçîì.
à âêðè-Îñîáëèâî ãàðíîþ є ÷óäîâà çîëîòà ñêóëüïòóðíà ìàñêà, ÿêà
îãî Òó-âàє ãîëîâó і ïëå÷і ôàðàîíà і âіäòâîðþє þíàöüêі ðèñè ìîëîäî
îì.òàíõàìîíà. Її ïðèêðàøåíî ëàçóðèòîì òà êîëüîðîâèì ôàÿíñî

íàéøëè Ïîðó÷ іç êàìåðîþ ñàðêîôàãіâ áóëî ïðèìіùåííÿ, ó ÿêîìó çí
ðåâ’ÿíó ïðåäìåòè, ùî çàñòîñîâóâàëèñÿ ïіä ÷àñ ïîõîâàííÿ: âåëèêó äåð
àæåííÿ ôіãóðó ÷îðíîãî øàêàëà Àíóáіñà, çàóïîêіéíó ñòàòóåòêó, çîáðà
ëî âêëà-áîãіâ і, çðåøòîþ, ñêðèíþ іç ÷îòèðìà ïîñóäèíàìè, äî ÿêèõ áóë

äåíî íóòðîùі ôàðàîíà, âèéíÿòі ïіä ÷àñ áàëüçàìóâàííÿ.
ííÿ äëÿ Âіäêðèòòÿ ãðîáíèöі Òóòàíõàìîíà ìàëî âåëè÷åçíå çíà÷åí
ç âåëè-íàóêè, áî öå áóëî ïåðøå íåïîðóøåíå öàðñüêå ïîõîâàííÿ ç
ÿêå âè-÷åçíîþ êіëüêіñòþ ðå÷åé âèíÿòêîâîї õóäîæíüîї öіííîñòі, ÿ

ÿâèëè â÷åíі.

Àðõåîëîãè âіäêðèâàþòü 
ñàðêîôàã ôàðàîíà 
Òóòàíõàìîíà.

Ó÷åíèé ïðàöþє 
íèöі íàä ðåñòàâðàöієþ êîëåñí
.ç ãðîáíèöі Òóòàíõàìîíà.

вих екс-Чи хотів (хотіла) би ти стати археологом і брати участь у науков
педиціях? Поясни свою думку.

Ïîõîâàëüíà ìàñêà Òóòàíõàìîíà, Єãèïåòñüêèé 
ìóçåé, ì. Êàїð, Єãèïåò.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



53

Країна фараонів і пірамід

Єèïïåòñüêі àðòåôàêòè є і â Óêðàїíі. Íàéáіëüøà êîëåêöіÿ (áëèçüêî 
8000 àðòåôàêòіâ) ìіñòèòüñÿ â Îäåñüêîìó àðõåîëîãі÷íîìó ìóçåї. 
Êðііì òîãî, âîíè çáåðіãàþòüñÿ òàêîæ ó êîëåêöіÿõ Íàöіîíàëüíîãî 
ìóççåþ ìèñòåöòâ іìåíі Áîãäàíà òà Âàðâàðè Õàíåíêіâ, Íàöіîíàëüíîãî 
ìóççåþ іñòîðії Óêðàїíè òîùî. Çîêðåìà, ó ôîíäàõ Íàöіîíàëüíîãî 
Êèєєâî-Ïå÷åðñüêîãî іñòîðèêî-êóëüòóðíîãî çàïîâіäíèêà çáåðіãàєòüñÿ 
îäððàçó êіëüêà öіêàâèõ åêñïîíàòіâ, ÿêі ïîòðàïèëè äî Êèєâà 
îðієєíòîâíî íà ìåæі 19–20 ñòîëіòü, ñåðåä íèõ âåëèêèé ñâÿùåííèé 
êðîîêîäèë. Ìóìіÿ êðîêîäèëà – єäèíà â Óêðàїíі, і òàêèé àðòå-
ôàêêò є óíіêàëüíèì äëÿ áàãàòüîõ êðàїí. Äîâæèíà êðîêîäèëà – 
161 ñàíòèìåòð, öå äîðîñëà òâàðèíà, òîäі ÿê ó áіëüøîñòі ìóçåїâ 
ñâіòòó çáåðіãàþòüñÿ ìóìії ìîëîäèõ êðîêîäèëіâ çàâäîâæêè íå áіëüøå 
ÿê ïіâìåòðà.

Âåëèêèé ñâÿùåííèé 
êðîîêîäèë. Íàöіîíàëüíèé 

Êèєâî--Ïå÷åðñüêèé іñòîðèêî-
êóóëüòóðíèé çàïîâіäíèê.

Знаайди в мережі Інтернет і переглянь слайд-шоу «Стародавній Єгипет». 
Корристуючись інформацією, отриманою із цієї книжки, а також з уроків 
істоорії, спробуй пояснити фотослайди, що характеризують єгипетську 
циввілізацію. Скільки фотослайдів тобі вдалося прокоментувати?

Îäåñüêèèé àðõåîëîãі÷íèé ìóçåé, 
Óêðàїíàà.

Íàöіîíàëüíèé ìóçåé ìèñòåöòâ 
іìåíі Áîãäàíà òà Âàðâàðè Õàíåíêіâ, 
åêñïîçèöіÿ «Ìèñòåöòâî Ñòàðî-
äàâíüîãî ñâіòó», ì. Êèїâ, Óêðàїíà.
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Шумери: найзагадковіший народ 
світової історії

М âèíèê-àéæå îäíî÷àñíî ç єãèïòÿíàìè â ñóñіäíüîìó ðåãіîíі
þ öèâі-ëà іíøà öèâіëіçàöіÿ. Â îäíèõ єâðîïåéñüêèõ êðàїíàõ ïåðøîþ
ïåðøîї ëіçàöієþ ââàæàþòü Äàâíіé Єãèïåò, â іíøèõ – ðàéîíîì

ìè Òèã-öèâіëіçàöії íàçèâàþòü òåðèòîðіþ ìіæ ðі÷êàìè-áëèçíþêàì
іñòîðіÿ ðîì і Єâôðàòîì, äå áóëî âіäêðèòî íàðîä âèñîêîї êóëüòóðè,

ÿêîãî ñÿãàє ІІІ òèñÿ÷îëіòòÿ äî í. å.
÷àðíèì Öåé íàðîä âîëîäіâ ãîí÷
ì ÷åðå-âèðîáíèöòâîì, îáïàëþâàííÿì

è ìіñüêіïèöі òà öåãëè, óìіâ áóäóâàòè
êàíàëèìóðè òà õðàìè, ïðîêëàäàòè ê
òè ïëî-òà çðîøóâàòè ïîëÿ, ñàäæàò
ÿãàòè âäîâі äåðåâà, à òàêîæ  çàïðÿ
àòè êî-ÿðìî âîëіâ і âіñëþêіâ, áóäóâà
òêàòè,ëіñíèöі é êîðàáëі, ïðÿñòè òà
àðÿääÿêóâàòè ç ìіäі òà áðîíçè çí
îðþâàâïðàöі òà çáðîþ; òàêîæ ñòâî
ñíі ñòà-þâåëіðíі ïðèêðàñè òà ïðåêðàñ
âàâ ìó-òóї, ïèñàâ âіðøі òà âèêîíóâ
òü. Öåçè÷íі òâîðè, ìàâ ïèñåìíіñò

áóëè øóìåðè é ïðàê- – íàðîä, ÿêèé
єãèïòÿ-òè÷íî íі÷èì íå ïîñòóïàâñÿ є
ïåðøèõíàì і òàêîæ ñòâîðèâ îäíó ç ï

äåðæàâ ñâіòó.
øóìå-Íà âіäìіíó âіä єãèïòÿí, 
ïðàâîðàì äîâåëîñÿ âèáîðþâàòè 
ìіñöå-æèòè íà öіé çåìëі ðàçîì ç 

Велич держав та імперій Передньої Азії

Êàðòà Äàâíüîãî Ìåæèðі÷÷ÿ.
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âèìè ææèòåëÿìè. Çі çáðîєþ â ðóêàõ âîíè çàâîþâàëè çåìëþ Äâî-
ðі÷÷ÿ1 і äàëè їé íàçâó – Øóìåð (Øіíåàð). Ïëîùà öієї çåìëі áóëà 
ïðèáëèèçíî òàêà, ÿê ïëîùà Òåðíîïіëüñüêîї îáëàñòі, à íàñåëåííÿ, 
íàâіòü ó ÷àñè ðîçêâіòó, íå ñÿãàëî é ìіëüéîíà îñіá.

Øóììåðè-çàâîéîâíèêè íå òіëüêè çàõîïèëè çåìëþ, à é ïåðå-
éíÿëè â ìіñöåâîãî íàñåëåííÿ âìіííÿ âåñòè іðèãàöіéíі ðîáîòè. 
Óòіì ïîîòðіáíî áóëî íàâ÷èòèñÿ íîâîãî, âіäìіííîãî âіä єãèïåòñüêîãî, 
âèäó çððîøåííÿ. ßêùî â Єãèïòі âîäà íà ïîëÿõ çàòðèìóâàëàñÿ äëÿ 
òîãî, ùùîá îñіâ ìóë, òî òóò âîäó ïîòðіáíî áóëî âіäâåñòè ç ïîëіâ, 
ùîá ïîîñіÿòè òà ñòâîðèòè çàïàñè äëÿ ïîëèâó äðóãîãî âðîæàþ.

Íà ââіäìіíó âіä Íіëó, íàéâèùèé ðіâåíü âîäè ïіä ÷àñ ïîâåíі ïðè-
ïàäàâ íà òîé ÷àñ, êîëè éøëî äîñòèãàííÿ õëіáà. Òîìó õîðîøèé 
óðîæàéé ìîæíà áóëî çàáåçïå÷èòè òіëüêè â ðàçі, ÿêùî ñâîє÷àñíî 
âіäâåñòòè âîäó â êàíàëè і âîäîéìèùà, äå âîíà çáåðіãàëàñÿ äëÿ ïî-
ëèâó äðóãîãî ïîñіâó, âîñåíè. Âîäà ðóéíóâàëà äàìáè òà çàëèâàëà 
ïîëÿ, ççíèùóþ÷è ïîñіâè. Ùå îäíієþ áіäîþ Äâîðі÷÷ÿ ñòàëà âåëèêà 
êіëüêіññòü ìóëó, ùî íåñëè ðі÷êè. Òîìó áóäіâíèöòâî äàìá і çàãàò 
òðåáà ááóëî ïðîâîäèòè ðåãóëÿðíî.

Øóììåðè íå ìàëè ïàïіðóñó, òîìó їì äîâåëîñÿ âèêîðèñòîâóâàòè 
äëÿ ïèèñüìà ãëèíó. Íà ì’ÿêіé, âîëîãіé ãëèíі ïèñàëè çàãîñòðåíîþ 
ïàëè÷êêîþ. Òàê âèíèêëî êëèíîïèñíå ïèñüìî, àáî êëèíîïèñ.

Øóììåðè çóìіëè ðîçáóäóâàòè ñèñòåìó çðîøóâàëüíèõ êàíàëіâ і 
íàñèïіââ, ðîçâèâàëè çåìëåðîáñòâî òà ñêîòàðñòâî. Öå ïðèâåëî äî 
ïîÿâè îîêðóãіâ, ïîäіáíèõ äî єãèïåòñüêèõ íîìіâ. Òіëüêè íàçèâàëèñÿ 
âîíè êіі і ìàëè ïîñåëåííÿ, ó öåíòðі ÿêèõ áóâ ñâîєðіäíèé õðàì íà 
ïëàòôîîðìі (çèêóðàò). Ïіñëÿ òîãî ÿê ïîñåëåííÿ ç õðàìîì îáíîñèëè 
ôîðòå÷íèìè ìóðàìè, âîíî ñòàâàëî ìіñòîì-äåðæàâîþ.

Ó 30000–2900 ðîêàõ äî í. å. öі ïîñåëåííÿ íà ÷îëі ç õðàìàìè 
â Øóìååðі ñòàëè ïåðøîþ ôîðìîþ äåðæàâè. Ñòіíè çàõèùàëè ìіñòî 

1Äâîîðі÷÷ÿ – òàê íàçèâàëè ïіâäåííó ÷àñòèíó ìåæèðі÷÷ÿ Òèãðó òà 
Єâôðàòóó, ùî ïіçíіøå îòðèìàëà íàçâó Âàâèëîíіÿ.

Ðîçêîïêêè øóìåðñüêîãî ìіñòà Óðóê â ñó÷àñíîìó Іðàêó. Íà ïåðåäíüîìó 
ïëàíі –– ðóїíè êàì’ÿíîãî áóäèíêó.
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âіä ñóñіäіâ, ùî çàçіõàëè íà áàãàòñòâà øóìå-
ðіâ. Ìіñòà ðîçòàøîâóâàëèñÿ íà ïàãîðáàõ, ó
íèõ ìåøêàëî 40–50 òèñÿ÷ æèòåëіâ. Íàâêîëî
ìіñòà áóëè óãіääÿ, êàíàëè òà ñіëüñüêі ïîñå-
ëåííÿ.

èé ïðà-Ìіñòî-äåðæàâó î÷îëþâàâ âåðõîâíè
øå öåí-âèòåëü-æðåöü. Òîìó õðàì áóâ íå ëèø
è. Ïðèòðîì ïîñåëåííÿ, à é öåíòðîì äåðæàâè
ñòâà íàõðàìàõ çáåðіãàëèñÿ çàïàñè ïðîäîâîëüñ

ëèõà.âèïàäîê íåâðîæàþ àáî ñòèõіéíîãî 
üêîâèìÏðàâèòåëü îáùèíè áóâ òàêîæ âіéñü
óïðàâ-âîæäåì. Êîæíå ìіñòî ìàëî ñâîї îðãàíè
ÿ.ëіííÿ òà áіëüøå íіêîìó íå ïіäêîðÿëîñÿ

ÿ äàâíіõÎäíèì ç íàéöіííіøèõ äæåðåë, ÿêі ïîâіäîìëÿþòü ïðî æèòòÿ
àâíіøèõ øóìåðіâ, є «Öàðñüêèé ñïèñîê», ó ÿêîìó éäåòüñÿ ïðî íàéäà
íêîþ – ïðàâèòåëіâ øóìåðіâ. Çãіäíî çі ñïèñêîì, єäèíîþ æіí
іíêà íà ïðàâèòåëüêîþ îäíîãî іç øóìåðñüêèõ ìіñò-äåðæàâ – áóëà æі
ñòàëà іì’ÿ Êó-Áàáà. Çà ëåãåíäîþ, âîíà çìіöíèëà ñâîє öàðñòâî і 

ðîäîíà÷àëüíèöåþ äèíàñòії öàðіâ, ùî ïðàâèëè 100 ðîêіâ.

Війни шумерів
îáîþ çà Çãîäîì øóìåðñüêі ìіñòà-äåðæàâè ïî÷àëè âîþâàòè ìіæ ñî

ïàíóâàííÿ â Øóìåðі òà óòâîðþâàëè âіéñüêîâі ñîþçè ìіñò.

äðóæèíèÁîéîâі ñóòè÷êè ïðèìóñèëè ïðàâèòåëіâ ñòâîðþâàòè âіéñüêîâі äð
ÿëîñÿ íà òà âäîñêîíàëþâàòè âіéñüêîâó òåõíіêó. Âіéñüêî òåïåð ïîäіëÿ
öàð òà êîëіñíèöі, âàæêó òà ëåãêó ïіõîòó. Íà êîëіñíèöÿõ âîþâàâ
ëèñÿ íà çíàòü. Ó øóìåðіâ áóëè ñïåöіàëüíі âіéñüêîâі âîçè, ùî êîòèë
îòèðüîõ ìàñèâíèõ ñóöіëüíèõ äèñêàõ ðàçîì ç âіññþ. Ó ïîâîçêó âïðÿãàëè ÷î
ëîìè òàêóëàíіâ (àçіéñüêèõ äèêèõ âіñëþêіâ). Âîїíè áóëè îäÿãíåíі â øîë
êèðàìè.øêіðÿíі ïàíöèðі, îçáðîєíі ñïèñàìè, äðîòèêàìè òà áîéîâèìè ñîê

Êó-Áàáà (850–750 ðîêè äî í. å.), Ìóçåé
àíàòîëіéñüêèõ öèâіëіçàöіé, ì. Àíêàðà, Òóðå÷÷èíà.

èöÿ Áîéîâà êîëіñíè
øóìåðіâ.
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Øóììåðè ââàæàëè, ùî âñіì ìàþòü çàâäÿ-
÷óâàòè ñâîїì áîãàì. Ó їõíіé óÿâі ñâîє îñîá-
ëèâå áîîæåñòâî ìàëè íå òіëüêè íåáî, ïîâіòðÿ, 
ñóõîäіëë òà ìîðå, ïіäçåìíèé ñâіò, ñîíöå і ìі-
ñÿöü, áóóðÿ òà âîãîíü, àëå é ïðÿäіííÿ і òêàöòâî,
îðàíêàà і ïîñіâ, òâàðèííèöòâî, ðîäþ÷іñòü, íà-
ðîäæåíííÿ, õâîðîáà, îäóæàííÿ, ïèñåìíіñòü, 
çâіòíіñòòü, ñóäíîïëàâñòâî, ðèáîëîâëÿ, îõîðîíà 
êàíàëіââ і çàãàò, âèãîòîâëåííÿ öåãëè, áóäіâ-
íèöòâîî òà íàâіòü âàðіííÿ ïèâà. Ùîá ðîçïî-
÷àòà ñïïðàâà çàêіí÷èëàñÿ óñïіõîì, ïîòðіáíà 
áóëà äîîïîìîãà áîãіâ.

Çà øøóìåðñüêèì çâè÷àєì, íà ãîëîâі ïîìåðëîãî, ùî ëåæàâ íà 
ïðàâîììó áîöі, áóëî âèêàðáóâàíî іç çîëîòà øîëîì, ó ðóöі âіí òðè-
ìàâ âàææêó çîëîòó ÷àøó, áіëÿ íüîãî òà çà íèì ëåæàëè ùå çîëîòі 
÷àøі, ááіëÿ ëіêòÿ – çîëîòèé ñâіòèëüíèê ó âèãëÿäі ÷åðåïàøêè, áіëÿ 
ïðàâîãîî òà ëіâîãî ïëå÷åé – ïî ñîêèðі, âèãîòîâëåíèõ çі ñïëàâó ñðіá-
 ëà іç çîëîòîì. Íåáіæ÷èê áóâ ïіäïåðåçàíèé øèðîêèì ñðіáíèì 
 ïîÿñîìì, íà ÿêîìó âèñіâ çîëîòèé êèíäæàë, à íà çîëîòîìó êіëüöі – 
òî÷èëüíèé êàìіíü ç ëàçóðèòó; íàâêîëî âåðõíüîї ÷àñòèíè òóëóáà 
áóëè ñîîòíі íàìèñòèí іç çîëîòà òà ëàçóðèòó, ùî, íàïåâíî, îáñèïà-
ëèñÿ іçç çîòëіëîãî îäÿãó, à çà ñïèíîþ – öіëà êóïà çîëîòèõ ãîëîâíèõ 
ïðèêðààñ, áðàñëåòіâ, êðóæå÷êіâ ó âèãëÿäі ìіñÿöÿ, ïåðñòåíü ó âè-
ãëÿäі ññïіðàëі іç çîëîòîї äðîòèíè, àìóëåò.

Êðіìì ñêàðáіâ, ó äåÿêèõ ãðîáíèöÿõ áóëî çíàéäåíî òіëà ëþäåé. 
Äåêіëüêêà äåñÿòêіâ ñëóã ñóïðîâîäæóâàëè ñâîїõ õàçÿїíіâ äî ïîòîé-
áі÷íîãîî ñâіòó. Çâè÷àéíî, íà òàêèé ðèòóàë і ïîõîðîí íå ìîãëè ðîç-
ðàõîâóââàòè çíåäîëåíі áіäíÿêè.

Íà çàõіä âіä Äâîðі÷÷ÿ ìåøêàëè ÷èñëåííі ïëåìåíà ñåìіòіâ, 
ïðåäêіââ ñó÷àñíèõ єâðåїâ, ñèðіéöіâ òà àðàáіâ. Ïîñòóïîâî âîíè ïåðå-
éíÿëè çâè÷àї øóìåðіâ, їõíіé ñïîñіá æèòòÿ. Ó ñåðåäèíі ІІІ òèñÿ÷î-
ëіòòÿ ääî í. å. ñåìіòè ïðèéøëè íà ïіâíі÷ Äâîðі÷÷ÿ, îïàíóâàëè 
ìèñòåööòâî ìіñòîáóäóâàííÿ òà çâåëè ñâîє ìіñòî Àãàäå, àáî, ÿê íà-
çâàëè éîãî єâðîïåéñüêі â÷åíі, Àêêàä. Çà íàçâîþ ìіñòà æèòåëіâ 
öієї ïіââíі÷íîї ÷àñòèíè Äâîðі÷÷ÿ ñòàëè íàçèâàòè àêêàäöÿìè.

1 – øîëîì Ìåñêàëàìäóãà. Øîëîì áóëî 
âèêðàäåíî ïіä ÷àñ ïîãðîìó Áàãäàäñüêîãî ìóçåþ 

ó êâіòíі 2003 ðîêó. Ó Áðèòàíñüêîìó ìóçåї 
çáåðіãàєòüñÿ éîãî êîïіÿ; 2 – êèíäæàë 

ç ôóòëÿðîì Ìåñêàëàìäóãà.

Ðîçêîïêè àðõåîëîãіâ ãîâîðÿòü ïðî ðîçêіø øó-
ìåðñüêîї çíàòі. Іäåòüñÿ, ùîïðàâäà, ïðî áà-ð , ù ð , ð
ãàòòñòâà, ÿêі çàëèøèëèñÿ çà 5 òèñÿ÷ ðî êіâ 
íåïïîãðàáîâàíèìè. Íàïðèêëàä, ó ãðîáíèöі öàðÿ 
Ìåññêàëàìäóãà íà öâèíòàðі øóìåðñüêîãî 
ìіñòòà Óð áóëî çíàéäåíî öіëó ñêàðáíèöþ.

1

2
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ñêîíàëі Çãîäîì àêêàäöі, ìàþ÷è äîñ
ìåðіâ і ëóêè òà ñòðіëè, çàõîïèëè øóì
÷ÿ ïіä çóìіëè îá’єäíàòè âñå Äâîðі÷÷

ñâîєþ âëàäîþ.
øóìåð -Ïіñëÿ ïіäêîðåííÿ øóìåðіâ ø
þ. Âîíà ñü êó ìîâó çàìіíèëè àêêàäñüêîþ
ëêóâàí-ñòàëà ìîâîþ ïîâñÿêäåííîãî ñïіë
òà æðå- íÿ, à øóìåðñüêà – ìîâîþ íàóêè ò

êàäöÿì.öòâà. Øóìåðè çàéìàëèñÿ òîðãіâëåþ òà ñïëà÷óâàëè ïîäàòêè àêê
øóìåðè Ïðîòå ïàíóâàííÿ àêêàäöіâ òðèâàëî íåäîâãî. Çãîäîì ø
ñòî Óð.ïîâåðíóëè ñîáі âëàäó, і íà ÷îëі îá’єäíàíîї äåðæàâè ñòàëî ìіñ

Розквіт і занепад Шумеру
Òðóäî-Ó íîâіé äåðæàâі âñå áóëî öåíòðàëіçîâàíî, ÿê ó Єãèïòі. 

âèé ëþä ïðàöþâàâ ó çàãîíàõ òà îò é çàãіíðèìóâàâ ïàéîê. Òàêèé
ëÿäàëè ìîãëè âіäïðàâëÿòè íà áóäü-ÿêó ðîáîòó. Çà ðîáіòíèêàìè íàãë
âî. Íà-ñïåöіàëüíі ÷èíîâíèêè-êîíòðîëåðè. Óñå ôіêñóâàëîñÿ ïèñüìî

êè, і çàâіòü ïîëÿ áóëî ïîäіëåíî íà ïîïåðå÷íі òà ïîçäîâæíі ñìóæê
êîæíîþ ñòåæèâ íàãëÿäà÷.

ü óíî÷і.Øóìåðñüêó ïå÷àòêó íîñèëè íà øèї òà íå çíіìàëè íàâіòü
öàðñòâà Óòðàòà її ïðèçâîäèëà äî âòðàòè ïðàâ. Êîæíèé æèòåëü ö
ì. Ïіñëÿíîñèâ íà øèї êàì’ÿíèé öèëіíäð ç îðèãіíàëüíèì çîáðàæåííÿì
ó íà ãëè-óêëàäåííÿ áóäü-ÿêîї óãîäè êóïіâëі-ïðîäàæó, ïîçèêè ÷è çàïîâіòó
ïðîêî÷ó-íÿíіé òàáëè÷öі ñêëàäàâñÿ äîêóìåíò. Óíèçó ïî ñèðіé ãëèíі ï
ê-ïіäïèñ.âàëè öèëіíäðîì і çàëèøàëè âіäáèòîê
èòåëіâ.Öå áóâ ñâîєðіäíèé ïàñïîðò ìіñöåâèõ æè

ñîì âè-Øóìåðè ìàëè øêîëè, ÿêі çà ÷àñ
òðàäè-íèêíåííÿ âèïåðåäèëè єâðîïåéñüêó 

ïåòñüêіöіþ. Öі øêîëè áóëè ñõîæі íà єãèï
íàçèâà-áóäèíêè æèòòÿ. Ó Øóìåðі âîíè í

ëèñÿ áóäèíêà ùî ó÷íіìè òàáëè÷îê, òîìó ù
Ìàéáóò-ïèñàëè íà ãëèíÿíèõ òàáëè÷êàõ. Ì

Àêêàäñüêі âîїíè.

Ó òі ÷àñè øóìåðè áóëè îçáðîєíі òіëüêè 
ñîêèðàìè òà ñïèñàìè, òîäі ÿê àêêàäöі
çàñòîñîâóâàëè ëóê. Äîáðîòíèé ëóê

ìîæå áèòè âëó÷íî íà âіäñòàíü 200 ìåòðіâ 
і áіëüøå. Ç íüîãî ìîæíà ðîáèòè 5–6 ïîñò-
ðіëіâ çà õâèëèíó, ìàþ÷è âіä 30 äî 50 ñòðіë 

ñòðіëà ó êîë÷àíі. Íà áëèçüêіé âіäñòàíі 
ïðîáèâàëà íàâіòü òîâñòó äîøêó.

Ðåëüєô іç øóìåðñüêîї ïå÷àòêè, ïåðøà 
ïîëîâèíà ІІІ òèñÿ÷îëіòòÿ äî í. å.
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íіõ ïèññàðіâ – äіòåé áóäèíêó òàáëè÷îê – ó÷èòåëÿ òðèìàëè â äóæå 
ñóâîðèõõ óìîâàõ. Їõ ÷àñòî êàðàëè, áèëè. Ïðîòå òі, õòî çàêіí÷èâ 
øêîëó áóäèíêó òàáëè÷îê, óñå æ áóëè ùàñëèâі. Òîìó ùî çãîäîì, 
îçáðîїââøèñü âèìіðþâàëüíèìè ëіíіéêàìè і òðîñòèíêîâèìè ïàëè÷-
êàìè ääëÿ ïèñüìà, âîíè ñòàâàëè íà÷àëüíèêàìè ðîáіò ó ìàéñòåð-
íÿõ, íàà áóäіâíèöòâі, ïіä ÷àñ ïîëüîâèõ ðîáіò і çðîøåííÿ ïîëіâ.

Öàð îáіéìàâ ïîñàäè âåðõîâíîãî ñóääі òà ãëàâè äåðæàâè, à òà-
êîæ ðîîçâ’ÿçóâàâ ïèòàííÿ âіéíè і ìèðó. Öàðñüêà âëàäà îáîæíþâà-
ëàñÿ. ØØóìåðñüêі öàðі ñòàâèëè ñâîї ñòàòóї, âèäàâàëè çàêîíè, 
áóäóâàëëè õðàìè. Àëå ðîçêâіò Øóìåðó áóâ íåòðèâàëèé. Ó 2003 ðîöі 
äî í. å.. çі ñõîäó ïðèéøëî âіéñüêî öàðñòâà Åëàì і çíèùèëî ïåðøó 
Øóìåððñüêó äåðæàâó. Òàê çàãèíóâ Øóìåð, ñïî÷àòêó – äåðæàâà, 
ïîòіì –– íàðîä, à çãîäîì çíèêëà é ìîâà. Ïðîòå øóìåðñüêó ïèñåì-
íіñòü çààïîçè÷èëè іíøі íàðîäè Ïåðåäíüîї Àçії, ÿêі ïðèñòîñóâàëè її 
äî ñâîїõõ ìîâ.

Легенди та вірування шумерів
Ñèëüíі ðîçëèâè Òèãðó òà Єâôðàòó ïåðåòâîðþâàëèñÿ íà ñïðàâ-

æíє ëèèõî і çíèùóâàëè âñå íà ñâîєìó øëÿõó: ìіñòà і ñåëà, òâàðèí 
і ëþäåéé. Íàïåâíî, çіòêíóâøèñü çі ñòèõієþ, øóìåðè é ñòâîðèëè 
ëåãåíäóó ïðî Çіóñóäðó (â àññèðіéöіâ – Óòíàïіøòі). 

Íà ççáîðàõ óñіõ áîãіâ óõâàëèëè ñòðàøíå ðіøåííÿ – çíèùèòè 
âñå ëþääñòâî. Ëèøå îäèí áîã Åíêі ïîæàëіâ ëþäåé. Âіí ç’ÿâèâñÿ óâі 
ñíі äî öàðÿ Çіóñóäðè і âåëіâ éîìó ïîáóäóâàòè âåëè÷åçíèé êîðà-
áåëü. ÇÇіóñóäðà âèêîíàâ âîëþ áîãà і íà êîðàáåëü óçÿâ ñâîє ìàéíî, 
ñіì’þ і ðîäè÷іâ, ðіçíèõ ìàéñòðіâ äëÿ çáåðåæåííÿ çíàíü і òåõíîëî-
ãіé, äîìàøíþ õóäîáó, çâіðіâ і ïòàõіâ. Äâåðі êîðàáëÿ çàñìîëèëè 
ççîâíі. Óðàíöі çíÿâñÿ áóðåâіé, ÿêèé ïðèìóñèâ ðі÷êè âèéòè ç áåðå-
ãіâ, âàëëèâ ìóðè, âіòåð ãíàâ ìîðñüêі õâèëі іç çàòîêè íà çåìëþ. 
Çãîäîì áóðåâіé óùóõ, àëå çåìëÿ áóëà ïîâíіñòþ âêðèòà âîäîþ. 

21

Íàâ÷àíííÿ â øóìåðñüêіé øêîëі 
(åäóááà)): 1 – êëèíîïèñíà òàáëè÷êà 
(äóá); 22 – ìàéáóòíі ïèñàðі çà 
íàâ÷àíííÿì.
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 Íàâіòü áîãè çëÿêàëèñÿ òàêîãî ïî÷àëà ïîòîïó! Çðåøòîþ, êîëè âîäà 
áîãàì.âіäñòóïàòè, Çіóñóäðà ïîêèíóâ êîðàáåëü і ïðèíіñ æåðòâè 
ãî äðó-Òîäі â íàãîðîäó çà éîãî âіðíіñòü áîãè äàðóâàëè öàðþ òà éîã

æèíі áåçñìåðòÿ.
Áіáëії, Іñòîðіÿ ïðî Íîїâ êîâ÷åã, ÿêó çíà÷íî ïіçíіøå îïèñàíî â 

ííÿì іç íå ïðîñòî íàãàäóє öþ ëåãåíäó, à íàéіìîâіðíіøå є çàïîçè÷åí
øóìåðñüêîї êóëüòóðè.

ëþäèíè Äàâíі æèòåëі Øóìåðó äóìàëè, ùî ïðè÷èíîþ íåùàñòü ë
íіâèñÿ, є її ãðіõè, òîáòî ïîãàíі â÷èíêè. «Íå íà ìåíå, íà ìіé ãðіõ ãí
õ. Òðè-çàáåðè ìіé ãðіõ і íå êàðàé ìåíå!» – ïðîñèëè ëþäè â õðàìàõ
â’þ. Íà âàëèé ÷àñ ââàæàëîñÿ, ùî ãðіõ çìèâàєòüñÿ ëþäñüêîþ êðîâ
ðñüêîãî Íîâèé ðіê, ÿêèé ñâÿòêóâàëè íàâåñíі, ïðàâèòåëåì øóìåð
à ï’ÿòü ìіñòà ñòàâàëà ëþäèíà ïðîñòîãî çâàííÿ. Âîíà îòðèìóâàëà í
«î÷èñ-äíіâ óñþ âëàäó, àëå ïîòіì її âáèâàëè, ùîá êðîâ öієї ëþäèíè

òèëà» êðàїíó âіä ãðіõà.
íà âіä-Áóëà â æèòåëіâ öèõ çåìåëü і âіðà ó âîñêðåñіííÿ. Òіëüêè, 

÷îñòі òà ìіíó âіä Îçіðіñà, ó ïіäçåìíå öàðñòâî ñïóñêàëàñÿ áîãèíÿ ðîäþ÷
èñÿ, áîã êîõàííÿ Іíàííà (àêêàäñüêà Іøòàð). Ùîá âîíà ìîãëà ïîâåðíóòè
òà їæåþ âëàäèêà-âіòåð Åíëіëü íàäіñëàâ äâîõ âіñíèêіâ іç æèâîþ âîäîþ ò
è âèðі-æèòòÿ äëÿ çâіëüíåííÿ áîãèíі. Ïіñëÿ ïåðåìîâèí ç äåìîíàìè
çі, éîãî øèëè îáìіíÿòè Іíàííó íà áîãà âі÷íî æèâîї ïðèðîäè Äàìóç
îêó.ñõîäæåííÿ øóìåðè òà àêêàäöі ïîðіâíþâàëè çі çìіíàìè ïіð ðî

Ворота бога
æóñîáíі Ïіñëÿ ïàäіííÿ Øóìåðó íåâåëèêі ìіñòà-äåðæàâè âåëè ìіæ
è â íèõ âіéíè òà øóêàëè íàéìàíöіâ äëÿ ñâîїõ àðìіé. Íàéìàíöÿìè
ëåìåíà çàçâè÷àé áóëè âіéñüêîâі çàãîíè іç Ñèðіéñüêîãî ñòåïó – ï

óððó» – ñêîòàðіâ-ñåìіòіâ, ÿêèõ íàçèâàëè àìîðåÿìè (âіä ñëîâà «àìó

1 2

1 – Çіóñóäðà (Óòíàïіøòі) òà éîãî êîðàáåëü; 
2 – Іíàííà (Іøòàð). Ïî÷àòîê ІІ òèñÿ÷îëіòòÿ 
äî í. å. Ñòàòóÿ ç õðàìó â Ìàðі, ì. Õàëåá, Ñèðіÿ. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



61

Велич держав та імперій Передньої Азії

çàõіäíі). Ñàìå êîìàíäèðè öèõ íàéìàíöіâ çãîäîì ïåðåõîïèëè â 
øóìåðіâ âëàäó і ñòàëè ñòâîðþâàòè ñâîї äåðæàâè. Áëèçüêî 1894 ðîêó 
äî í. å. îäèí ç íèõ ñòâîðèâ äåðæàâó çі ñòîëèöåþ â ìіñòі Âàâèëîí 
(àêêàäñüêîþ ìîâîþ «âîðîòà áîãà»). Îñíîâíèì íàñåëåííÿì ìіñòà 
áóëè àêêàäöі. Àìîðåї çëèëèñÿ ç ìіñöåâèì íàñåëåííÿì і ãîâîðèëè 
ïåðåâàæíî àêêàäñüêîþ ìîâîþ. Âàâèëîíÿíè øàíóâàëè òàêîæ і 
øóìåðñüêèõ áîãіâ і çáåðіãàëè ñòàðі êóëüòóðíі òðàäèöії. Æèòåëі ð ð ó óð ð ä ö
Âàâèëîîíà ïðîäîâæóâàëè â÷èòè øóìåðñüêó ìîâó. Íàâіòü õðàìó 
ãîëîâíîîãî áîãà Âàâèëîíà Ìàðäóêà âîíè äàëè øóìåðñüêó íàçâó – 
Åñàãіëàà, àáî «äіì, äå ïіäíіìàþòü ãîëîâó».

Çãіääíî ç âіðóâàííÿìè ìіñòÿí, áîã ïîáóäóâàâ їõíє ìіñòî íà íåáі 
çà îäèíí ðіê, à ïîòіì ïåðåíіñ éîãî íà çåìëþ. Óæå òîäі ãîëîâíîþ 
ñïîðóäîîþ â ìіñòі ñòàëà çíàìåíèòà Âàâèëîíñüêà âåæà. Çà ñâіä÷åí-
íÿì äààâíüîãðåöüêîãî іñòîðèêà Ãåðîäîòà, ïîñåðåäèíі êâàäðàòíîї 
ïëîùі ñòîÿëà áàøòà, ÿêà ìàëà âіñіì ñõîäèíîê. Ñó÷àñíі â÷åíі ââà-
æàþòü,, ùî ñõîäèíîê áóëî íå âіñіì, à ñіì. Ñïîðóäà, îäíàê, âðàæàëà 
óÿâó òîîäіøíіõ ëþäåé, ÿêі é ñòâîðèëè ïðî íåї ëåãåíäó.

Áіáëëіéíà ëåãåíäà ðîçïîâіäàє, ùî íàðîä çåìëі Øіíåàð (Øóìåð), 
ùî ãîâîðèâ òîäі îäíієþ ìîâîþ, ïî÷àâ áóäóâàòè ç îáïàëåíîї ãëèíè 
áàøòó, äëÿ ÿêîї áóäіâåëüíèì ðîç÷èíîì áóëà ñìîëà, ÿêó âèäîáó-
âàëè іçç çåìëі, òîáòî ïðèðîäíèé àñôàëüò, ùî òðàïëÿâñÿ â äîëèíі 
äâîõ ðіі÷îê. Ïðîòå, êîëè âåæà ìàëî íå äîñÿãëà íåáà, áîã çìіøàâ 

1

1 – Ïіòòåð Áðåéãåëü (Ñòàðøèé). «Âàâèëîíñüêà âåæà» (1563); 
2 – Ìàóóðіö Åøåð. «Âàâèëîíñüêà âåæà» (1928).

Якее із зображень Вавилонської вежі, на твою думку, є цікавішим? Поясни 
свою думку.

2
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ìîâè áóäіâíèêіâ, ùîá âîíè íå ðîçóìіëè îäèí îäíîãî. Ðîáîòà ïðè-
ïèíèëàñÿ, і áàãàòîìîâíі íàðîäè ðîçñіÿëèñÿ ïî çåìëі.

Âåðõîâíèì áîãîì Âàâèëîíà áóâ áîã Ìàðäóê. Óøàíîâóâàëè é áî-
ãèíþ êðàñè, êîõàííÿ òà ðîäþ÷îñòі Іøòàð. Âàâèëîíñüêі æåðöі ñòâî-
ðèëè ëåãåíäó ïðî ïîõîäæåííÿ ñâіòó. Çà öієþ ëåãåíäîþ ââàæàëîñÿ, 
ùî ñïî÷àòêó ÷óäîâèñüêî Òіàìòó âèðіøèëî çíèùèòè âñіõ áîãіâ. Ïðîòè 
íüîãî âèñòóïèâ Ìàðäóê. Âіí óáèâ ÷óäîâèñüêî, à ç éîãî òіëà ñòâîðèâ ó ðäó ó óä ,

ç ãëèíè çіðêè, çåìëþ, ðîñëèíè é òâàðèí. Ëþäèíó Ìàðäóê ñòâîðèâ іç
òó.òà êðîâі âáèòîãî áîãà-çðàäíèêà, ÿêèé ïåðåéøîâ íà áіê Òіàìò
, і òåì-Âàâèëîíÿíè âіðèëè â äóõіâ: ñâіòëèõ, ÿêі òâîðèëè äîáðî,
і íàñè-íèõ (äåìîíіâ), ÿêі çàïîäіþâàëè çëî. Ïðîòè çëèõ äóõіâ, ÿê

èíàííÿ. ëàëè õâîðîáè òà ñìåðòü, âîíè çàñòîñîâóâàëè àìóëåòè é çàêëè
è-íàïіâ-Äîáðі äóõè çîáðàæóâàëèñÿ ôàíòàñòè÷íèìè íàïіâëþäüìè
íè óÿâ-òâàðèíàìè. Âіðèëè âàâèëîíÿíè і â ïîòîéáі÷íèé ñâіò. Âîí
þòü âіä ëÿëè éîãî, ÿê öàðñòâî òіíåé, äå ìåðòâі âі÷íî ñòðàæäàþ
ðîäè÷і ãîëîäó òà ñïðàãè é çìóøåíі їñòè ãëèíó òà ïèëþêó. Òîìó 

ïîìåðëîãî ïîâèííі áóëè ïðèíîñèòè їì æåðòâè.

Цар Хаммурапі та його закони
Íàéâіäîìіøèì ïðàâèòåëåì ìіñòà ñòàâ öàð Õàììóðàïі (1792–

1750 ðîêè äî í. å.). õðàìó, Âіí ùîäíÿ õîäèâ íà ïîêëîíіííÿ äî
ðîçòàøîâàíîãî ïîáëèçó áìåæè-Âàâèëîíñüêîї âåæі. Öàð ïðàãíóâ îá

ìîãëè  òè ñâàâіëëÿ ÷èíîâíèêіâ і æàäіáíіñòü áàãàòіїâ, ùîá ëіïøå
îñòà÷àє æèòè òі, õòî ïëàòèòü ïîäàòêè â öàðñüêó ñêàðáíèöþ òà ïî
ìóðàïі, ñîëäàòіâ ó öàðñüêó àðìіþ. Âіí âèñëîâèâ öå òàê: «ß – Õàìì
êèõ äà-íåçðіâíÿííèé öàð. ß íіêîëè íå çíåâàæàâ ÷îðíîãîëîâèõ, ÿê
ëè ÿ íå ðóâàâ ìåíі Åíëіëü і ïàñòè ÿêèõ äîðó÷èâ ìåíі Ìàðäóê, íіêîë
ëÿ ïðî-áóâ íåäáàéëèâèì, âіäøóêóâàâ äëÿ íèõ áåçïå÷íі ìіñöÿ (äë
çàãàñèâ æèâàííÿ), ïîëåãøóâàâ âåëèêі áіäè... ÿ ïðîãíàâ âîðîãіâ, ç
î÷åíèõ ðîçáðàò, äàðóâàâ êðàїíі áëàãîäåíñòâî, äàâ ëþäÿì æèòè â îòî

ñòіíàìè ïîñåëåííÿõ...
Äëÿ òîãî ùîá ñèëüíèé åííі äî  íå îáðàæàâ ñëàáêîãî, ó ñòàâëå

íі, ùîá ñèðîòè і âäîâèöі áóëà ñïðàâåäëèâіñòü, ùîá áóâ ñóä ó êðàїí
èâіñòü, óõâàëþâàëèñÿ âèðîêè, ùîá ïðèãíîáëåíîìó äàòè ñïðàâåäë
ðåä çî-ÿ íàêðåñëèâ ìîї äîðîãîöіííі ñëîâà íà ñòåëі і ïîñòàâèâ ïåð

áðàæåííÿì ìîїì, öàðåì ñïðàâåäëèâèì...
àæåííÿ Ïðèãíі÷åíèé, òîé, ùî ìàє òÿæáó, íåõàé ïðèéäå äî çîáðà
é ïî÷óє ìîãî, öàðÿ ñïðàâåäëèâîãî, íåõàé ïðî÷èòàє ìîþ ñòåëó, íåõàé
àâó, íå-ìîї äîðîãîöіííі ñëîâà, íåõàé ìîÿ ñòåëà ïîÿñíèòü éîìó ñïðà
ïî÷èòè õàé çíàéäå âіí ñâîє ïðàâî, íåõàé äàñòü ñâîєìó ñåðöþ âіäï
áàòüêî і íåõàé ñêàæå ãó÷íî: “Õàììóðàïі, âëàäèêà, äëÿ ëþäåé ÿê

êè, äàâ ðіäíèé; âіí ñõèëÿâñÿ ïåðåä ñëîâîì Ìàðäóêà, ñâîãî âëàäèê
èâî”».íàçàâæäè áëàãîäåíñòâî ëþäÿì, à êðàїíîþ ïðàâèâ ñïðàâåäëè
óëè ïî-«Îêî çà îêî, çóá çà çóá, ïåðåëîì çà ïåðåëîì» – òàêі áó
âáèâàâ êàðàííÿ, ÿêùî éøëîñÿ ïðî âіëüíó ëþäèíó. ßêùî æ õòîñü
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ëþäèíó íåíàâìèñíî ïіä ÷àñ áіéêè, òî ìіã 
âèêóïèòè ñâîє æèòòÿ çà ÷âåðòü êіëîãðàìà 
ñðіáëà.

Ñèí, ùî âäàðèâ áàòüêà, âòðà÷àâ ðóêó. Òà-
êîæ ðóêó âіäòèíàëè ëіêàðþ çà ïîãàíî ïðî-óêó âіäòèíàëè ëіêàðþ çà ïîãàíî ïðî-
âåäåíó îïåðàöіþ і ïåðóêàðåâі, ÿêùî âіí 
çðіçàâ ç òіëà ðàáà õàçÿéñüêå òàâðî. Ðàáè 
(âàðäóìì), çãіäíî іç çàêîíàìè Õàììóðàïі, 
ââàæàëëèñÿ âëàñíіñòþ ñâîãî ãîñïîäàðÿ.

Äî òòîãî æ іñíóâàâ òàêèé çàêîí: ÿêùî áіä-
íÿê íåå ìîæå âіääàòè áîðã, òî âіí ïîâèíåí 
âіääàòèè â ðàáñòâî ñâîїõ äіòåé – «Ñèëüíà ëþ-
äèíà ææèâå ðóêàìè ñâîїìè, ñëàáêà – öіíîþ ñâîїõ äіòåé». Àëå çà-
êîíè ÕÕàììóðàïі ïåðåäáà÷àëè íå ëèøå ïîêàðàííÿ, à é çàõèñò 
âîїíіâ òòà їõíüîãî ìàéíà, ñèðіò і âäіâ, ïåðåäáà÷àëè âіäøêîäóâàííÿ 
çáèòêіââ, íàäàâàëè ïіëüãè òèì, õòî ïîñòðàæäàâ âіä ðîçëèâó ðі÷êè.

Öàð îðãàíіçóâàâ ìèòíó ñëóæáó òà çîáîâ’ÿçàâ ÷èíîâíèêіâ çáè-
ðàòè ïîîäàòêè ç òîðãîâöіâ. Ó äåðæàâі çàáîðîíèëè ïðîäàæ çåìëі, 
êðіì äііëÿíîê ó ìіñòàõ. Öèìè çàõîäàìè, à òàêîæ «óêàçàìè ïðî 
ñïðàâåääëèâіñòü» (ñêàñóâàííÿ ñïëàòè áîðãіâ) öàð íàìàãàâñÿ çàïî-
áіãòè ðîçîðåííþ òà îáåççåìåëåííþ ãðîìàäÿí. Àäæå äåðæàâà áàãà-
òіє, ÿêùùî áàãàòіþòü її ãðîìàäÿíè. Ëèøå âîíè ñïëà÷óþòü ïîäàòêè 
â ñêàðááíèöþ. Öå ðîçóìіâ Õàììóðàïі, ÿêèé ïðàãíóâ ïîáóäóâàòè 
ñèëüíóó öåíòðàëіçîâàíó äåðæàâó.

Óñå ííàñåëåííÿ Âàâèëîíñüêîї äåðæàâè ñêëàäàëîñÿ ç òðüîõ âåðñòâ: 
ïîâíîïðàâíèõ ãðîìàäÿí-âëàñíèêіâ; òèõ, õòî îòðèìóâàâ çíàðÿääÿ 
ïðàöі òòà çåìëþ íà óìîâàõ, ùî ïðàöþâàòèìå 
íà äåðææàâó; áåçïðàâíèõ ðàáіâ. Çåìëÿ íàëå-
æàëà ööàðåâі, õðàìàì òà îáùèíàì.

Óñі ãðîìàäÿíè êðàїíè ñïëà÷óâàëè ïî-
äàòêè öàðþ òà õðàìàì. Îêðіì öüîãî, іñíó-
âàëè ðіçíîìàíіòíі ïîáîðè, ÿêі ïіääàíі, 
çàëåæííî âіä ìіñöåâîñòі, ñïëà÷óâàëè ïðàâèòå-
ëåâі. Âîїíè, à ó Âàâèëîíі áóëà ïîñòіéíà àð-
ìіÿ, îòððèìóâàëè âіä äåðæàâè çåìåëüíі íàäіëè
òà ïîâèèííі áóëè íà ïåðøó âèìîãó öàðÿ âè-
ñòóïèòèè â ïîõіä. Öі íàäіëè ïåðåäàâàëèñÿ 
ó ñïàäùùèíó, àëå їõ íå ìîæíà áóëî ïðîäàòè. 
Êðåäèòòîð ìіã çàáðàòè çà áîðãè ëèøå ìàéíî 
âîїíà, ààëå íå çåìëþ, ÿêó íàäàâ éîìó öàð.

У чому, на твою думку, проявлялася головна 
метта справедливості царя Хаммурапі, і чи були
йогоо слова про захист бідних щирими?

Êîïіÿ ñòåëè іç çàêîíàìè Õàììóðàïі (ôðàãìåíò), 
Êîðî ëіâñüêèé ìóçåé, ì. Îíòàðіî, Êàíàäà. 

Âàâèëîíñüêі êóïöі.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



64

Велич держав та імперій Передньої Азії

Перші імперії світу. Ассирія та Нововавилонське царство
Êðàїíó, ÿêà êîëèñü áóëà âіäîìà ÿê Àøøóð, ìè íàçèâàєìî äàâ-

íüîãðåöüêîþ íàçâîþ – Àññèðіÿ. Її іñòîðіþ ìîæíà âіäíîâèòè çà
ëіòîïèñàìè àññèðіéñüêèõ öàðіâ. Äî êіíöÿ 10 ñòîëіòòÿ äî í. å. àññè-
ðіéöі âñòàíîâèëè ñâîє ïàíóâàííÿ â óñüîìó Ïіâíі÷íîìó Ìåæèðі÷÷і.
Àññèðіéñüêà àðìіÿ çà ñâîєþ ÷èñåëüíіñòþ òà îðãàíіçîâàíіñòþ ïåðå-

çàâîþ-âåðøóâàëà àðìії іíøèõ êðàїí Áëèçüêîãî Ñõîäó. Àññèðіéöі
 Âîíè âàëè óçáåðåææÿ Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ â ðàéîíі Ôіíіêії.
Ç íåïî-çíèùóâàëè æèòåëіâ ïіäêîðåíèõ êðàїí çà íàéìåíøèé îïіð. Ç
â æèâі êіðíèõ çäèðàëè øêіðó, їõ ñàäèëè íà ïàëþ àáî çâ’ÿçóâàëè

«ïіðàìіäè», à ðåøòó íàñåëåííÿ çàáèðàëè â ïîëîí.
ÿ öàðÿÍîâі çàâîþâàííÿ àññèðіéöіâ ïðèïàäàþòü íà ïðàâëіííÿ

Òіãëàòïàëàñàðà III æàєòüñÿ(745–727 ðîêè äî í. å.), ÿêèé ââàæ
çàñíîâ íèêîì Àññèðіéñüêîї іìïåðії.

óâàëàñÿІìïåðіÿ – öå òàêèé òèï «ñâіòîâîї äåðæàâè», ÿêà ôîðìó
è-ïåðå-âíàñëіäîê çàâîéîâíèöüêèõ âîєí, êîëè äî ñêëàäó äåðæàâè
âàëèñÿ ìîæíèöі âêëþ÷àëèñÿ çåìëі іíøèõ íàðîäіâ, íà ÿêі ïîøèðþ
ãëàòïà-ïðàâà ïðàâèòåëіâ äåðæàâè-çàâîéîâíèöі. Çà öàðþâàííÿ Òіã
îñíîâó ëàñàðà ІІІ áóëî ïðîâåäåíî âàæëèâі ðåôîðìè, ÿêі çàêëàëè
ñêëàäó ìîãóòíîñòі êðàїíè. Çàâîéîâàíі çåìëі áóëî âêëþ÷åíî äî

êè ïðî-Àññèðії, і ìіñöåâå íàñåëåííÿ ïîâèííå áóëî ïëàòèòè ïîäàòê
äîðîæ-äóêòàìè ðіëüíèöòâà òà âіäïðàöüîâóâàòè íà áóäіâåëüíèõ, 

íіõ òà іðèãàöіéíèõ ðîáîòàõ, îáñëóãîâóâàòè ïîòðåáè àðìії.
îñòі òà Âіéñüêîâі óñïіõè Àññèðії äîñÿãàëèñÿ çàâäÿêè ÷èñëåííî

÷іòêіé îðãàíіçàöії âåðøó- àðìії, ÿêà çà öèìè îñîáëèâîñòÿìè ïåðå

Êàðòà Àññèðії. Ó öåíòðі
âëàñíå àññèðіéñüêі çåìëі, 
íàâêîëî íèõ
çåìëі, ùî áóëè çàâîéîâàíі 
òà ïåðåòâîðèëè Àññèðіþ íà
іìïåðіþ.
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âàëà àððìії âñіõ іíøèõ êðàїí Ñõîäó. Âіéñüêî òåïåð ñêëàäàëîñÿ íå 
ç êîëîííіñòіâ, à ç ïðîôåñіéíèõ âîїíіâ.

Ñàìà àññèðіéñüêà àðìіÿ ïåðåáóâàëà íà ïîâíîìó äåðæàâíîìó çà-
áåçïå÷ååííі. Àðìіÿ ñêëàäàëàñÿ ç êîëіñíè÷íèõ ÷àñòèí (ó êîëіñíèöі 
çàïðÿãààëè äâîõ àáî ÷îòèðüîõ êîíåé, íà íèõ âîþâàëè äâà àáî ÷î-
òèðè âîîїíè), êіííîòè, ïіõîòè òà ñàïåðíèõ ÷àñòèí. Àññèðіéñüêі âî-
їíè, çàõõèùåíі çàëіçíèìè òà áðîíçîâèìè ïàíöèðàìè, øîëîìàìè é 
ùèòàìèè, áóëè âіäìіííèìè ñîëäàòàìè. Âîíè âìіëè ñïîðóäæóâàòè 
óêðіïëååíі òàáîðè, áóäóâàòè äîðîãè, çàñòîñîâóâàòè ñòіíîáèòíі òà 
çàïàëþþâàëüíі ñíàðÿäè.

Â àððìії áóëà ðîçâіäêà, ÿêîþ êåðóâàâ çàçâè÷àé öàðåâè÷-ïðåñòîëî-
íàñëіäííèê. Íàéìàíöіâ àññèðіéöі íå âèêîðèñòîâóâàëè, çà âèíÿòêîì 
êіìåðіééöіâ, ÿêі áóëè íàéêðàùèìè ëó÷íèêàìè. Àðìіÿ ïîäіëÿëàñÿ 
íà 10, 50, 100, 1000 âîїíіâ. Ó íåї áóëè çíàìåíà é øòàíäàðòè, íà 
ÿêèõ çîîáðàæóâàëè ñèìâîëè áîãà ìіñòà Àøøóðà. Â àðìії і ÷èíîâíè-
÷îìó àïïàðàòі ñêëàäàëè ïðèñÿãó. Ó äîáó ðîçêâіòó Àññèðіÿ ìîãëà âè-
ñòàâèòèè àðìіþ â 120 000 âîїíіâ.

Àññèèðіéñüêà äåðæàâà ïîñòіéíî âåëà çàâîéîâíèöüêі âіéíè. Ñïî-
÷àòêó ââîíà âîþâàëà іç çàõіäíèìè òà ïіâíі÷íèìè ñóñіäàìè, çãîäîì 
çàõîïèëëà Ñèðіþ, ïîòіì Ôіíіêіþ. Ó 729 ðîöі äî í. å. Òіãëàòïàëà-
ñàð ІІІ çàõîïèâ Âàâèëîí і âêëþ÷èâ éîãî çåìëі äî ñêëàäó Àññèðії.

Âіäòòåïåð Àññèðії íàëåæàëè âñі çåìëі «âіä Âåðõíüîãî ìîðÿ, äå 
ñіäàє ñîîíöå, äî Íèæíüîãî ìîðÿ, äå ñîíöå ñõîäèòü», òîáòî âіä Ñå-
ðåäçåìííîãî ìîðÿ äî Ïåðñüêîї çàòîêè. Îòæå, àññèðіéñüêèé öàð ñòàâ 
âîëîäàððåì óñієї Ïåðåäíüîї Àçії. Ïіñëÿ öèõ çàâîþâàíü ñòîëèöåþ 
Àññèðіééñüêîї äåðæàâè ñòàëî ìіñòî Íіíåâіÿ. Її íàçèâàëè ëіãâîì ëå-
âіâ. Òîìó ùî ëåâ – öàð çâіðіâ, à õòî, ÿê íå öàð Àññèðії, ìіã ïî-
ëþâàòèè íà öèõ òâàðèí.

Êîææíèé öàð Àññèðії íàìàãàâñÿ ïåðåâåðøèòè â æîðñòîêîñòі 
 ïîïåðåääíèêà. Ñïàäêîєìöі Òіãëàòïàëàñàðà ІІІ âïðîäîâæ ñòà ðîêіâ 
óñïіøííî çáåðіãàëè ãіãàíòñüêó іìïåðіþ. Âîíè çíèùóâàëè õðàìè òà 
ñâÿòèíі іíøèõ íàðîäіâ, óáèâàëè æåðöіâ, çàáèðàëè ðåëіãіéíі ñèì-
âîëè.

Àññèðіééñüêі âîїíè. Àññèðіéöі øòóðìóþòü ìіñòî.
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î ìåðò-Àññèðіéöі áóëè ïî-ñïðàâæíüîìó ñïîêіéíі òіëüêè ùîäî
òü òèõ, âèõ, ÿêі âæå íå ìîãëè ïіäíÿòèñÿ ïðîòè çàâîéîâíèêіâ. Íàâіò
âèãàíÿ-êîãî çàëèøàëè æèâèìè і íå ïîêàëі÷èëè, âîíè çàçâè÷àé â

íîâèõ  ëè ç ðіäíèõ çåìåëü і íåâåëèêèìè ãðóïàìè ðîçñåëÿëè íà 
çåìëÿõ.

òîêîñòі,І âñå æ òàêè іìïåðіÿ, ïîáóäîâàíà íà íàñèëüñòâі òà æîðñò
, і ïî-íå ìîãëà çáåðіãàòèñÿ âі÷íî. Ç’ÿâèëèñÿ îçíàêè íåïîêîðè,
çåìåëü. âñòàííÿ ñòàëè âèíèêàòè â ðіçíèõ êóòî÷êàõ çàõîïëåíèõ ç
óïöіâ і Êðàїíà ñòðàæäàëà âіä âíóòðіøíіõ ïðîòèðі÷. Äâі ïàðòії, êó

íóòè íà âîїíіâ, âîðîãóâàëè ìіæ ñîáîþ, і êîæíà ïðàãíóëà ïåðåòÿãí
çâèíóòі ñâіé áіê öàðÿ. Êóïöÿì ïîòðіáíі áóëè ìèðíі ïðîâіíöії, ðîç
, âèíî-ìіñòà ç ðåìіñíèêàìè, ÿêі âèðîáëÿþòü âèñîêîÿêіñíі òîâàðè

ôіíіêîâі ãðàäàðі, ñàäіâíèêè, ÿêі âèðîùóþòü îëèâè, ñìîêіâíèöі, ô
èâñòâà. ïàëüìè. À âîїíè õîòіëè ïðîäîâæóâàòè ãðàáóíêè òà âáè
âèêëè-Óòðèìàííÿ àðìії âèìàãàëî âåëèêèõ ïîäàòêіâ. À ïîäàòêè

òі ëþäè êàëè íåâäîâîëåííÿ ãðîìàäÿí. І ÿêùî â ñіëüñüêіé ìіñöåâîñò
ëî. Îä-íå âèêàçóâàëè ñïðîòèâó, òî â ìіñòàõ íåâäîâîëåííÿ çðîñòàë

ðåìòіëè íà÷å Àññèðіÿ áóëà ùå ìîãóòíüîþ, ÿê íіêîëè. Íàðîäè òð
іëóþ÷è ïåðåä íåþ, ïіäêîðåíі öàðі áîðîäàìè çàìіòàëè çåìëþ, öі

íîãè àññèðіéñüêèõ ïðàâèòåëіâ. 
âèéøîâ Àëå çãîäîì ïіäêîðåíèé Âàâèëîí çìіöíіâ і ñïî÷àòêó â
öÿìè, ó çі ñêëàäó Àññèðіéñüêîї äåðæàâè, à ïîòіì, ó ñîþçі ç ìіäіéö

612 ðîöі äî í. å. çðóéíóâàâ іìïåðіþ àññèðіéöіâ.

іéñüêèõ Íàéáіëüøèì çäîáóòêîì àññèðіéöіâ ââàæàþòü ñòіíè àññèð
òâàðèí.ïàëàöіâ і õðàìіâ, ïðèêðàøåíі ðåëüєôàìè іç çîáðàæåííÿìè ò

Íà ñòіíàõ áóëè òàêîæ ðèçè  ôð – 
íÿ ôàð-ïðèêðàñè ç âàïíÿêó. Îçäîáëåíí
þ. Çäå-áóâàëè òà âêðèâàëè ïîëèâîþ

èíþ òàáіëüøîãî âèêîðèñòîâóâàëè ñè
æîâòó ôàðáè. 

áèêè çÑèìâîëàìè іìïåðії ñòà  ëè á
øåäó.ãîëîâàìè ëþäåé òà êðèëàìè – ø

Àññèðіéñüêèé ôðèç іç Íіíåâії.

àííÿ Ïîëþâà
öàðÿ. 

ñüêèé Àññèðіé
ðåëüєô.
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Âàâèëîí і Ìіäіÿ ñïіëüíèìè çóñèëëÿìè âçÿëè 
ñòîëèöþ Àññèðії Íіíåâіþ. Òåïåð óæå àññèðіéöіâ 
ãíàëè â ÷óæі çåìëі, ïðèìóøóþ÷è äî òÿæêîї ðàá-
ñüêîї ïðàöі. Êðàїíó ùå äîâãî íàçèâàëè Àññèðієþ, 
ïðîòå ñàìі àññèðіéöі ùåçëè íàáàãàòî ðàíіøå, ñàìі àññèðіéöі ùåçëè íàáàãàòî ðàíіøå, 
íіæ òі íàðîäè, ÿêèõ âîíè ãíîáèëè òà íèùèëè 
âîãíåì і ìå÷åì.

Áàãààòñòâà àññèðіéñüêîї äåðæàâè ïîäіëèëè 
ìіæ ñîîáîþ âàâèëîíÿíè òà ìіäіéöі. Àøøóð äіñ-
òàâñÿ ÂÂàâèëîíó. Âàâèëîí òàêîæ îòðèìàâ Ñèðіþ, Ôіíіêіþ, Ïàëåñ-
òèíó òàà Àðàâіþ. Íіíåâіÿ òà її îêðóãè ïåðåéøëè äî Ìіäії.

Спрробуй знайти в мережі Інтернет карти Ассирії та Нововавилонського 
царрства. Переконайся, що ці держави були імперіями, і покажи на карті 
країїни, які вони завоювали.

Ïåðååìîãó і ìèð ñêðіïèâ øëþá âàâèëîíñüêîãî öàðåâè÷à Íàâóõî-
äîíîñîððà ç äî÷êîþ ìіäіéñüêîãî öàðÿ Êіàêñàðà Àìіòіñ. Ñàìå çàâäÿêè 
öüîìó øëþáó ç’ÿâèëîñÿ äðóãå ÷óäî ñâіòó. Ïåðøèì ÷óäîì ñâіòó 
ñòàëè єєãèïåòñüêі ïіðàìіäè. À îñü äðóãèì ó ñïèñêàõ äàâíіõ ãðåêіâ 
çàïèñàííî âèñÿ÷і ñàäè Ñåìіðàìіäè. Õî÷à íàçâà öÿ ïîìèëêîâà. Ñåìі-
ðàìіäà,, íàéіìîâіðíіøå, áóëà àññèðіéñüêîþ öàðèöåþ Øàìóðàìàò. 
Ïðîòå ââîíà íå ìàëà ñòîñóíêó äî öієї ñïîðóäè.

Øåäó – çàõèñíèêè âіä äåìîíіâ, ñèìâîëè
öàðþâàííÿ і áîãà ìіñÿöÿ Ñіíà.

Çãіääíî ç ëåãåíäîþ, ñàäè çðîáèëè çà íàêàçîì öàðÿ Íàâóõîäîíîñîðà ІІ 
äëÿÿ éîãî äðóæèíè Àìіòіñ, ìіäіéñüêîї öàðіâíè, ÿêà ñóìóâàëà çà 
ðіäííîþ ãіðñüêîþ êðàїíîþ. Ñõîæå, öàð êîõàâ ñâîþ äðóæèíó, îñêіëüêè, 
âñòòóïèâøè íà òðîí, çàñàäèâ äåðåâàìè òà ðîñëèíàìè ç äàëåêîї 
Ìіääії äàõ ÷àñòèíè ïàëàöîâèõ і õðàìîâèõ áóäіâåëü. Íà âèñîêі 
êàìì’ÿíі âèñòóïè íàñèïàëè ґðóíò і âèñàäèëè ðіäêіñíі åêçîòè÷íі 
ðîñëëèíè ç áàòüêіâùèíè öàðіâíè. Çі ñòіí ïàëàöó ñïàäàëè âîäîñïàäè, 
óòââîðþþ÷è íàâêîëî íüîãî âåëè÷åçíèé ñòàâîê.

Âèñÿ÷і ñàäè 
Ñåìіððàìіäè (Àìіòіñ). 

Õóäîæíÿ
ðåêîíñòðóêöіÿ.
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Ó ñòîëèöі öàðñòâà áóëî âіäíîâëåíî ìóðè, ÿêі
çàõèùàëè ìіñòî. Çàãàëîì ó ìіñòі áóëî âіñіì
áðàì. Êðіïîñíà ñòіíà ñêëàäàëàñÿ ç äâîõ ëіíіé.
Çîâíіøíÿ ñòіíà áóëà çàââèøêè 8 ìåòðіâ і çàâ-
øèðøêè 3,7 ìåòðà. Äîâæèíà її ñòàíîâèëà
8,3 êіëîìåòðà. Âíóòðіøíÿ, ÿêà áóëà íà âіäñòàíі
12 ìåòðіâ âіä ïåðøîї, ìàëà âèñîòó 11–14 ìåòðіâð ä ð , ó

êîæíіі øèðèíó 6,5 ìåòðà. Ó ñòіíàõ ÷åðåç
ñòðіëó.20 ìåòðіâ ðîçìіùóâàëèñÿ âåæі äëÿ îá
íàïîâ-Ïåðåä çîâíіøíüîþ ñòіíîþ âèêîïàëè ðіâ і

íèëè éîãî âîäîþ.

Âîðîòà Іøòàð.

ся руїни Дізнайся самостійно, як зараз називається країна, у якій містятьс
Вавилона – одного з найвеличніших міст Стародавнього світу.

Âàâèëîí. Õóäîæíÿ ðåêîíñòðóêöіÿ.

à. Ðóїíè Âàâèëîíà
ó.Ôîòî 1975 ðîêó
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Ó ïðîâіäíèõ ãàëóçÿõ äîìіíóâàëà ïðàöÿ âіëü-
íèõ âèðîáíèêіâ. Äî çàëåæíèõ ëþäåé íàëåæàëè 
ðіëüíèêè, ÿêі ïðàöþâàëè íà çåìëÿõ õðàìіâ, 
öàðÿ òà ïðèâàòíèõ îñіá. Çàìîæíі ãðîìàäÿíè âî-
ëîäіëè òðüîìà–ï’ÿòüìà ðàáàìè. Ðàáіâ ÷àñòî ñå-
ëèëè íà íåâåëèêèé íàäіë çà ïîìіðíèé îáðîê, 
ÿêèé ñêëàäàâ 12 ñіêëіâä 1

ää
 íà ðіê. Âàðòіñòü ðàáà ð ð ð

ñòàíîâèèëà ïðèáëèçíî 60–90 ñіêëіâ.
Áîðããîâà êàáàëà ñóòòєâî çìåíøèëàñÿ. Âіäòå-

ïåð êðåäèòîð ìіã çààðåøòóâàòè áîðæíèêà, ïî-
ìіñòèòèè éîãî â áîðãîâó â’ÿçíèöþ, àëå âæå íå ìіã 
ïðîäàòèè â ðàáñòâî.

Õðàìè çàéìàëèñÿ ëèõâàðñòâîì і òîðãіâëåþ, 
âîëîäіëëè çåìåëüíèìè óãіääÿìè, ðàáàìè. Äæåðå-
ëîì їõííüîãî іñíóâàííÿ áóëà äåñÿòèíà. Íåþ îáêëàäàëè çåìëåâëàñ-
íèêіâ, ñêîòàðіâ, ñàäіâíèêіâ, ïåêàðіâ, ðåìіñíèêіâ і ÷èíîâíèêіâ. 
Íàòîìііñòü öàðñüêèé äâіð íå ïðîâàäèâ àêòèâíîї ãîñïîäàðñüêîї äі-
ÿëüíîñòі. Íàé÷àñòіøå çåìëі ïðîñòî çäàâàëè â îðåíäó.

Âàâèèëîí ïðàãíóâ ìіöíîãî ìèðó, àäæå íå õîòіâ ñòàòè íîâîþ Íі-
íåâієþ,, ìіñòîì êðîâі òà ëіãâîì ëåâіâ. Äåðæàâà õîòіëà ïðèìíîæó-
âàòè ñââîї ñêàðáè íå ãðàáóíêàìè, à ïðàöåþ ðåìіñíèêіâ, òîðãіâëåþ 
êóïöіâ і ïîäàòêàìè, ÿêі ç ðîêó â ðіê äåäàëі ðåòåëüíіøå çáèðàëà 
ç ïіäëååãëèõ íàðîäіâ.

Âàâèèëîí ïèëüíî ñòåæèâ çà çåìëÿìè, ÿêі éîìó äіñòàëèñÿ ó ñïà-
äîê âіää àññèðіéöіâ. Äâі÷і âіí âіâ âіéíè íà áëèçüêèõ äî Єãèïòó 
çåìëÿõõ. Äâі÷і çàõîïëþâàâ і ãðàáóâàâ Єðóñàëèì. Áóëî ïîãðàáîâàíî 
Єðóñàëëèìñüêèé õðàì, çàõîïëåíî â ïîëîí æèòåëіâ öüîãî ìіñòà òà 
âèâåçåííî áіëüøó ÷àñòèíó þäåїâ «äî ðіê âàâèëîíñüêèõ».

Çãіääíî ç áіáëіéíîþ ëåãåíäîþ, ó ñêëàäі ïîëîíåíèõ ïåðåáóâàâ Äà-
íèїë, þþíàê, ÿêèé çãîäîì ñòàâ çíàìåíèòèì òëóìà÷åì ñíіâ, ïðîðî-
êîì. Êîëè îäíîãî ðàçó öàð ïîáà÷èâ ñîí, òіëüêè Äàíèїë çìіã éîãî 
ðîçãàäààòè. Öàðþ íàñíèâñÿ âåëåòåíü, «ãîëîâà éîãî áóëà іç ÷èñòîãî 
çîëîòà,, ãðóäè òà ðóêè – іç ÷èñòîãî ñðіáëà, ÷åðåâî éîãî òà ñòåãíà – 
ç ìіäі, ãîìіëêè – іç çàëіçà, íîãè ÷àñòêîâî çàëіçíі, ÷àñòêîâî ç 
ãëèíè». Ïîòіì «âіäіðâàâñÿ âіä ãîðè êàìіíü, óäàðèâ ïî âåëåòíþ, ïî 
çàëіçíèèõ òà ãëèíÿíèõ éîãî íîãàõ і çðóéíóâàâ їõ. Òîäі âñå çðóéíóâà-
ëîñÿ: çàëіçî, ãëèíà, ìіäü, ñðіáëî, çîëîòî ïåðåòâîðèëèñÿ íà ïîðîõ, 
ùî íà ëіòíüîìó ãóìíі ðîçíîñèòü âіòåð, íå ëèøàþ÷è íі ñëіäà, – à 
êàìіíüü, ùî ðîçòðîùèâ âåëåòíÿ, ñòàâ âåëèêîþ ãîðîþ òà çàïîâíèâ 
çåìëþ»».

Ïîäііáíî äî âåëåòíÿ іç öàðñüêîãî ñíó, çàíåïàëî çãîäîì і Íîâî-
âàâèëîíñüêå öàðñòâî. Îñòàííіì íà ïðåñòîë çіéøîâ öàð Íàáîíіä 
(556–5339 ðîêè äî í. å.), ÿêèé ïåðåíіñ ñâîþ ðåçèäåíöіþ â Àðàâіþ. 
Ó Âàâèèëîíі âіí çàëèøèâ ïðàâèòè ñâîãî ñèíà Âàëòàñàðà.

1Îäèèí cіêëü – ïðèáëèçíî 8,4 ãðàìà ñðіáëà. 

Âàâèëîíÿíè.
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Çãіäíî ç Áіáëієþ, ïіä ÷àñ ñâÿòà Âàëòàñàðà ç’ÿâèëàñÿ ëþäñüêà 
ðóêà, ÿêà íàïèñàëà íà ñòіíі ïàëàöó ñëîâà: «Ìåíå, òåêåë, ïåðåñ». 
Ïðîðîê Äàíèїë, óæå ïîõèëèé ñòàðåöü, ðîçòëóìà÷èâ çíà÷åííÿ ñëіâ 
òàê: «Ìåíå – âèðіçíèâ Áîã öàðñòâî òâîє і ïîêіí÷èâ ç íèì; òåêåë – 
òè çâàæåíèé íà òåðåçàõ і âèçíàíèé ëåãåíüêèì; ïåðåñ – ïîäіëåíå 
öàðñòâî òâîє òà âіääàíå ìіäÿíàì і ïåðñàì...».

Ó ñåðïíі 539 ðîêó äî í. å. ïîáëèçó ðі÷êè Òèãð ïåðñè ðîçãðî-ð ð ó ä ó ð ð ð ð
àâèëîí ìèëè àðìіþ, ÿêîþ êîìàíäóâàâ Âàëòàñàð. Ïåðñè âçÿëè Âà

Êіð) âіä-íåñïîäіâàíî. Óíî÷і öàð ïåðñіâ Êóðóø (ãðåöüêîþ ìîâîþ – Ê
ñëî âіí âіâ âîäè Єâôðàòó â ñïåöіàëüíі êàíàëè. Ïîòіì ÷åðåç ñóõå ðóñ
Êóðóø ïåðåáðàâñÿ ÷åðåç ñòіíè íåïðèñòóïíîãî ìіñòà. 29 æîâòíÿ 

àííüîãî âñòóïèâ ó ìіñòî. Âàâèëîíіÿ âòðàòèëà íåçàëåæíіñòü, à її îñòà
öàðÿ âіäïðàâèëè â ïî÷åñíå çàñëàííÿ.

а такоюСпробуй сформулювати, чому історія перших двох імперій бул
короткою.

Держава торговців і мореплавців
ії âèñî-Äàâíÿ Ôіíіêіÿ áóëà âіäîêðåìëåíà âіä óñієї Ïåðåäíüîї Àçі
іáë, âè-êèì ãіðñüêèì õðåáòîì Ëіâàí. Íàéäàâíіøå ìіñòî Ôіíіêії, Áі
à – Òіð, íèêëî ó II òèñÿ÷îëіòòі äî í. å. Çãîäîì ïîñòàëè é іíøі ìіñòà
іâëÿ.Ñèäîí òîùî. Îñíîâíèì çàíÿòòÿì ìіñòÿí áóëà ìîðñüêà òîðãі
äіÿëü-Ìіñòà, ÿêі çàéìàëèñÿ âëàñíîþ òîðãîâåëüíî-ðåìіñíè÷îþ 

øâèäêîї íіñòþ, ìàëè ïðèáëèçíî îäíàêîâі ñèëè é ðåñóðñè. Ïîòðåáè ø
ÿâè àë-ïіäãîòîâêè äîñâіä÷åíèõ ìîðÿêіâ і òîðãîâöіâ ïðèâåëè äî ïîÿ
êëèíî-ôàâіòíîї ïèñåìíîñòі, íàáàãàòî ïðîñòіøîї, íіæ ієðîãëіôè òà 
å ç ìiñò ïèñ. Çäіéñíþâàëèñÿ ñïðîáè îá’єäíàòè Ôiíiêiþ, îäíàê æîäíå

íå ìàëî äîñòàòíüî ñèë äëÿ öüîãî.
è ðàäè Ïîñòóïîâî ñåðåä ôіíіêіéñüêèõ ìіñò, ÿêèìè óïðàâëÿëè
óâàííÿ ñóäíîâëàñíèêіâ і òîðãîâöіâ, ñïàëàõíóëà áîðîòüáà çà ïàíó
íіêіéöіíàä óñієþ Ôіíіêієþ. Ïåðåìîæöåì ó íіé ñòàëî ìіñòî Òіð. Ôіí
àòè ìî-ìàëè íàéñèëüíіøèé íà òîé ÷àñ ôëîò, ùî äàëî їì çìîãó ñòà

ãóòíüîþ ìîðñüêîþ äåðæàâîþ.
âî, ÿêå Òið ïiäêîðèâ Ñèäîí, i óòâîðèëîñÿ Òiðî-Ñèäîíñüêå öàðñòâ
òàäåëü, êîíòðîëþâàëî ïiâäåíü Ôiíiêiї. Ó Òiði çáóäóâàëè íîâó öèò

à òàêîæ âåëè÷íi õðàìè áîãó Ìåëüêàðòó òà áîãèíi Àñòàðòi.
îâíè äîÂèâåçåííÿ ôàðáîâàíîї âî
óòêîâі-іíøèõ êðàїí ñòàëî íàéïðèáó

Ôіíіêії.øîþ ñïðàâîþ äëÿ æèòåëіâ Ô
èâîçèòè Çãîäîì ôіíіêіéöі ïî÷àëè âè
îðãіâëÿ іç Ñèðії êîëüîðîâå ñêëî, òî
òêîâîþ.ÿêèì òàêîæ áóëà ïðèáóò
âàëà ó Ôàðáîâàíà òêàíèíà êîøòóâ
áîâàíà.20 ðàçіâ äîðîæ÷å, íіæ íåôàðá
ïåðåíà-Ôіíіêіéñüêі ìіñòà áóëè ï
ÿ іíøіñåëåíі, äî íèõ ïåðåñåëÿëèñÔіíіêіéñüêèé êîðàáåëü.
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íàðîäè – єâðåї, àðàáè. Öå ñòàëî ïîøòîâõîì äî çàñíóâàííÿ êîëî-
íіé. Êðіì òîãî, ïîòðåáè â ñèðîâèíі é òîðãîâåëüíі ñïðàâè ïðèâåëè 
ôіíіêіéöіâ äî çàñíóâàííÿ íîâèõ ïîñåëåíü. Öåé ïðîöåñ îòðèìàâ 
íàçâó «êîëîíіçàöіÿ». Êîëîíії óòâîðþâàëèñÿ îêðåìèìè ôіíіêіéñü-
êèìè ìіñòàìè. Ó êîëîíiÿõ ðîçâèâàëèñÿ ðåìåñëî, ðèáàëüñòâî, 
ðіëüíèöòâî.

Àëå íі ôëîò, íі ìîðå íå çìîãëè âðÿòóâàòè æèòåëіâ Ôіíіêії âіä ô , ð ð ó ä
àññèðіééöіâ. Ñïî÷àòêó ôіíіêіéöі âіäêóïèëèñÿ âіä Òіãëàòïàëàñàðà III 
çà 150 òòàëàíòіâ (áëèçüêî 4,5 òîíí) çîëîòà. Ïðîòå àññèðіéöÿì öüîãî 
çäàëîñÿÿ çàìàëî, і âîíè çíîâó ïіøëè âіéíîþ íà Ôіíіêіþ. Ï’ÿòü 
ðîêіâ ôôіíіêіéöі âäàëî âèòðèìóâàëè îáëîãó Òіðà. Àëå ïіñëÿ òîãî, 
ÿê àññèèðіéöі çàõîïèëè âñі іíøі ìіñòà, ïðàâèòåëі Òіðî-Ñèäîíñüêîãî 
öàðñòâàà âèçíàëè ñåáå ïіääàíèìè Àññèðії òà ïîãîäèëèñÿ ïëàòèòè 
äàíèíóó.

Ïðîî ãåîãðàôі÷íі äîñÿãíåííÿ ôіíіêіéöіâ ðîçïîâіâ Ãåðîäîò: «ß íå ìîæó 
çðîççóìіòè òèõ, õòî âñòàíîâèâ ìåæі Ëіâії, Àçії òà Єâðîïè, áî ðіç-
íèööÿ ìіæ íèìè ÷èìàëà. Çà ñâîєþ äîâæèíîþ Єâðîïà äîðіâíþє їì îáîì, 
à ùùîäî øèðèíè, ÿ ãàäàþ, ùî її íå ìîæíà ïîðіâíÿòè ç íèìè. Òå, ùî 
ìè çíàєìî ïðî Ëіâіþ, äîâîäèòü, ùî її îòî÷óþòü ìîðÿ, êðіì òієї 
÷àññòèíè, ÿêà ìåæóє ç Àçієþ. Ïåðøèì öå äîâіâ, íàñêіëüêè ÿ çíàþ, 
єãèïïåòñüêèé ôàðàîí Íåõî. Âіí, êîëè ïðèïèíèëè ðîáîòè äëÿ ïðîêëà-
äàíííÿ êàíàëó âіä Íіëó äî Àðàâіéñüêîї çàòîêè, ïîñëàâ ôіíіêіéöіâ íà 
êîððàáëÿõ, íàêàçàâøè їì, ïîâåðòàþ÷èñü, ïðîïëèâòè ÷åðåç Ãåðàêëîâі 
ñòîîâïè (Ãіáðàëòàðñüêó ïðîòîêó) ó 
Ïіââíі÷íå ìîðå і òàê ïðèáóòè äî 
Єãèèïòó.
Îòòæå, ôіíіêіéöі âèðóøèëè іç ×åð-
âîííîãî ìîðÿ òà ïðèïëèâëè äî Ïіâ-
äåíííîãî ìîðÿ. Êîëè íàñòàâàëà 
îñіííü, âîíè ïðèñòàâàëè äî ÿêîїñü 
÷àññòèíè Ëіâії і òàì îáðîáëÿëè 
çåììëþ. À äî÷åêàâøèñü óðîæàþ 
ïøååíèöі, ïëèâëè äàëі. Òàê ìèíóëî 
äâàà ðîêè, і íà òðåòіé âîíè îáі-
ãíóóëè Ãåðàêëîâі ñòîâïè é ïðèáóëè 
äî ЄЄãèïòó. І âîíè ðîçïîâіäàëè – ÿ 
öüîìó íå âіðþ, і íåõàé öüîìó âі-
ðèòòü õòîñü іíøèé, – ùî êîëè âîíè 
ïëèèâëè íàâêîëî Ëіâії, òî ñîíöå 
ñïîî÷àòêó ñõîäèëî ïî ëіâó ðóêó, 
à ïîîòіì áóëî â íèõ ïî ïðàâó ðóêó». 
ßêùùî ìè ïîäèâèìîñÿ íà ñó÷àñíó 
êàððòó Àôðèêè, ìè çðîçóìієìî íå-
äîâіðó ãðåöüêîãî іñòîðèêà. Âіí íå 
ìіã çíàòè, ùî ôіíіêіéöі ïåðøèìè 
îáіããíóëè öåé êîíòèíåíò. І ñïî-
÷àòòêó âîíè ïëèâëè â ïіâäåííîìó 
íàïïðÿìêó, à ïîòіì – ó ïіâíі÷íîìó. Êàðòà Ïàëåñòèíè.
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Íå ìåíø âàãîìèì ñòàëî âіäêðèòòÿ àáåòêè. Ôіíіêіéöі, ÿêі íà-
ìàãàëèñÿ ñêîðîòèòè òåðìіí ïіäãîòîâêè ìîðÿêіâ, âèíàéøëè íîâó,
ïðîñòіøó ñèñòåìó ïèñüìà. Âîíè ñòâîðèëè àëôàâіò, ó ÿêîìó êîæíà 
ç 22 ëіòåð ïåðåäàâàëà ïåâíèé ïðèãîëîñíèé çâóê. Äëÿ âèçíà÷åííÿ 
êîìáіíàöіé ïðèãîëîñíèõ ç ãîëîñíèìè êîðèñòóâàëèñÿ ïîÿñíþâàëü-
íèìè çíàêàìè. Ðîçòàøóâàííÿ ëіòåð ó ôіíіêіéñüêіé àáåòöі áóëî 
ñóâîðî âèçíà÷åíå. Äî ðå÷і, ñàìà íàçâà «àëôàâіò» ïîõîäèòü âіä ñóâîðî âèçíà÷åíå. Äî ðå÷і, ñàìà íàçâà «àëôàâіò» ïîõîäè

íî â îñ-íàçâ ïåðøèõ ëіòåð – àëåô і áåò. Öþ àáåòêó áóëî ïîêëàäåí
íñüêîї.íîâó áàãàòüîõ ïèñåìíîñòåé ñâіòó – ãðåöüêîї, ëàòèíè, ñëîâ’ÿí

Íàïðè-Äåÿêі óêðàїíñüêі ëіòåðè äóæå íàãàäóþòü ôіíіêіéñüêі. 
іéñüêîþ êëàä, ëіòåðà «ã» ó ôіíіêіéöіâ íàçèâàëàñÿ «ãèìåëü» (ôіíіêі
èíè. Ëі-ìîâîþ «âåðáëþä») і íàãàäóâàëà íà ïèñüìі ãîðá öієї òâàðè
àìó. Ëі-òåðà «ä» íàçèâàëàñÿ «äàëåò» («äâåðі») і íàãàäóâàëà áðà
ñõîæîþ òåðà «ì» – «ìåì» («âîäà») – ñâîїì íàïèñàííÿì âèäàâàëàñÿ 

íà õâèëþ.

ó Ïіâ-Îäíієþ ç ôіíіêіéñüêèõ êîëîíіé ñòàëî ìіñòî Êàðôàãåí
õіäöі ç íі÷íіé Àôðèöі. Éîãî çàñíóâàëè â 9 ñòîëіòòі äî í. å. âèõ

ìіñòà Òіð1
ôô

íàâіòü . Ç óñіõ êîëîíіé âîíî ïðîіñíóâàëî íàéäîâøå і
ïåðåæèëî ñâîþ ìåòðîïîëіþ çàñíó-(òàê íàçèâàєòüñÿ ìіñòî, ÿêå 
âàëî êîëîíіþ).

–3 ñòî-Ïåðіîä íàéâèùîãî ðîçêâіòó Êàðôàãåíà ïðèïàäàє íà 5–
àâêîëî ëіòòÿ äî í. å. Ó öåé ÷àñ áóëî çàõîïëåíî çíà÷íó òåðèòîðіþ í

ìіñòà, îñâîєíî óçáåðåææÿ Ìàðîêêî òà Ìàâðèòàíії. 
ïîäàòêè Ìіñöåâå íàñåëåííÿ, ÿêå îáðîáëÿëî çåìëþ, ïëàòèëî ï
â íüîìóêàðôàãåíÿíàì ó ðîçìіðі 1/10 âðîæàþ. Óñі æèòåëі ìіñòà, à â
åðøà – æèëè ïîíàä 200 òèñÿ÷ îñіá, ðîçïîäіëèëèñÿ íà äâі ãðóïè. Ïå
àòðîñè. ðîáіòíèêè ðåìіñíè÷èõ ìàéñòåðåíü, ïîðòîâі ðîáіòíèêè, ìà
ó: âëàñ-Äî äðóãîї ãðóïè íàëåæàëè ëþäè, ùî ìàëè ãðîøі òà âëàäó
êóïöі, íèêè ìàéñòåðåíü і êîðàáëіâ, âåëèêі çåìëåâëàñíèêè, áàãàòі

æåðöі.
÷èíîâ-Ãîëîâíèìè óðÿäîâèìè îñîáàìè â Êàðôàãåíі áóëè äâà
ñïðàâè íèêè, ÿêèõ îáèðàëè ñòðîêîì íà îäèí ðіê. Ïðîòå âñі ñêëàäíі 
÷óâàëà âèðіøóâàëèñÿ â Ðàäі òðèäöÿòè òà Ðàäі ñòàðіéøèí, ÿêà íàëі÷
ðôàãåí 300 îñіá. Íàðîäíі çáîðè âïëèâàëè íà ïîëіòèêó äåðæàâè. Êàð
íóâàëè ïðîіñíóâàâ äî ñåðåäèíè 2 ñòîëіòòÿ äî í. å., êîëè éîãî çðóéí

ðèìëÿíè.

навколо Спробуй на карті світу перевірити опис мандрівки фінікійців н
 Африки. Чим зараз легко пояснити недовіру Геродота?

1 à ñåñòði Óñi iñíóþ÷i äæåðåëà ïðèïèñóþòü çàñíóâàííÿ Êàðôàãåíà
þ). Âîíà òiðñüêîãî öàðÿ Ïiãìàëiîíà (ÿêó íàçèâàþòü Äiäîíîþ ÷è Åëiññîþ
ðàçêè â î÷îëèëà æðåöüêî-àðèñòîêðàòè÷íå óãðóïîâàííÿ, ùî çàçíàëî ïîð

áîðîòüái çà âëàäó і áóëî çìóøåíå âòåêòè ç Òiðà íàçàâæäè.
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Біблійне царство Давида та Соломона
Òàê ÷è іíàêøå, àëå âñÿ іñòîðіÿ єâðåéñüêîãî íàðîäó ïîâ’ÿçàíà ç 

Áіáëієþ. Íàñ öіêàâèòü òà ÷àñòèíà Ñâÿòîãî Ïèñüìà, ÿêà íàçè-
âàєòüñÿ Ñòàðèì Çàïîâіòîì і ðîçïîâіäàє ïðî іñòîðіþ Äàâíüîãî Іç-
ðàїëþ. Ñòàðèé Çàïîâіò ñêëàäàєòüñÿ ç ïåðøèõ ï’ÿòè Ìîéñåєâèõ 
êíèã і äâàíàäöÿòè іñòîðè÷íèõ êíèã.

Ó 14–13 ñòîëіòòÿõ äî í. å. ç-çà Єâôðàòó íà çåìëі Ïàëåñòèíè 4–13 ñòîëіòòÿõ äî í. å. ç-çà Єâôðàòó íà çåìëі Ïàëåñòèíè 
ïðèéøëè íîâі ñêîòàðñüêі ïëåìåíà. Їõ íàçèâàëè іáðі, ùî îçíà÷àє 
«òі, ÿêі ïåðåéøëè ÷åðåç ðі÷êó». Ñó÷àñíà íàçâà «єâðåé» ïîõîäèòü 
ñàìå âііä ñëîâà «іáðі». Ïëåìåíà іáðі âòîðãëèñÿ â Ïàëåñòèíó é çà-
õîïèëèè ìіñòà, ÿêі íàëåæàëè ìіñöåâèì æèòåëÿì1. Іçðàїëüòÿíè, à 
òàê íàççèâàëè öåé íàðîä ó ñòàðîäàâíіõ äîêóìåíòàõ, ùå íå ìàëè 
äåðæàââíîñòі.

Ïëåììåíà î÷îëþâàëè ñòàðіéøèíè і ïðî-
ðîêè. ÇÇàãàëîì òàêèõ ïëåìåí áóëî äâàíàä-
öÿòü. Єâðåéñüêі ïëåìåíà ïîêëîíÿëèñÿ 
єäèíîììó Áîãó, ÿêîãî âîíè íàçèâàëè ßãâå. 
Éîãî іìì’ÿ áóëî çàáîðîíåíî âæèâàòè áåç ïî-
òðåáè, і âîíî ÷àñòî çàìіíþâàëîñÿ ñëîâîì 
«Áîã», «Ãîñïîäü ìіé». Çãіäíî ç âіðóâàí-
íÿìè ääàâíіõ єâðåїâ, ââàæàëîñÿ, ùî ßãâå 
âіääàâ çåìëþ Ïàëåñòèíè íàðîäó Іçðàїëþ. 
Ïðî âñіі öі ïîäії é ïîâіäîìëÿє Áіáëіÿ.

Ó òіі ÷àñè Ïàëåñòèíó íàñåëÿëî áàãàòî 
íàðîäіââ, і ñåðåä íèõ – ôіëіñòèìëÿíè.
Âîíè ñòâîðèëè íà óçáåðåææі ñîþç ìіñò-
äåðæàââ. Äî ðå÷і, і íàçâó «Ïàëåñòèíà» 
òåðèòîððіÿ îòðèìàëà âіä ãðåöüêîãî ïåðå-
êëàäó ññëîâà «ôіëіñòèìëÿíè».

Çà ççåìëі Ïàëåñòèíè âîþâàëè ìіæ ñî-
áîþ õåòòè òà єãèïòÿíè. Ïіä ÷àñ âіéí єãèï-
òÿíè âççÿëè â ïîëîí ÷àñòèíó єâðåéñüêîãî 
íàðîäó òà ïåðåñåëèëè ç Ïàëåñòèíè íà 
çåìëі ЄЄãèïòó. Íàïðèêіíöі 12 ñòîëіòòÿ 
äî í. å.. íàðîä Іçðàїëþ çàëèøèâ Єãèïåò і 
ðóøèâ äî Ïàëåñòèíè.

ßê ññàìå öå ñòàëîñÿ, ìè äіçíàєìîñÿ ç 
Áіáëії. Âèâіâ єâðåéñüêèé íàðîä ç єãèïåò-
ñüêîї ííåâîëі ïðîðîê Ìîéñåé. Àðõåîëîãіÿ 
ïіäòâåððäæóє îñíîâíі ïîäії іñòîðії, âèêëà-
äåíі â ÁÁіáëії. Ìè çíàєìî, ùî âæå іñíóâàëè 
ñîþç іççðàїëüñüêèõ ïëåìåí òà îá’єäíàííÿ 
ôіëіñòèèìëÿíñüêèõ ìіñò.

1 Ó ÁÁіáëії їõ íàçâàíî õàíààíåéöÿìè.

Õàíààíåéñüêі âîїíè.

Ôіëіñòèìëÿíñüêèé âîїí.
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їëüòÿí. Çãîäîì âіäáóëîñÿ óêðіïëåííÿ ïëåìіííîãî ñîþçó іçðàї
ðіëüíè-Ïîñòóïîâî âîíè ïåðåñòàëè êî÷óâàòè і ñòàëè çàéìàòèñÿ ð
çáðîþ. öòâîì, íàâ÷èëèñÿ âèãîòîâëÿòè çàëіçíі çíàðÿääÿ ïðàöі òà

ííÿ єâ-Ôіëіñòèìëÿíè ÷àñ âіä ÷àñó çäіéñíþâàëè íàáіãè íà ïîñåëåí
іçíèìè ðåїâ і íàâіòü çàáîðîíÿëè іçðàїëüòÿíàì êîðèñòóâàòèñÿ çàëі

âèðîáàìè.
÷àñ öієїÌіæ ôіëіñòèìëÿíàìè òà єâðåÿìè ïî÷àëàñÿ âіéíà. Ïіä ÷

âіéíè і âèíèêëà іçðàїëüñüêà äåðæàâà. Äàâèä іéíó òà çàâåðøèâ âі
Âіí çà-ïðàâèâ Іçðàїëüñüêèì öàðñòâîì ç 1005 ïî 965 ðіê äî í. å. Â

Ó öüîìó õîïèâ ìіñòî Єðóñàëèì, ÿêå íàëåæàëî ìіñöåâèì ïëåìåíàì. Ó
öàðÿ Іç-ìіñòі, ðîçòàøîâàíîìó íà ñêåëÿñòіé ãîðі, áóëà ðåçèäåíöіÿ ö
õîâíèé ðàїëþ. Êðàїíîþ óïðàâëÿëè ÷èíîâíèêè, ÿêèõ î÷îëþâàâ âåðõ
ìöіâ – ñàíîâíèê. Çà öàðÿ Äàâèäà áóëî óòâîðåíî ãâàðäіþ ç іíîçå

ôіëіñòèìëÿí і êðèòÿí.

            Áіáëіéíі ñþæåòè 
äîñі є äæåðåëîì 
íàòõíåííÿ äëÿíàòõíåííÿ

іâ. Òàêáàãàòüîõ ìèòöі
óâіäòâîðþє áèòâó
àÄàâèäà і Ãîëіàô

äîæíèê óêðàїíñüêèé õóä
Îëåã Âàñÿíîâè÷.

 Îëåã Âàñÿíîâè÷.
» «Äàâèä і Ãîëіàô

(2014).

Äàâíіé Єðóñàëèì. Õóäîæíÿ ðåêîíñòðóêöіÿ.
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Ïіñëÿ Äàâèäà íà ïðåñòîë Іçðàїëþ çіéøîâ éîãî ìîëîäøèé ñèí 
Ñîëîìîí (áëèçüêî 965–935 ðîêіâ äî í. å.). Âіí ñëàâèâñÿ ñâîєþ 
ìóäðіñòþ, àëå âîäíî÷àñ áóâ æîðñòîêèì, âëàäîëþáíèì і ïèõàòèì.

Çà éîãî ïðàâëіííÿ â Єðóñàëèìi çáóäóâàëè öàðñüêèé ïàëàö, 
çíàìåíèòèé õðàì áîãà ßãâå òà ôîðòåöþ.

Єðóñàëèìñüêèé õðàì îçäîáèëè ëіâàíñüêèì êåäðîì, ìіääþ, êîø-
òîâíèìè êàìåíÿìè òà çîëîòîì. Äî õðàìó óðî÷èñòî ïåðåíåñëè âíèìè êàìåíÿìè òà çîëîòîì. Äî õðàìó óðî÷èñòî ïåðåíåñëè 
ãîëîâíó ñâÿòèíþ içðàїëüòÿí – Êîâ÷åã Çàâiòó. Öå áóëà ñêðèíÿ ç 
äåðåâà çàâäîâæêè 1,25 ìåòðà i çàâøèðøêè 0,75 ìåòðà. Óñåðåäèíi i 
ççîââíi Êîâ÷åã áóëî îááèòî çîëîòîì. Ó íüîìó çáåðiãàëèñÿ îäêðîâåííÿ, 
òîááòî äåñÿòü çàïîâiäåé. Êîâ÷åã ââàæàâñÿ ñâÿòèíåþ, áiëÿ ÿêîї 
Ãîññïîäü çàâæäè ÿâëÿâñÿ íàðîäó.

Íå ììåíø âåëè÷íèì áóâ ïàëàö ñàìîãî öàðÿ. Áóäіâíèöòâî õðà-
ìіâ, ïààëàöіâ, óêðіïëåíü òà іíøèõ ñïîðóä ïîòðåáóâàëî âåëè÷åçíèõ 
êîøòіââ і ðîáî÷èõ ðóê. Ó çâ’ÿçêó іç öèì óñþ òåðèòîðіþ Іçðàїëþ 
ïîäіëèëëè íà 12 îêðóãіâ, êîæåí ç ÿêèõ óïðîäîâæ ìіñÿöÿ óòðèìó-
âàâ öàððñüêèé äâіð. Òàêîæ çàïðîâàäèëè òðóäîâó ïîâèííіñòü. Óñі 
æèòåëіі Іçðàїëþ ÷îòèðè ìіñÿöі íà ðіê ìàëè âіäïðàöþâàòè íà öàð-
ñüêèõ ááóäіâåëüíèõ ðîáîòàõ. Îêðіì òîãî, âîíè ñïëà÷óâàëè äåñÿòó 
÷àñòèíóó âðîæàþ àáî ïðèïëîäó õóäîáè.

Ðîçêêіø öàðñüêîãî äâîðó, ÷èñëåííі ïîäàòêè òà ïîâèííîñòі âè-
êëèêàëëè îáóðåííÿ íàðîäó. Äåÿêі ïëåìåíà âіäâåðòî âèñòóïèëè 
ïðîòè íàñòóïíèêà Ñîëîìîíà – éîãî ñèíà. Äî íüîãî çâåðíóëèñÿ 
ïðåäñòààâíèêè ïëåìåí ç ïðîõàííÿì çìåíøèòè ïîäàòêè: «Áàòüêî 
òâіé ïîîêëàâ íà íàñ òÿæêå ÿðìî, òè æ ïîëåãøè íàì æîðñòîêå 
ÿðìî...»». Ïðîòå âіäïîâіäü áóëà òàêîþ: «Áàòüêî ìіé êàðàâ âàñ áàòî-
ãàìè, àà ÿ áóäó êàðàòè ñêîðïіîíàìè». «Ñêîðïіîíîì» íàçèâàâñÿ ðå-
ìіíü ç ìåòàëåâèìè ãîëêàìè.

Ïіñëëÿ ñìåðòі Ñîëîìîíà ïіâíі÷íі єâðåéñüêі ïëåìåíà âіäîêðåìè-
ëèñÿ òàà óòâîðèëè ñâîє âëàñíå Іçðàїëüñüêå öàðñòâî іç öåíòðîì ó 
ìіñòі ÑÑàìàðіÿ. Ó 722 ðîöі äî í. å. àññèðiéñüêèé öàð Ñàðãîí II çà-
õîïèâ ÑÑàìàðiþ, çàáðàâ ó ïîëîí içðàїëüñüêîãî öàðÿ Îñiþ, à ðàçîì 

Æèòååëі Іçðàїëþ 
òà Þäåї.
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ç íèì 27 290 içðàїëüòÿí, ÿêèõ ïåðåñåëèâ ó Ìiäiþ òà Ìåñîïîòàìiþ.
Íàòîìiñòü ó öåíòði Ïàëåñòèíè âií ïîñåëèâ âàâèëîíñüêèõ òà àðà-
ìåéñüêèõ êîëîíiñòiâ, ÿêèõ ÷åðåç òå, ùî âîíè âîëîäiëè Ñàìàðiєþ, 
íàçèâàëè «ñàìàðèòÿíàìè».

Ñïàäêîєìöі Äàâèäà ïðàâèëè â Þäåéñüêîìó öàðñòâі, ñòîëèöåþ 
ÿêîãî çàëèøèâñÿ Єðóñàëèì. Ùîá ïîñëàáèòè ñîöiàëüíó íàïðó-
æåíiñòü ó ñóñïiëüñòâi, öàð Þäåї Iîñiÿ îáìåæèâ áîðãîâå ðàáñòâî.ó ó , ö ð ä ð ð

â єâðåé-Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî öå îáìåæåííÿ ñòîñóâàëîñÿ ëèøå ðàáiâ
êîííi»:ñüêîãî ïîõîäæåííÿ. Îñü ÿê ïðî öå ãîâîðèòüñÿ ó «Âòîðîçàê
ïðîñëó-«Êîëè çàïðîäàñòüñÿ òîái òâié áðàò, єâðåé ÷è єâðåéêà, i ï
ñåáå íà æèòü øiñòü ðîêiâ ó òåáå, ó ñüîìîìó ðîöi âiäïóñòè éîãî âiä ñ

óêàìè». âîëþ...», àëå «íå áóäåø âiäïóñêàòè éîãî ç ïîðîæíiìè ðó
å ëèøå Òîáòî ïіñëÿ çàêií÷åííÿ øåñòèði÷íîãî òåðìiíó ñëiä áóëî íå
àð÷àìèáåçîïëàòíî âiäïóñòèòè òàêîãî ðàáà, à é çàáåçïå÷èòè éîãî õà

íà ÿêèéñü ÷àñ.
óòâåð-Iîñiÿ ïðîâіâ òàêîæ ðåëiãiéíó ðåôîðìó, ñïðÿìîâàíó íà 
êðàїíiäæåííÿ â äåðæàâi єäèíîáîææÿ. Єäèíèì äîçâîëåíèì ó

îêëîíÿ-êóëüòîì ñòàâ êóëüò áîãà ßãâå. Єäèíèì õðàìîì, äå éîìó ïî
õ áîãiâ ëèñÿ, îãîëîñèëè Єðóñàëèìñüêèé õðàì. Õðàìè âñiõ iíøèõ

ðóéíóâàëèñÿ.
ì, çðóé-Ó 586 ðîöі äî í. å. âàâèëîíñüêèé öàð çàõîïèâ Єðóñàëèì
åííÿ – íóâàâ ìiñòî òà âèñåëèâ äî Âàâèëîíà 10 âiäñîòêiâ íàñåëå
ó. Òàê ðåìiñíèêiâ і çíàòü. ×àñòèíà æèòåëiâ óòåêëà äî Єãèïò

ëüñòâàõ ïðèïèíèëî ñâîє iñíóâàííÿ і Þäåéñüêå öàðñòâî. Ó ñóñïіë
ìàíіòíі îáîõ öàðñòâ ó 8–6 ñòîëіòòÿõ äî í. å. ïðîïîâіäóâàëè ðіçíîì
ïðèõiä ïðîðîêè, ïðî ÿêèõ çãàäóє Áіáëіÿ. Ïðîðîêè ïðîïîâiäóâàëè
єäèíå ìåñiї, ÿêèé âiäíîâèòü âòðà÷åíó ãàðìîíiþ òà âiäáóäóє 

Içðàїëüñüêî-Þäåéñüêå öàðñòâî.

Temple». Знайди в мережі Інтернет і переглянь відеоматеріал «Solomon’s T
що допо-Ти зможеш здійснити 3D-мандрівку Єрусалимським храмом, щ

йській.може тобі уявити, як він виглядав, а також повправлятися в англій

Життя імперії Ахеменідів
іðó áåç ßê òè âæå çíàєø, Âàâèëîí äіñòàâñÿ ïåðñüêîìó öàðþ Ê

Ó íüîìó âåëèêîãî êðîâîïðîëèòòÿ. Êіð çàëèøèâ íàì ïðî öå çàïèñ. Ó
îëîâèõ: âіí ïèøå, ùî ñàì áîã Ìàðäóê âіääàâ éîìó â ðóêè ÷îðíîãî
Óñі æè-«Áåç áîþ òà áîðîòüáè âіäêðèâ âіí ìåíі äîðîãó ó Âàâèëîí… Ó
íèêè òà òåëі Âàâèëîíà, âñÿ øóìåðñüêà òà àêêàäñüêà çåìëÿ, ñàíîâí

ðàäіëè íàìіñíèêè ñõèëèëèñÿ ïåðåä Êіðîì, öіëóâàëè éîìó íîãè,
è âîëî-éîãî âëàäі, âèáëèñêóâàëè ùàñòÿì їõíі îáëè÷÷ÿ». Ïåðñè ñòàëè
ðіþ. Íàäàðÿìè òàêîї äåðæàâè, ÿêà ïåðåâåðøèëà Àññèðіéñüêó іìïåð
 ïіäêî-ñõîäі їé íàëåæàâ Іðàí і íàâіòü ÷àñòèíà Іíäії, íà çàõîäі âîíè
іâ îñіá.ðèëè Єãèïåò, à íàñåëåííÿ âñієї äåðæàâè ñÿãàëî 8–9 ìіëüéîíі
è âîíèßê і ìіäіéöі, ïåðñè áóëè іðàíñüêèì íàðîäîì, àëå æèëè
è. Ñïî-ñïî÷àòêó íà ïëîñêîãіð’ÿõ ñõіäíîãî áåðåãà Ïåðñüêîї çàòîêè
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÷àòêó ââîíè áóëè âіéñüêîâèìè ñîþçíèêàìè òà ïіääàíèìè ñïîðіäíå-
íèõ ìіääіéöіâ. Íàçâà íàðîäó «ïåðñè» ïîõîäèòü âіä îáëàñòі Ïàðñóà. 
Ó 553 ðîöі äî í. å. Êіð ІІ ïіäíÿâ íà ïîâñòàííÿ ïåðñüêі ïëåìåíà. 
Ó ïåðøøі ðîêè ïðàâëіííÿ Êіð II îá’єäíàâ óñі âîëîäіííÿ Ìіäії, àëå 
âæå ïіää ñâîєþ âëàäîþ. Òàê âèíèêëà Ïåðñüêà äåðæàâà.

Çà ððîêè ñâîãî ïðàâëіííÿ Êіð II çóìіâ ïåðåòâîðèòè íåâåëèêèé 
ñîþç ìііäіéñüêî-ïåðñüêèõ ïëåìåí ó ìîãóòíþ ñâіòîâó äåðæàâó, òåðè-
òîðіÿ ÿÿêîї ïðîñòÿãàëàñÿ âіä êîðäîíіâ Іíäії íà ñõîäі äî Ñåðåäçåì-
íîãî ìîîðÿ íà çàõîäі.

Âіí äîçâîëèâ ïîâåðíóòèñÿ íà áàòüêіâùèíó íàðîäàì, ÿêèõ çà-
õîïèëèè â ïîëîí àññèðіéöі òà âàâèëîíÿíè, çîêðåìà é єâðåÿì, äî-
çâîëèâ ïîêëîíÿòèñÿ ñâîїì áîãàì, à òàêîæ ìàòè ñâîїõ æåðöіâ, 
çíàòü, ïðàâèòåëіâ, àëå òàêèõ, ÿêі òðèìàòèìóòü ïðîñòèõ ëþäåé ó 
ïîêîðі òà çáèðàòèìóòü ïîäàòêè äëÿ ïåðñіâ. Íàêàçàâ âіí òàêîæ 
ïîâåðíóóòè âñіì ñâÿùåííèì ìіñòàì ñâÿùåííі ðåëіêâії. Íà ìіñöÿõ 
âіí ñòâîðèâ óìîâè, ùîá æèòåëі ìîãëè ïîêëîíÿòèñÿ ñâîїì áîãàì.

Çàâîîþâàííÿ áóëè íåìîæëèâі áåç àðìії, і òîìó Êіð ІІ ïîñòіéíî 
äáàâ ïððî ïîñèëåííÿ її ìîãóòíîñòі.

Êіðð Âåëèêèé íàêàçàâ âèãîòîâèòè áîéîâі êîëіñíèöі íîâîãî òèïó, 
áіëüüø øèðîêі, ìіöíі, і çàïðÿãàòè â íèõ ïî ÷îòèðè, øіñòü, íàâіòü 
ïî ââіñіì êîíåé. Íà îñÿõ êîëіñ ç îáîõ áîêіâ áóëè ïðèêðіïëåíі çàëіçíі 
øàááëі çàâäîâæêè ïîíàä ìåòð, òàêі ñàìі øàáëі êðіïèëèñÿ é ïіä 
îñÿìè. Ðîçіãíàâøè êîëіñíèöþ, âіçíèêè âðèâàëèñÿ ó ñòðіé ñóïðî-
òèââíèêà, â âіñòðÿ êàëі÷èëè âîðîãіâ.
Íà êîëåñàõ áóëè òàêîæ áàøòîâі âîçè, ó ÿêі çàïðÿãàëè âіñіì âîëіâ. 
Âîççè áóëè â äåêіëüêà ïîâåðõіâ, ç áіéíèöÿìè, ç âèñîòè ÿêèõ 20 âîїíіâ 
ñіÿëëè ñìåðòü ó ëàâàõ ñóïðîòèâíèêà. Ïàì’ÿòü ïðî îçáðîєííÿ ïåðñіâ 
äîííåñëè äî íàñ øàõîâі ôіãóðè: ïðî áàøòè íà êîëåñàõ íàãàäóє íàì 
òóððà, ïðî âåðøíèêіâ – êіíü, ïðî âîїíіâ íà êîëіñíèöÿõ – îôіöåð. 
Ïðîîòå íàéáіëüøå â ïåðñüêіé àðìії áóëî ïіøèõ âîїíіâ, òîìó íà øàõî-
âіé äîøöі íàéáіëüøà êіëüêіñòü ñàìå ïіøàêіâ. Íàéñèëüíіøà ôіãóðà, 
ôåððçü, – öå çàãіí «áåçñìåðòíèõ», 10 òèñÿ÷ âîїíіâ öàðñüêîї ãâàðäії.

Àëå ïåðñè é ìіäіéöі, ðàçîì óçÿòі, âêëþ÷àþ÷è æіíîê, äіòåé і ëþ-
äåé ïîõõèëîãî âіêó, íàâðÿä ÷è ñêëàäàëè áіëüøå ÿê ìіëüéîí ëþäåé. 

Êàðòà Ïåðñüêîї іìïåðії. Ìіäіéñüêі âîїíè.
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àíóâàòè ßê íàñëіäîê, âîíè íå ìîãëè âèñòàâèòè ñòіëüêè âîїíіâ, ùîá ïà
ї.â òàêіé äåðæàâі. Òîìó ïðàâèëè íå òіëüêè çà äîïîìîãîþ çáðîї
ïîçáà-Àññèðіéöі òà âàâèëîíÿíè ïðàãíóëè îáåççáðîїòè íàðîäè:

êðàòіâ,âèòè їõ æåðöіâ, âîæäіâ, îñâі÷åíèõ ÷èíîâíèêіâ òà àðèñòîê
íøîìó. ùîá ïðîñòèé íàðîä íå âèéøîâ ç ïîêîðè. Ïåðñè ìèñëèëè ïî-іí
îїõ ïðà-Íåõàé êîæíèé íàðîä ïîêëîíÿєòüñÿ ñâîїì áîãàì і øàíóє ñâî
ÿêі áó-âèòåëіâ. Íåõàé ó íüîãî áóäóòü æåðöі, íà÷àëüíèêè, çíàòü, 

äóòü çáèðàòè ïîäàòêè äëÿ ïåðñіâ.
Ñèí Êіðà, Êàìáіç II â ìðіþ  (530–522 ðîêè äî í. å.), çäіéñíèâ

àðìіþ áàòüêà і âèñòóïèâ ó ïîõіä ïðîòè Єãèïòó. Âіí ðîçãðîìèâ 
à ïîëî-єãèïòÿí, ùî ñêëàäàëàñÿ ç ãðåöüêèõ íàéìàíöіâ, à ôàðàîíà
 ïðîòå íèâ і ñòðàòèâ. Öàð ìðіÿâ ïðî çàâîþâàííÿ âñієї Àôðèêè,
ïåðåâî-éîìó íå âäàëîñÿ öå çäіéñíèòè. Ó ñòîëèöі Ïåðñії âіäáóâñÿ ï
ñïіøèâ ðîò, і âëàäó çàõîïèâ ìîëîäøèé áðàò öàðÿ Áàðäіÿ. Öàð ïîñ

äîäîìó, àëå äîðîãîþ ïîìåð.
ëÿ, àëå Ñіì ìіñÿöіâ êðàїíà ïåðåáóâàëà â ðóêàõ íîâîãî ïðàâèòåë
. Çìîâ-çãîäîì ïåðñüêà çíàòü îðãàíіçóâàëà çàêîëîò і âáèëà öàðÿ.
òі-ðåøò íèêè íå ìîãëè äîìîâèòèñÿ – õòî ç íèõ áóäå öàðåì. Óðåøò
æàòèñÿ âèðіøèëè âäîñâіòà âèїõàòè íà êîíÿõ ó ïîëå. Öàðåì ìàâ ââàæ

Ïåðøèì òîé, ÷èé æåðåáåöü ïåðøèì çàіðæå, òіëüêè-íî çіéäå ñîíöå. Ï
çàіðæàâ æåðåáåöü 28-ðі÷íîãî Äàðіÿ.

Ó ïåðøèé ðіê ïðàâëіííÿ Äàðіé I å.) âè- (522–486 ðîêè äî í.
àїí âè-òðèìàâ íåëåãêå âèïðîáóâàííÿ. Äåâ’ÿòíàäöÿòü ïëåìåí і êðà
îãíåì і ðіøèëè çâіëüíèòèñÿ ç-ïіä âëàäè ïåðñіâ. Öàðþ äîâåëîñÿ âî
èé, öàð ìå÷åì ïðèáîðêóâàòè íåïîêіðíèõ. «ß – Äàðіé, öàð âåëèêè
ї, ïåðñ, öàðіâ, öàð áàãàòîïëåìіííèõ êðàїí, öàð öієї çåìëі âåëèêîї
ñÿãíóâ ñèí ïåðñà, àðієöü ç àðіéñüêîãî ðîäó… Ñïèñ ïåðñüêîãî âîїíà 

ð Äàðіé äàëåêî… ïåðñüêèé âîїí äàëåêî âіä Ïåðñії áèâ âîðîãà… Öàð
èòòÿ íå ïðîãîëîøóє: òі öàðі, ùî æèëè ïåðåä òèì, çà âñå ñâîє æè
çà îäèí çäіéñíèëè òîãî, ùî ÿ, ç âîëі Àõóðàìàçäè, çäіéñíèâ óñüîãî ç
âèñîòі ðіê» – òàê âіí çàçíà÷èâ ó íàïèñі, âèñі÷åíîìó íà ñêåëі íà

, 1 – ñó÷àñíèé ìàëþíîê,
êóùî çîáðàæàє åêіïіðîâê

«áåçñìåðòíîãî»; 
2 – èñàìè,«áåçñìåðòíі» çі ñïè

ëàöó çîáðàæåíі íà ñòіíі ïàë
îêó Äàðіÿ I. Áëèçüêî 510 ðî

äî í. å., ì. Ñóçè, Іðàí. 

1 2
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105 ìåòðіâ. Íàïèñ áóâ çàââèøêè 7,8 ìåòðà і çàâ-
øèðøêè 22 ìåòðè.

Ç ãîðäіñòþ çãàäóє Äàðіé, ùî âñå, ùî âіí ðî-
áèòü, ðîáèòü âіäâåðòî, ùîá óñі áà÷èëè é ÷óëè.
«Ó öüîìó ìîÿ ñèëà, êðіì ìîãî ðîçóìó і çäіáíîñòåé
äî ðîçìіðêîâóâàííÿ». Ïðîòå, áåçóìîâíî, Äàðіé
áóâ æîðñòîêèì, àëå ÿêùî öüîãî âèìàãàëè îáñòà-ð , ù ö
âèíè і âîëÿ ïðàâèòåëÿ.

Ó ïііäêîðåíèõ ïåðñàìè íàðîäіâ âіäіáðàëè ÷àñ-
òèíó çåìåëü і ðîçäàëè â ïîâíîâëàäíå ñïàäêîâå 
âîëîäіíííÿ ÷ëåíàì öàðñüêîї ñіì’ї, çíàòі òà âïëèâî-
âèì ÷èèíîâíèêàì. Âîíè íå îáêëàäàëèñÿ ïîäàòêàìè. Àëå âñі ñàòðà-
ïії ñïëà÷óâàëè ïîäàòêè. Ñóìà ïîäàòêіâ çàëèøàëàñÿ íåçìіííîþ äî 
êіíöÿ ііñíóâàííÿ äåðæàâè.

Óâåññü ïîäàòîê, ÿêèé ñïëà÷óâàëè ïіääàíі öàðÿ, ñòàíîâèâ 
2500 ööåíòíåðіâ ñðіáëà òà 94 öåíòíåðè çîëîòà. Óñå çîëîòî íàäõî-
äèëî ç Іíäії, à áіëüøó ÷àñòèíó ñðіáëà äî ñêàðáíèöі ïîñòà÷àëè Âà-
âèëîí, ôіíіêіéñüêі òà êіëіêіéñüêі ìіñòà.

Îôіööіéíîþ ìîâîþ іìïåðії áóëà àðàìåéñüêà. Ïåðñè êîðèñòóâàëèñÿ 
òàêîæ åëàìñüêèì і âàâèëîíñüêèì êëèíîïèñîì. Âëàñíå ïåðñüêå 
ïèñüìî áóëî ñòâîðåíå íà îñíîâі àëôàâіòó іç 43 çíàêіâ і âèêîðèñòîâó-
âàëîñÿ òіëüêè äëÿ çâіòіâ òàєìíèõ ñëóæá і âіéñüêîâèõ ïîâіäîìëåíü.

Ðåëëіãіÿ ïåðñіâ íàçèâàëàñÿ çîðîàñòðèçìîì. Íàçâà ïîõîäèòü âіä 
іìåíі çàñíîâíèêà ðåëіãії – Çîðîàñòðè, àáî Çàðàòóøòðè. Öåé 
ïðîîïîâіäíèê ââàæàâ âèùèì áîæåñòâîì ñâіòëîãî áîãà Àõóðàìàçäó, 
ÿêèèé áîðîâñÿ ïðîòè áîãà ïіòüìè. Çãіäíî іç öèì ó÷åííÿì, ïіñëÿ 
ñìååðòі äóøà ëþäèíè çàëèøàє òіëî. ßêùî ëþäèíà æèëà ïðàâåäíî, 
îáåððіãàëà õóäîáó, îáðîáëÿëà çåìëþ, íå çíåâàæàëà äîáðèõ áîãіâ, òî 
ïіñëëÿ ñìåðòі її äóøà ïîòðàïëÿëà äî ðàþ. Øëÿõ òóäè ïðîëÿãàâ 
÷åðåç «ìіñòîê äóø», âóæ÷èé çà òîíêó âîëîñèíó і ëåçî íîæà. 

Що обумовлювало успіхи персів під час завоювання Передньої Азії та 
ствоорення імперії? Чи допомагало персам послаблення в релігійних і 
моввних питаннях?

Äàðіé І.

Ïàððàäíі ñõîäè 
ïàëàöóó ïåðñüêîãî 

öàððÿ. Âåðõíіé 
ððÿä – öàð ç 

ãâàðäієþ, 
íèæíіé – 

ïіäêîððåíі íàðîäè 
ç äàíèíîþ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



80

Країна слонів. Міста в джунглях
У äàâíèíó У Іíäієþ åìëі íà  (Іíäіéñüêîþ êðàїíîþ) íàçèâàëè âñі çå

ñõіä

УУ
äіÿ, à é  âіä ðі÷êè Іíä. Çàðàç öå òåðèòîðіÿ íå ëèøå äåðæàâè Іíä

УУ
ії є äâіñóñіäíіõ äåðæàâ – Ïàêèñòàíó, Íåïàëó і Áàíãëàäåø. Â Іíäі
âіäìіíó âåëèêі ðі÷êè – êðіì Іíäó, íà ñõîäі ïðîòіêàє ðі÷êà Ãàíã. Íà â
èòîêіâ. âіä Íіëó, Òèãðó òà Єâôðàòó, öі ðі÷êè ìàþòü áàãàòî ïðè
îäþ÷èé Ñïіëüíèì є òå, ùî âîíè çâîëîæóþòü çåìëþ òà íåñóòü ðî

ìóë íà çåìëі, ùî їõ îòî÷óþòü.
ðèêè òà Ïðèðîäà Іíäії äóæå âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ïóñòåëü і ñòåïіâ Àôð
âè éîãî Ïåðåäíüîї Àçії. Ó äîëèíі Іíäó ðіäêî âèïàäàþòü äîùі, ðîçëèâ
îäі ïðè-òðàïëÿþòüñÿ òіëüêè ïіä ÷àñ òàíåííÿ ñíіãіâ ó ãîðàõ. Ëèøå òî
æóíãëіâ ðîäà îæèâàє. Ó äîëèíі Ãàíãó, íàâïàêè, â óìîâàõ òðîïі÷íèõ äæ
åíü) òóò íàâіòü çàáàãàòî îïàäіâ. Ïðîòÿãîì òðüîõ ìіñÿöіâ (÷åðâåíü–ñåðïå
âèíèêà-іäóòü áåçïåðåñòàííі ìóñîííі äîùі. Êîëè âîíè çàòÿãóþòüñÿ, â
òâàðèí. þòü ñòðàøíі ïîâåíі. Íàâіòü óíî÷і ñïåêà íå âіäïóñêàє ëþäåé і ò
óò âîäè-Ó äàâíèíó öåé ðàéîí áóâ ñïðàâæíіì ðàєì äëÿ ìèñëèâöіâ. Òó

ëèñÿ òèãðè, ïàíòåðè, íîñîðîãè, ñëîíè, áàãàòî ïòàõіâ і çìіé.
íäії äî-Àðõåîëîãі÷íі ðîçêîïêè ó 20-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîëіòòÿ â Іí
ëіçàöіÿ. âåëè, ùî â ІІІ òèñÿ÷îëіòòі äî í. å. òóò іñíóâàëà ðîçâèíóòà öèâіë

Çà íàçâîþ çíàéäåíîãî ïîñåëåííÿ âîíà îòðèìàëà íàçâó – ïïñüêàõàðàï . 
éáіëüø Íà ñüîãîäíі â÷åíі âіäêðèëè ïîíàä 500 ïîñåëåíü, ç ÿêèõ íàé

äîñëіäæåíі Ìîõåíäæî-Äàðî òà Õàðàïïàà â÷åíèõ,. Çà ïiäðàõóíêàìè â
Øóìåð.іíäñüêà öèâiëiçàöiÿ çàéìàëà ïëîùó â ÷îòèðè ðàçè áiëüøó çà Ø
òü. Àëå Íàðîä, ùî ñòâîðèâ öþ öèâіëіçàöіþ, ìàâ ñâîþ ïèñåìíіñò
äîñі íå ïðî÷èòàòè æîäåí ç òèñÿ÷ íàïèñіâ, ùî çíàéøëè àðõåîëîãè,
î. Ó їõ-âäàëîñÿ. Âіäîìî, ùî æèòåëі Õàðàïïè ïèñàëè ñïðàâà íàëіâî
ïîçíà-íüîìó ïèñüìі áóëî áëèçüêî 400 ìàëþíêîâèõ çíàêіâ, ÿêèìè

÷àëè ñëîâà, ïîíÿòòÿ òà ñêëàäè.

Неповторний Схід
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Ó íààéáіëüøèõ ìіñòàõ ïðîæèâàëî äî 100 òèñÿ÷ îñіá. Ìiñòà ñêëà-
äàëèñÿÿ ç äâîõ ÷àñòèí – «âåðõíüîãî» i «íèæíüîãî» ìіñò. Ó «âåðõ-
íüîìó»» – ïðîæèâàëà ìiñüêà âåðõіâêà. Áóäèíêè ìåíø çàìîæíèõ 
æèòåëііâ, ìàéñòåðíі ðåìіñíèêіâ і ðèíêè ðîçòàøîâóâàëè â «íèæ-
íüîìó»» ìіñòі. Øèðèíà ãîëîâíèõ âóëèöü «íèæíüîãî» ìіñòà ìîãëà 
ñÿãàòè 10 ìåòðіâ. Âîíè ïåðåòèíàëèñÿ ïіä ïðÿìèì êóòîì ç äóæå 
âóçüêèìè ïðîâóëêàìè.

Ôàñàäè áóäèíêiâ áóëî âèðiâíÿíî â îäíó ëiíiþ, óçäîâæ íåї ïðî-
ñòÿãàâññÿ òðîòóàð, à íà ïåðåõðåñòÿõ êóòè áóëî çàîêðóãëåíî, ùîá 
êîëiñíèèé òðàíñïîðò ìіã áåçïå÷íî ïîâåðíóòè âáіê. Ó öèõ ìіñòàõ 
áóëè ííàâіòü ïåðåõîäè ó âèãëÿäі ïðÿìîêóòíèõ êàìåíіâ. Ïіøîõіä 
ïåðåõîääèâ ïî íèõ, íіáè ÷åðåç ðі÷êó, íå ñïóñêàþ÷èñü ç òðîòóàðó íà 
ïðîїæääæó ÷àñòèíó. À êîëåñà ïîâîçêè ïðîõîäèëè ìіæ êàìåíÿìè.

Ìіñòòà áóëî çàõèùåíî ìóðàìè, äî òîãî æ âîíè ìàëè ùå é âíó-
òðіøíі óêðіïëåííÿ. Ó âåðõíіé ÷àñòèíі ðîçìіùóâàëèñÿ ïàëàö ïðà-
âèòåëÿ òà êðèòèé ðèíîê, äâî- , òðèïîâåðõîâі áóäèíêè çàìîæíèõ 
ìіñòÿí.. Íèæíþ ÷àñòèíó ìіñòà áóëî âіäîêðåìëåíî, і ïîòðàïèòè ç 
íåї äî âåðõíüîї ìîæíà áóëî ÷åðåç ñïåöіàëüíі âîðîòà. Âіêîí ó áó-
äèíêàõõ íå áóëî, à ñâіæå ïîâіòðÿ íàäõîäèëî â 
æèòëîââi ïðèìiùåííÿ ÷åðåç âóçüêi îòâîðè ó 
âåðõíiéé ÷àñòèíi ñòií. Îñíîâíèì áóäіâåëüíèì 
ìàòåðіààëîì ñëóãóâàëà îáïàëåíà öåãëà ç ãëèíè. 
Äàõè ââêðèâàëè çåìëåþ òà âèêîðèñòîâóâàëè 
ÿê ñïààëüíі. Êàíàëіçàöіÿ â ñòàðîäàâíіõ іí-
äіéñüêèèõ ìіñòàõ áóëà íàéäîñêîíàëіøîþ íà 
âñüîìó Ñòàðîäàâíüîìó Ñõîäі. Іñíóâàëè ñïåöі-
àëüíі ââîäîâіäñòіéíèêè, äå çáèðàëàñÿ áðóäíà 
âîäà, àà ïîòіì ïіäçåìíèìè êàíàëàìè âіäâîäè-
ëàñÿ çàà ìåæі ìіñòà.

Ó âååëèêèõ áóäèíêàõ íà íèæíüîìó ïîâåðñі 
ðîçìіùùàëèñÿ êóõíÿ, êіìíàòà äëÿ îáìèâàíü, 
êîëîäÿçü, ïðèìіùåííÿ äëÿ çáåðіãàííÿ ïðî-
äóêòіâ.. Óñі æèòëîâі êіìíàòè ðîçòàøîâóâàëè 
íà äðóóãîìó ïîâåðñі. Ñòіíè âêðèâàëè øàðîì 
ìóëó, ççìіøàíîãî ç òðàâîþ, і îáìàçóâàëè ãëè-
íîþ. ÍÍàä âíóòðіøíіì äâîðèêîì óçäîâæ êіì-
íàò ïðîîñòÿãàâñÿ äåðåâ’ÿíèé áàëêîí. Äàõ áóâ 
ïëîñêèèé, і âëіòêó, ó äóøíі, ñïåêîòíі íî÷і, òàì 
ñïàëè іі äîðîñëі, і äіòè.

Ó÷åíі íå çìîãëè çíàéòè êëþ÷ äî
ðîçãàäêè íåâіäîìèõ íàïèñіâ. 
Íà òàêèõ íåâåëèêèõ êàìåíÿõ
ìàëþíîê çàâæäè ñóïðîâîäæóâàâñÿ
êîðîòêèì òåêñòîì.

Ïðîâóëîê 
Ìîõåíäæî-Äàðî.
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õîæі íà Ó çàõіäíіé ÷àñòèíі ìіñòà çíàéøëè äâі áóäіâëі, çîâñіì íå ñõ
èíі çàëó іíøі. Îäíà ÿâëÿëà ñîáîþ âåëèêèé êâàäðàòíèé çàë. Óñåðåäè
÷àéíî, ó 20 öåãëÿíèõ ñòîâïіâ ïіäòðèìóâàëè ïëîñêó ïîêðіâëþ. Çâè÷
èðàëèñÿ öüîìó áóäèíêó íàâðÿä ÷è õòîñü ìåøêàâ. Òóò, ìàáóòü, çáè
õ ñâÿò. ìіñüêі æèòåëі äëÿ æåðòâîïðèíîøåíü і ïðîâåäåííÿ ñïіëüíèõ
áàñåéí. À äðóãîþ ñïîðóäîþ, ÿêà âèêëèêàє çäèâóâàííÿ, áóâ âåëèêèé 
ëèáøêè Äîâæèíà áàñåéíó – 32 ìåòðè, øèðèíà – 7 ìåòðіâ. Çàâãë
ñïóñêà-âіí áóâ áëèçüêî òðüîõ ìåòðіâ. Ç äåêіëüêîõ áîêіâ ó áàñåéí

ìè ìàé-ëèñÿ íåâåëè÷êі öåãëÿíі ñõîäè, ùî çàêіí÷óâàëèñÿ ìàëåíüêèì
ëèáîêіé äàí÷èêàìè. Їõ çðîáèëè äëÿ òèõ, õòî íå õîòіâ ïëàâàòè ó ãë

ù ó

â öåãëè, ÷àñòèíі áàñåéíó. Äíî âîäîéìèùà ñêëàäàëîñÿ ç êіëüêîõ øàðіâ
ïåðåêëàäåíîї øàðîì âîäîíåïðîíèêíîї ñìîëè.

êè їæі, Ó áàãàòüîõ áóäèíêàõ àðõåîëîãè çíàéøëè ðå÷і, ðåøòê
ìàíіòíі çíàðÿääÿ äëÿ ïèñüìà (÷îðíèëüíèöі, ïіð’ÿ), ïîñóä, ðіçíîì
íіêîâîї ãèðі. Ó êîìîðàõ âèÿâèëè çàëèøêè ïøåíèöі, ÿ÷ìåíþ, ôіí

ïàëüìè é îâî÷іâ. 
ëîãè íå Àëå, ùî äèâíî, ó æîäíîìó ç ìіñüêèõ áóäèíêіâ àðõåîë
åìіñíè-çíàéøëè æîäíîї ìîòèêè, ðàëà, ñåðïà. Ïðîòå áóëî áàãàòî ðå
, à çåì-÷èõ іíñòðóìåíòіâ. Ìàáóòü, æèòåëі ìіñòà áóëè ðåìіñíèêàìè,
Æèòåëі ëåðîáñüêà ïðàöÿ áóëà ïðèòàìàííà ñіëüñüêèì æèòåëÿì. Æ

äèíþ, ñіëüñüêîї ìіñöåâîñòі âèðîùóâàëè, êðіì çåðíîâèõ, ãîðîõ,
áàâîâíèê, ó âîëîãіøèõ ðàéîíàõ ñіÿëè ðèñ.

ÌіñòîÆèòåëі ìіñòà çàéìàëèñÿ ìèñëèâñòâîì і ñêîòàðñòâîì. 
ñÿ òèã-áóëî îòî÷åíå äæóíãëÿìè, ó ÿêèõ âîäèëèñ
òèëîïè. ðè, íîñîðîãè, áóéâîëè, âåäìåäі òà àíò
ãàâіàë,Óëþáëåíîþ çäîáè÷÷þ ìèñëèâöіâ áóâ ã

ëåïàìè,îñîá  ëèâèé âèä êðîêîäèëà ç âóçüêèìè ùåë
òîé ÷àñùî íå ñòàíîâèâ çàãðîçè äëÿ ëþäåé. Ó ò
â, áóé-æèòåëі ïðèðó÷èëè áàãàòüîõ òâàðèí: êîðі

íі âèäèâîëіâ, îâåöü, êіç, ñâèíåé, âіñëþêіâ і ðіçí
äîìàøíüîї ïòèöі.

Ðóїíè Ìîõåíäæî-Äàðî. 
Ñó÷àñíå ôîòî.

Äàâíє ìіñòî Õàðàïïà. 
Ñó÷àñíå ôîòî.

äії.Òàê âèãëÿäàâ æèòåëü íàéäàâíіøèõ ìіñò Іíä
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Áëèèçüêî 2000 ðîêó äî í. å. іíäіéöі ïðèðó÷èëè ñëîíà. Âèêîðèñòîâó-
âàòòè ñëîíіâ áóëî íàäçâè÷àéíî âèãiäíî, íåçâàæàþ÷è íà òðóäíîùі, 
ïî ââ’ÿçàíi ç ïðèðó÷åííÿì öiєї òâàðèíè. Àäæå ñëîíè æèâóòü äî 
48 ððîêіâ, i çà ñâîє æèòòÿ âîíè ìîãëè ñëóæèòè äâîì ÷è òðüîì ïî-
êîëëіííÿì ëþäåé.

Øâèèäêèé ðîçêâіò іíäñüêîї öèâіëіçàöії, îäíієї ç íàéäàâíіøèõ ó 
ñâіòі, ááóâ ïåðåðâàíèé ç íåâіäîìèõ ïðè÷èí: ìіñòà òà ïîñåëåííÿ 
ñòàëè ïïîëèøàòè ëþäè. Ìіñòà çíèêëè, à íà їõíüîìó ìіñöі âèðîñëè 
áóéíі òòðîïі÷íі ëіñè. Íàâіòü çàðàç ó õàùàõ і äæóíãëÿõ Іíäії çíà-
õîäÿòü çàëèøêè öèõ ìåðòâèõ ïîñåëåíü. Ïðè÷èíè öüîãî çàíåïàäó 
òðèâàëèé ÷àñ áóëè íåçðîçóìіëèìè.

Ñïî÷÷àòêó â÷åíі ââàæàëè, ùî êðàїíó çíèùèëè çàâîéîâíèêè, 
ïðîòå ññëіäіâ çіòêíåíü, çáðîї, ïіäïàëіâ íå áóëî çíàéäåíî. Âèñëîâëþ-
âàëèñÿ äóìêè ïðî ïîâñòàííÿ é ðîçáðàò, ïðî ñòèõiéíi ëèõà, ùî 
ïîâ’ÿçààíi çi çìiíîþ êëiìàòó, ðóñëà Iíäó ÷è çåìëåòðóñîì. Àðõåî-
ëîãè, ââèâ÷àþ÷è äàâíі ïîõîâàííÿ, äіéøëè âèñíîâêó, ùî îäíієþ ç 
ïðè÷èíí ìàñîâîї çàãèáåëі áóëà ìàëÿðіÿ. Öå áóëà ïåðøà â іñòîðії 
ëþäñòââà åïіäåìіÿ. Ëþäè ïî÷àëè ìàñîâî âìèðàòè, і öå ñòàëî ïðè-
÷èíîþ ïåðåñåëåííÿ â ïіâäåííó Іíäіþ.

Íà їїõíє ìіñöå ïðèéøëè íîâі íàðîäè, ùî íå çíàëè ïèñåìíîñòі é 
áóëè êîî÷îâèìè ñêîòàðÿìè. Ñåáå âîíè íàçèâàëè àðіÿìè. Ó Ñåðåä-
íіé Àçіії ÷àñòèíà àðіїâ (іíäîіðàíöі) ïіøëà â áіê Іðàíñüêîãî íàãіð’ÿ 
(ìіäіéööі òà ïåðñè). Òà ÷àñòèíà, ÿêà ïðîäîâæèëà ðóõàòèñÿ â íà-
ïðÿìêóó Іíäії, îòðèìàëà íàçâó іíäîàðіéöі. Öі ïëåìåíà ïðèéøëè íà 
çåìëі Іíäії áëèçüêî 1500 ðîêó äî í. å.

Поррівняй відомі тобі факти про трипільську культуру та культуру індської 
циввілізації. Зроби висновки.

Арійська держава Маур’я
Іíäîîàðіéöі, ùî ïðèéøëè â Іíäіþ, áóëè ñêîòàðÿìè-êî÷îâèêàìè. 

Ñïî÷àòêó їõ íå öіêàâèëî ìіñòîáóäóâàííÿ. І íàâіòü ïіçíіøå, êîëè 
ìіñòå÷êêà іç çåìëÿíèìè íàñèïàìè òà äåðåâ’ÿíèìè îãîðîæàìè áóëî 

Ñëîíè ââ Іíäії. Ñó÷àñíі ôîòî.
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çáóäîâàíî, âèãëÿäàëè âîíè äîñèòü ñêðîìíî
ïîðіâíÿíî ç ìіñòàìè, ÿêі çàëèøèëî íàñåëåííÿ
íà áåðåãàõ Іíäó. Їõ î÷îëþâàëè ïðàâèòåëі, і
ëèøå â äåÿêèõ âëàäà íàëåæàëà ðàäі çíàòі.
Ö (Öàð (ðàäæà) áóâ âåðõîâíèì ðîçïîðÿäíèêîì) áóâ âåðõîâíèì ðîçïîðÿä
óñüîãî ìàéíà, і íàñàìïåðåä çåìëі.

óïðàâ-Âіí êîìàíäóâàâ âіéñüêîì, î÷îëþâàâ 
è (ïðà-ëіííÿ òà ââàæàâñÿ çàõèñíèêîì äõàðìè

âèë áîãîóãîäíîãî æèòòÿ).
îї Àçії,Íà âіäìіíó âіä Єãèïòó òà Ïåðåäíüî
íÿ іðè-äå äåðæàâà áóëà ïîòðіáíà äëÿ ñòâîðåíí
ðîäíèõãàöії òà óñïіøíîãî ïîäîëàííÿ ïðèð
â Іíäії òðóäíîùіâ ñïіëüíèìè çóñèëëÿìè, â
èòåëÿì áàãàòà ïðèðîäà äîçâîëÿëà ìіñöåâèì æè
Â óìî-æèòè ïîëþâàííÿì і çáèðàëüíèöòâîì. 
–15 âàõ òåïëîãî êëіìàòó (òåìïåðàòóðà âçèìêó íå íèæ÷å íіæ +5 Ñ) 
ëÿ òîãî íå ïîòðіáíî áóëî çâîäèòè òåïëі áóäèíêè і äáàòè ïðî îäÿã. Äë
äіëèëè ùîá ïðèñêîðèòè ïðîöåñ óòâîðåííÿ äåðæàâè, іíäîàðіéöі ïîä

ñóñïіëüñòâî íà îêðåìі ñòàíè, ÿêі íàçâàëè âàðíàìè.
íîâèòèÂèêîðèñòîâóþ÷è ðåëіãіþ, àðії-ðàäæі íàìàãàëèñÿ âñòàí
ç ïîäі-ïðàâèëà – çàêîíè ñâîєї äåðæàâè. Ñïåðøó іñíóâàëà ñèñòåìà 
èõ âîї-ëîì ñóñïіëüñòâà íà òðè ñòàíè: æåðöіâ – áðàõìàíіâ, çíàòí
êîðèëè íіâ – êøàòðіїâ і âіëüíèõ ãðîìàäÿí – âàéø’їâ. Êîëè àðії ïіäê
ëþäåé, ìіñöåâå íàñåëåííÿ, ó ñóñïіëüñòâі ç’ÿâèëàñÿ âåëèêà âåðñòâà 

ÿêі íå áóëè ðàáàìè (äàñà þäè íà-), à áóëè ÷àñòèíîþ ãðîìàäè. Öі ëþ
ëåæàëè äî ÷åòâåðòîї âàðíè – øóäð. 

àäêîâî.Â Іíäії íàëåæíіñòü æèòåëіâ äî âàðí ïåðåäàâàëàñÿ ñïà
 ÷åðâî-Âàðòî ïіäêðåñëèòè, ùî êîæíà ç êàñò ìàëà ñâіé êîëіð (áіëèé,

óâ íåîá-íèé, æîâòèé, ÷îðíèé). Òàêèé ñóâîðèé ðîçïîäіë îáîâ’ÿçêіâ áó
è äëÿ її õіäíèì äëÿ çàõèñòó äåðæàâè òà ñòâîðåííÿ ïðàâèë ïîâåäіíêè
òі.æèòåëіâ. Âіí ñòàâ ñàìîáóòíüîþ ðèñîþ іíäіéñüêîї äåðæàâíîñò
ðîéøëà Ïîäіáíî äî ðîçâèòêó ñóñïіëüñòâà і ðåëіãіÿ іíäîàðіéöіâ ïð
îãіþ, à ïåâíèé ðîçâèòîê. Ñïî÷àòêó àðії ñêëàäàëè âåäè÷íó ìіôîëî

ïîòіì ó íèõ âèíèêëà íîâà ðåëіãіÿ іíäóїçì.
íå áóëî. Ó ïåðіîä ïåðåñåëåííÿ іíäîàðіéöіâ ñóâîðîї ієðàðõії áîãіâ í
àðiêøó Іíäіéöі ïðîñòî ïîäіëÿëè ñâіò íà òðè ñôåðè: íåáî, çåìëþ òà àíò

èðîäè i (ïðîñòið ìiæ íåáîì і çåìëåþ). Àðiї âiðèëè, ùî æèòòÿ ïðè
ñóñïiëüñòâà ïðîõîäèòü âiäïîâiäíî äî ïðîðîöòâ áîãiâ (äåâiâ iñòîò ç ) – 

åðæåöü, ëþäñüêîþ ïîäîáîþ. Ãîëîâíèìè ç íèõ áóëè: Iíäðà – áîã-ãðî ìîâå
ðåäíèêâîїí, ðàäæà áîãiâ; Àãíi – áîã âîãíþ, îõîðîíåöü äîìó, ïîñåð

ëîäó.ìiæ áîãàìè òà ëþäüìè; Ñóð’ÿ – áîã ñîíöÿ, âîðîã òüìè òà õîë
þє âñå-Ïîòіì ç’ÿâèëàñÿ іäåÿ ïåðøîòâîðöÿ Áðàõìè. Âіí ñòâîðþ
óâàííÿñâіò, Çåìëþ, âèçíà÷àє õіä ÷àñó, ñòâîðþє ñìåðòü äëÿ âðÿòó

Ðàäæà òà éîãî ïîâñÿêäåííÿ. Ñöåíà ïàëàöîâîãî
æèòòÿ.
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Çåìëі âіä ïåðåíàñåëåííÿ, óñòàíîâëþє âñåñâіòíіé
çàêîí – äõàðìó.

Ãîëîâíèì îáðÿäîì áóëî æåðòâîïðèíîøåííÿ. 
Ùîá äîãîäèòè áîãàì, ðiçàëè õóäîáó, êèäàëè ó âî-
ãîíü õëiáíi çåðíà, ëèëè îëiþ, ìîëîêî i ñîìó – 
íàïié áîãà ìiñÿöÿ Ñîìè. Óñå öå ïîâèííi áóëè áîãà ìiñÿöÿ Ñîìè. Óñå öå ïîâèííi áóëè 
ðîáèòèè æåðöi-áðàõìàíè, ñóïðîâîäæóþ÷è ñâîї äiї 
ìîëèòââàìè, äîòðèìóþ÷èñü ðèòóàëiâ.

Çà óÿâëåííÿìè æèòåëiâ Ñòàðîäàâíüîї Iíäiї, 
òiëî ñììåðòíå, à äóøà âi÷íà. Ïiñëÿ ñìåðòi ëþäèíè 
âîíà ïååðåñåëÿєòüñÿ â iíøå òiëî, îäíàê ó ÿêå ñàìå,
çàëåæèèòü âiä ïîâåäiíêè ëþäèíè â ìèíóëîìó 
æèòòi. Öі ïåðåñåëåííÿ íàçèâàëèñÿ «êîëîì ïåðå-
ðîäæåíííÿ» (ñàíñàðà).

Ó 3117 ðîöі äî í. å. óñÿ Іíäіÿ îá’єäíàëàñÿ ïіä âëà-
äîþ êøøàòðіÿ ×àíäðàãóïòè. Äëÿ íüîãî éîãî ðàäíèê 
ñêëàâ ïïîëіòè÷íèé ïîñіáíèê. Òàì ìіñòèëèñÿ ïîðàäè òà íàñòàíîâè äëÿ 
óïðàâëіííÿ äåðæàâîþ. Ó öіé êíèçі, ùî íàçèâàëàñÿ «Àðòõàøàñòðà» 
(«Íàóêàà ïðî ïîëіòèêó»), ìîæíà áóëî ïðî÷èòàòè: «Ó çåìëÿõ іç ðîçäі-
ëåíèìèè ëþäüìè íå â÷èíÿþòüñÿ çàêîëîòè... Çåìëі, äå ëþäè îá’єäíàíі, 
ñõèëüíі äî ïîâñòàíü, і âіä íèõ âåëèêå íåùàñòÿ. Ïðè çàñåëåííі çå-
ìåëü ëþþäüìè êðàùі òі, äå áіëüøіñòü ñòàíîâèòü íèæ÷à âàðíà (âàéø’ї), 
îñêіëüêêè òàêі çåìëі ïðèíîñÿòü óñі âèäè äîõîäіâ. 

Ç äîîñòîїíñòâ çåìëі íàéêðàùå – êîëè 
âîíà íààäіéíî çàõèùåíà. Ïðè âèáîðі çåìëі, 
ÿêà çààõèùåíà ôîðòåöÿìè àáî ëþäüìè, 
ëіïøà òà, ùî ìàє ãàðíå âіéñüêî. Àäæå âіä 
ëþäåé çàëåæèòü öàðñòâî. Çåìëÿ áåç ëþ-
äåé ïîîäіáíà äî áåçïëіäíîї êîðîâè – ùî 
ìîæíà ç íåї âèäîїòè?..

Íàééêðàùå âіéñüêî òå, ùî ñêëàäàєòüñÿ 
ç êøàòòðіїâ, íàâ÷åíèõ âîëîäіòè çáðîєþ, 
àáî æ ââіéñüêî ç âàéø’їâ òà øóäð, ñèëüíå 
ñâîєþ ÷÷èñëåííіñòþ…

Öàð, ÿêèé çàâîþâàâ ÷óæі çåìëі, íåõàé 
âіääàñòòü øàíó âñіì áîæåñòâàì і æèòåëÿì,
ðîçäàñòòü äàðè òà çâіëüíèòü âіä ïîäàòêіâ 
ëþäåé, ÿêі âèðіçíÿþòüñÿ çíàííÿìè, áëà-
ãî÷åñòÿÿì, ìóæíіñòþ. Íåõàé çâіëüíèòü 
ëþäåé іç â’ÿçíèöü і äîïîìîæå òèì, õòî 
ñòðàæääàє, õâîðіє, ïîòðåáóє äîïîìîãè».

Пояясни призначення кожної із чотирьох варн і дай відповідь на питання: 
чомму було потрібно жорстко визначати діяльність людей в імперії 
Мауур’я?

Áîã ñîíöÿ – Ñóð’ÿ

×àíäðàãóïòà Ìàóð’ÿ. 
Õðàì Ëàêøìі-Íàðàÿí, 
ì. Äåëі, Іíäіÿ.
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Найшанованіші боги Індії
Öàð ðîçóìіâ, ùî ðåëіãіÿ іíäóїçì ïîâèííà îá’єäíàòè æèòåëіâ

äåðæàâè Ìàóð’ÿ. Â iíäóїçìi çìiíþєòüñÿ iєðàðõiÿ áîãiâ. Íà ïåðøå 
ìiñöå âèñóâàєòüñÿ áîã-òâîðåöü. Îñîáëèâó ðîëü ïî÷àëè âiäiãðàâàòè 
êóëüòè òðüîõ áîãiâ: Áðàõìè, Âiøíó i Øèâè.

Áðàõìà ââàæàâñÿ òâîðöåì òà óïðàâèòåëåì ñâiòó, éîìó íàëå-
æàëî ñòâîðåííÿ âàðí, âií êàðàâ íåâiðíèõ i ãðiøíèêiâ. Ç íèì áóëè æàëî ñòâîðåííÿ âàðí, âií êàðàâ íåâiðíèõ i ãðiøíèêiâ. Ç íè

ðîíåöü) íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíi i äâà iíøèõ áîæåñòâà: Âiøíó (áîã-îõî ð
ëåãåíäi Øèâà (áîã-ðóéíiâíèê). Áóëî ñòâîðåíî öèêë iíäóїñòñüêèõ 
æèíó.і ìіôіâ ïðî äiÿííÿ öèõ áîãiâ. Êîæíèé ç áîãіâ îòðèìàâ äðóæ

Áîãè іíäóїçìó: Âіøíó (1), Øèâà (2). óäðîñòі,Ãàíåøà – áîã ìó
à óäà÷і.áëàãîïîëó÷÷ÿ òà

1 2

áëèâèé Âіä áîãà Øèâè òà áîãèíі-ìàòåðі Ïàðâàòі íàðîäèâñÿ îñîá
áîã іíäóїçìó – Ãàíåøà.

Áðàòîì Ãàíåøі áóâ áîã â òè áóëèіéíè òà ïåðåìîãè Êàðòèêåÿ. Áðàò
ðòèêåÿ і çîâíі, і õàðàêòåðàìè çîâñіì íå ñõîæі îäèí íà îäíîãî. Êàð
ü âîїíó.áóâ õóäîðëÿâèé, âèñîêèé òà çàïàëüíèé, ÿê і íàëåæèòü
Ãàíåøà Ãàíåøà áóâ ïîâíèé òà ìàâ âàæêó ïîñòàâó. Âіä íàðîäæåííÿ Ã
ії ñòàâ áóâ äóæå âðîäëèâèì õëîï÷èêîì, àëå âíàñëіäîê îäíієї ïîä

ñõîæèé íà ñëîíà. 
Òіëüêè Ïіä ÷àñ îáðÿäó íàðå÷åííÿ іìåíі âñі áîãè çàâіòàëè íà ñâÿòî.

õîòіëà, îäèí áîã íå äèâèâñÿ â áіê íåìîâëÿòè. Äðóæèíà öüîãî áîãà íå õ
êîãî òè ùîá âіí éøîâ íà ñâÿòî, і ïðîêëÿëà ÷îëîâіêà: «Ïåðøèé, íà ê

ïîäèâèøñÿ, âòðàòèòü ãîëîâó!».
ëÿíóòè Êîëè ðàäіñíà ìàòè âñå æ òàêè ïðèìóñèëà öüîãî áîãà ïîãë

íà Ãàíåøó, ãîëîâà õëîïöÿ âіääіëèëàñÿ âіä òóëóáà і çíèêëà.
ðèéøîâ Óñі ñêàì’ÿíіëè, à ìàòè çàðèäàëà. Íà ùàñòÿ, íà äîïîìîãó ïð
ãîëîâó,  áîã Âіøíó. Âіí çàïðîïîíóâàâ ïðèñòàâèòè Ãàíåøі ÷èþñü 
ëîíåíÿ.ãàðàíòóþ÷è, ùî âîíà ïðèðîñòå. Áàòüêî Øèâà ïîáà÷èâ ñ

Éîãî ãîëîâà і ñòàëà àòðèáóòîì áîæåñòâà.
ð ó ù ð ð

ðâàòі –Êîæåí áîã ìàâ ñâîþ âåðõîâó òâàðèíó: Øèâà – áèêà, Ïàð
àæåííÿ ëåâà, à Ãàíåøà їçäèâ âåðõè íà ìèøі. Ââàæàëîñÿ, ùî çîáðà

öüîãî áîãà ïðèíîñèòü óäà÷ó.
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Знаайди на кольоровій літографії богів, про яких ішлося, та їхніх верхових 
тварин. Чиєю верховою твариною вважався павич? Як ти це зрозумів 
(зроозуміла)?

Учення Будди як шлях до спасіння
Îíóê ×àíäðàãóïòè Àøîêà ñòàâ ïåðøèì ïðàâèòåëåì, ÿêèé ïіä-

êîðèâ ììàéæå âñþ òåðèòîðіþ ïіâîñòðîâà Іíäîñòàí.
Â îääíîìó ç íàïèñiâ ñàì Àøîêà ðîçïîâiäàє, ùî «150 000 ÷îëîâiê 

áóëî çààõîïëåíî, 100 000 óáèòî i â áàãàòî ðàçiâ áiëüøå ïîìåðëî». 
Ñìåðòüü і ñòðàæäàííÿ ëþäåé âèêëèêàëè â óëþáëåíöÿ áîãіâ ñóìíі 
äóìêè é âàæêі ïåðåæèâàííÿ. Öàð çàñòåðіãàє íàùàäêіâ: «Íå çäî-

Øèâà òà éîãî ñіì’ÿ. 
Êîëüîðîâà 

ëіòîãðàôіÿ 
ç êîëåêöії 

Áðèòàííñüêîãî ìóçåþ. 
Áëèççüêî 1895 ðîêó.

Êàðòà 
іìïåðії 
Ìàóð’ÿ.
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áóâàéòå íîâèõ ïåðåìîã, à ÿê ïåðåìîãó íàä ñàìèì
ñîáîþ ââàæàéòå òåðïіííÿ òà ïîìіðêîâàíó ñóâîðіñòü».

Áåçäóìíà æîðñòîêіñòü óæå íå âіäïîâіäàëà ìî-
ðàëüíèì çàñàäàì öàðÿ. І ïіñëÿ ïàëîìíèöòâà â Ãіìà-
ëàї âіí âіääàє ïåðåâàãó íîâіé ðåëіãії, ùî ñòâîðèâ
іíäіéñüêèé êøàòðіé Ñіääõàðòõà Ãàóòàìà Øàê’ÿìóíі,
ùî îòðèìàâ іì’ÿù ð Áóääàóää .

iñòå÷êó Áóääà íàðîäèâñÿ â 563 ðîöі äî í. å. ó ìi
óäü-ÿêåËóìáiíi (ñó÷àñíèé Íåïàë). Âіí çàñóäæóâàâ áó
ìîæíàíàñèëüñòâî і ââàæàâ, ùî â êîëі ïåðåðîäæåíü
Áóääà,çàâäàòè øêîäè, íàâіòü çіðâàâøè êâіòêó. Ñàì

èòòіâ –çà âіðóâàííÿìè éîãî ïðèõèëüíèêіâ, ïðîæèâ áàãàòî æè
äæі íå-ìàâïè, ñëîíà, êóïöÿ é òіëüêè ïіñëÿ öüîãî ñòàâ ñèíîì ðàä

âåëèêîãî ìіñòà. Çàëèøèâøè ì ðîêіâ áàòüêіâñüêèé ïàëàö, ïðèíö ñіì
ïîäîðîæóâàâ ÿê ìàíäðіâíèé ïðîïîâіäíèê.

âіäêðè-Îäíîãî ðàçó, êîëè âіí ñèäіâ ïіä ôіãîâèì äåðåâîì, éîìó â
ä ñêîð-ëàñÿ âåëèêà òàєìíèöÿ òîãî, ÿê íàçàâæäè çâіëüíèòèñÿ âіä
îòðіáíîáîòè çåìíîãî æèòòÿ òà âèðâàòèñÿ ç êîëà ïåðåðîäæåíü. Íå ïî
áíî íà-íі÷îãî áàæàòè. Íå ïîòðіáíî íі äî ÷îãî ïðàãíóòè. Íå ïîòðіá
ðèòèñÿâіòü ÷іïëÿòèñÿ çà âëàñíå æèòòÿ. І òîäі ëþäèíà çìîæå çàíóð
èé ñòó-â áîæåñòâåííó íіðâàíó (ñòàí ïîâíîãî çàñïîêîєííÿ). Öå âèùè
ì ïà÷å ïіíü ùàñòÿ, äîñòóïíèé êîæíіé ëþäèíі ùå çà æèòòÿ, à òè

ïіñëÿ ñìåðòі.
ïàëêèì ×åðåç 250 ðîêіâ ïіñëÿ ñìåðòі Áóääè öàð Àøîêà ñòàâ ï
ìóâàòè ïðèõèëüíèêîì éîãî â÷åííÿ (áóääèçìó). Âіí ïî÷àâ ïіäòðèì

íàòîâïè áóääіéñüêèõ ìîíàõіâ, áóäóâàòè õðàìè (ñòóïè), ðîçñèëàòè í
ìіñіîíåðіâ çà ìåæі Іíäії.

Êèòàї, Áóääèçì øâèäêî ïåðåéøîâ êîðäîíè Iíäiї i ïîøèðèâñÿ â 
â áóä-ßïîíiї, Ïiâäåííî-Ñõiäíié і Öåíòðàëüíié Àçiї. Äóæå ðàíî

êëè äâà äèçìi íàìiòèëèñÿ ðiçíi òå÷iї i øêîëè. Íà їõíіé îñíîâi âèíèê
ãîëîâíèõ íàïðÿìè: õiíàÿíà ëÿõ) òà (ìàëà êîëiñíèöÿ, âóçüêèé øë
ìàõàÿíà «À îñü,  (âåëèêà êîëiñíèöÿ, øèðîêèé øëÿõ). Ìîíàõè â÷èëè:à

åííÿ –ó÷íþ, áëàãà іñòèíà ïðî òå, ùî іñíóє ñòðàæäàííÿ. Íàðîäæ
... êîëèñòðàæäàííÿ, ñòàðіñòü – ñòðàæäàííÿ, õâîðîáà – ñòðàæäàííÿ.
íÿ.íåìàє ìîæëèâîñòі äîñÿãòè áàæàíîãî – öå òàêîæ ñòðàæäàíí
ðè÷èíó. À îñü, ó÷íþ, áëàãà іñòèíà ïðî òå, ùî ñòðàæäàííÿ ìàє ïð
îäîþ òà Öå ñïðàãà, ùî âåäå äî ïåðåðîäæåíü, âîíà ïîâ’ÿçàíà ç íàñîëî

ïðèñòðàñòþ, ùî çíàõîäèòü çàäîâîëåíí íøîìó. ÿ òî â îäíîìó, òî â іí
àãà ïå-Ñïðàãà áóâàє òðüîõ âèäіâ: ñïðàãà ÷óòòєâèõ çàäîâîëåíü, ñïð

ðåðîäæåíü, ñïðàãà іñíóâàííÿ.
æå áóòè À îñü, ó÷íþ, áëàãà іñòèíà ïðî òå, ùî ñòðàæäàííÿ ìîæ
ìîâà âіä çíèùåíå. Öå çíèùåííÿ ñïðàãè і çíèùåííÿ ïðèñòðàñòі, âіäì

íèõ, çâіëüíåííÿ âіä íèõ, âіäðàçà äî íèõ».
â øëÿõÏîñëiäîâíèêè öüîãî íàïðÿìó ââàæàëè, ùî Áóääà âêàçàâ
îâíiñòþ äî çâіëüíåííÿ, ÿêîãî ìîãëè äîñÿãòè ëèøå ìîíàõè, ùî ïî
àíà äî-ïîðâàëè çi ñâiòñüêèì æèòòÿì. Çãiäíî æ ç ìàõàÿíîþ, íiðâà

Áóääà.
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ñòóïíà é ìèðÿíàì, ÿêèì ìîæå äîïîìîãòè áîäõiñàòâà – ëþäèíà, 
ùî íààáëèçèëàñÿ äî äîñÿãíåííÿ íiðâàíè, àëå ÷åðåç âåëèêå 
ñïiâïåððåæèâàííÿ äî iíøèõ ëþäåé âiäìîâëÿєòüñÿ âñòóïèòè â 
íiðâàíóó, äîáðîâiëüíî ïðèéìàє ñòðàæäàííÿ, óòðèìóєòüñÿ âiä âëàñ-
íîãî ñïïàñiííÿ, ïîêè âñiõ іíøèõ íå çâiëüíåíî âiä ñòðàæäàíü. 
Ïðàãíóó÷è çàðó÷èòèñÿ ïiäòðèìêîþ áîäõiñàòâ, âiðÿíè ðîáèëè 
áóääiéññüêèì ìîíàñòèðÿì áàãàòi äàðóíêè. Ó ïåðøi ñòîëiòòÿ íàøîї 
åðè öi ìîíàñòèði ïåðåòâîðèëèñÿ íà âåëèêèõ âëàñíèêiâ.

Â Іííäії áóääèçì íå çäîáóâ âåëèêîãî ïîøèðåííÿ. Âіðà â äàâíіõ 
áîãіâ ÁÁðàõìó, Âіøíó, Øèâó âèòіñíèëà â÷åííÿ Áóääè. Âіäòàê çà-
çíàëè ïîðàçêè é áіäíі ëþäè, ïðî ÿêèõ іøëîñÿ ó â÷åííі Áóääè. 
Ïiñëÿ ññìåðòi Àøîêè äåðæàâó ïîäiëèëè íà äâi ÷àñòèíè – çàõiäíó 
òà ñõiäíó, òàê ïî÷àâñÿ ïåðiîä ðîçïàäó é ïîñëàáëåííÿ іìïåðії, ÿêó 
ñòâîðèââ ×àíäðàãóïòà.

Спрробуй пояснити, чому буддизм не втримався на місці головної релігії 
Індії.

Ти ввже знаєш, що в українських казках справедливість завжди перема-
гає несправедливість. Так само і в Давній Індії справедливість розціню-
валлася як вищий закон світоустрою, який забезпечує загальний порядок 
і гаррмонію. Згадай з курсу зарубіжної літератури, як називається індій-
ськаа казка, на сюжет якої схожий сюжет казки Івана Франка «Фарбований 
Лисс». Чим схожі і чим відрізняються казки?

Шлях до Піднебесної
Òðèââàëèé ÷àñ ââàæàëîñÿ, ùî Єãèïåò і Ìåæèðі÷÷ÿ áóëè ïåð-

øèìè âîãíèùàìè öèâіëіçàöії. Ïðîòå ïіñëÿ âіäêðèòòÿ Ìîõåíäæî-
Äàðî òà Õàðàïïè â÷åíі çðîçóìіëè, ùî é іíøі íàðîäè â äàâíèíó 
çðîáèëèè ñâіé êðîê ó íàïðÿìі äåðæàâè òà ñòâîðèëè âëàñíó öèâіëі-
çàöіþ. Çàðàç âіäîìî, ùî é íà êðàéíüîìó ñõîäі Àçії іñíóâàëè àðõåî-
ëîãі÷íі êóëüòóðè ç îçíàêàìè ðîçâèíóòîãî ðåìіñíè÷îãî âèðîáíèöòâà. 
Òóò æèèëè ìàéñòðè, ÿêі âìіëè îáðîáëÿòè ìåòàëè, âèðîùóâàòè ñіëü-
ñüêîãîññïîäàðñüêі ðîñëèíè òà õóäîáó. Íà äóìêó àðõåîëîãіâ òà іñòî-
ðèêіâ, êêèòàéöі áóëè òèì íàðîäîì, ÿêèé óñüîãî äîñÿãíóâ ñàìîñòіéíî.

Õðààì (ñòóïà) 
Áóääè.
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íà їæà Ó áàãàòüîõ ñïðàâàõ êèòàéöі áóëè ïåðøèìè. Ðèñ, ãîëîâ
óðîþ, à ñó÷àñíèõ æèòåëіâ Êèòàþ, íå âіäðàçó ñòàâ îñíîâíîþ êóëüòó
å. Ðі÷ ó òіëüêè ç ïîÿâîþ іðèãàöії íàïðèêіíöі ІІ òèñÿ÷îëіòòÿ äî í. å
ëіâ äëÿ òіì, ùî âèðîùóâàííÿ ðèñó ïî÷èíàєòüñÿ ç ïіäòîïëåííÿ ïîë
ìåòðіâ, ïðîðîùóâàííÿ çåðíà. Êîëè ðîçñàäà äîñÿãàє 20–25 ñàíòèì
ÿ öüîãî âîíà ñòàє ïðèäàòíîþ äëÿ ïåðåñàäæåííÿ ó ґðóíò. Àëå é ïіñëÿ
â. Éîãî íà ðèñîâîìó ïîëі çàëèøàþòü øàð âîäè â 5–10 ñàíòèìåòðіâ
çàìàëî,ðіâåíü ÷іòêî êîíòðîëþєòüñÿ, îñêіëüêè, ÿêùî âîäè áóäå ç
00 äíіâ ðîñëèíà çàñîõíå, ÿêùî çàáàãàòî – çãíèє. Ïðèáëèçíî ÷åðåç 10
èëè.ïіñëÿ ïîñіâó ðèñ äîñòèãàâ. Éîãî çðіçàëè, ñóøèëè òà ìîëîòè

íüîãî Êàðòà Äàâ
Êèòàþ.

Ñöåíè ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ êèòàéöіâ. Ëіâîðó÷ – îðàíêà, 
ðèñó.ïðàâîðó÷ óãîðі – ïîëþâàííÿ íà ïòàõіâ, óíèçó – âèðîùóâàííÿ 
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Êèòàéöі є âèíàõіäíèêàìè øîâêó. Íà âіäìіíó âіä áàâîâíèêó òà 
ëüîíó, øîâêîâі íèòêè íå ðîñëèííîãî ïîõîäæåííÿ. Їõ âèãîòîâëÿëè 
ç âèäіëåíü øîâêîïðÿäà, òî÷íіøå, ëÿëå÷îê öієї êîìàõè, ÿêèõ ãîäó-
âàëè ñâіæèì ëèñòÿì øîâêîâèöі, òðèìàþ÷è â áàìáóêîâèõ àáî î÷å-
ðåòÿíèõ êîðçèíàõ.

Ëÿëå÷êè øîâêîïðÿäà óòâîðþâàëè êîêîí, і â äåñÿòèäåííîìó âіöі їõ 
çàëèâàëè ãàðÿ÷îþ âîäîþ. Ïіñëÿ ðîçìî÷óâàííÿ êîêîí ìåõàíі÷íî ðîç-ëèâàëè ãàðÿ÷îþ âîäîþ. Ïіñëÿ ðîçìî÷óâàííÿ êîêîí ìåõàíі÷íî ðîç-
ìîòòóâàëè òà îòðèìóâàëè íèòêó çàâäîâæêè âіä 300 äî 1000 ìåò-
ðіâ.. Óçÿâøè íèòêè âіä 4 äî 18 êîêîíіâ, êèòàéñüêі æіíêè ñïëіòàëè 
їõ ââ îäíó ãëàäêó íèòêó. Òàêі íèòêè ïîòіì âèâàðþâàëè ç äîìіø-
êàììè ïîïåëó, ñïåöіàëüíîãî âàïíà, ïðîòðàâëþâàëè çàëіçíèì êóïîðî-
ñîìì ÷è ãàëóíîì, ïîòіì ôàðáóâàëè ðîñëèííèìè òà ìіíåðàëüíèìè 
áàððâíèêàìè. Íà âèãîòîâëåííÿ îäíîãî ñóâîþ çàâäîâæêè 9 ìåòðіâ і 
çàââøèðøêè 50 ñàíòèìåòðіâ òêàëÿ âèòðà÷àëà äî 15 äíіâ. Êèòàéöі 
ïðèèíîñèëè æåðòâè äóõó öієї êîðèñíîї ãóñåíі, ùîá îòðèìàòè äîáðі, 
ïîââíі êîêîíè.

Íàééäàâíіøі íàïèñè áóëî âèðіçüáëåíî àáî íàäðÿïàíî íà ëîïàò-
êîâèõ êêіñòêàõ äèêèõ îëåíіâ, äîìàøíüîї õóäîáè àáî ÷åðåâíèõ ùèò-
êàõ ïààíöèðіâ ÷åðåïàõ. Íà íèõ êèòàéöі çàïèñóâàëè ïèòàííÿ і 
ïðèíîññèëè їõ äî õðàìó. Öі ïèòàííÿ ñòàâèëè ïèñüìîâî: ÿêà áóäå 
ïîãîäà,, ÿêèé óðîæàé îòðèìàєìî â öüîìó ðîöі, ùî ñïàëèòè íà 
ñëàâó ÍÍåáà, êîëè âèðóøàòè ó âіéñüêîâèé ïîõіä, ÷è ìîæíà ðîçðà-
õîâóâàòòè íà ïåðåìîãó íàä âîðîãîì òîùî. Ïîòіì äî ãàäàëüíîãî íà-
ïèñó ïððèòèñêàëè ðîçïå÷åíèé ìіäíèé ïðóò і ðîçãëÿäàëè òðіùèíè 
íà êіñòòêàõ, ÿêі äàâàëè âіäïîâіäü íà ïèòàííÿ.

Перша китайська держава
Öåíòðîì ïåðøîї êèòàéñüêîї äåðæàâè ñòàëî ìіñòî Øàí (1500 ðіê 

äî í. åå.). Ç íàïèñіâ âіäîìî, ùî âіéñüêîâèì âîæäåì і âåðõîâíèì 
æåðöåìì öієї äåðæàâè áóâ ïðàâèòåëü ìіñòà Øàí. Éîãî íàçèâàëè 

)

âàí. ÏÏіêòîãðàôі÷íі äîêóìåíòè ñâіä÷àòü ïðî êðèâàâі ïîäðîáèöі 
äàâíüîїї іñòîðії Êèòàþ. Çíàêè-ìàëþíêè íà êіñòêàõ äëÿ âîðîæáè 
ðîçïîâііëè ïðî îñëіïëåííÿ ëþäåé, çàêîïóâàííÿ æèâöåì, ïîâі-
øåííÿ,, ÷åòâåðòóâàííÿ, ñïàëþâàííÿ íà âîãíèùі. Íàïåâíî, öå áóâ 
÷àñ æîðñòîêîї áîðîòüáè ìіæ ìіñòàìè (і) і îáùèíàìè (ôàí). Ìіñòó 
Øàí óóäàëîñÿ ñòâîðèòè âіéñüêîâèé ñîþç, àëå âіí ìіã іñíóâàòè 
òіëüêè çà óìîâè ñóâîðîї äèñöèïëіíè.

Спрробуй знайти в мережі Інтернет інформацію про китайські гадальні 
написи, які оцифрували британські вчені.

Ïіä ÷àñ ðîçêîïîê àðõåîëîãè çíàéøëè ïîõîâàííÿ îäíîãî ç áàãà-
òèõ æèèòåëіâ ìіñòà. Êðіì çáðîї, âèðîáіâ ç êіñòêè, êîøòîâíèõ ìåòà-
ëіâ і ïððèêðàñ, ó ïîõîâàííі áóëî çíàéäåíî êіñòÿêè ëþäåé і òâàðèí. 
Øàíöі âіðèëè, ùî ðàáè ìàþòü ñóïðîâîäæóâàòè ëþäèíó äî ïîòîé-
áі÷íîãîî ñâіòó.
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Êîëіñíèöі òà áðîíçîâà çáðîÿ äîçâîëÿëè øàíöÿì 
òðèìàòè â ïîêîðі ñóñіäíі ïëåìåíà. Ó 9 ñòîëіòòі 
äî í. å. ïëåìåíà ÷æîó ïåðåõîïèëè ëіäåðñòâî. Íà âіä-
ìіíó âіä äåðæàâè Øàí, ÷æîóñüêèé âàí íàäàâ ðіçíèì ìіíó âіä äåðæàâè Øàí, ÷æîóñüêèé âàí íàäàâ 

íÿ, і òі ïðåäñòàâíèêàì ïëåìіííîї çíàòі ñàìîóïðàâëіíí
ëèøå ñïëà÷óâàëè èñÿãàëèéîìó äàíèíó. Âîíè ïðè

ðîãîëî-éîìó íà âіðíіñòü. ×æîóñüêîãî âàíà áóëî ïð
Íåáîì і øåíî ñèíîì Íåáà. Éîãî ââàæàëè ïîñåðåäíèêîì ìіæ Í
ìіñöåâі ëþäüìè òà âîëîäàðåì Ïіäíåáåñíîї (òîáòî äåðæàâè). Òàêі ì

ïðàâèòåëі ñêëàäàëè îñîáëèâó ðàäó ïðè âàíі і ìàëè òèòóë ÷æóõîó÷ .
ðèòîðіÿ Ñïåðøó ÷æóõîó áóëè âіðíèìè âàíó, àëå çãîäîì, êîëè òåð
òðі÷і ç äåðæàâè çáіëüøèëàñÿ, âîíè äåäàëі ÷àñòіøå óíèêàëè çóñ
ç íåïî-íèì і ñòàëè ìðіÿòè ïðî âëàñíó äåðæàâó. Áîðîòüáà âàíà ç
іâ ïðè-êіðíèìè ÷æóõîó âèñíàæóâàëà ñèëè êðàїíè. Íàïàä êî÷îâèê

ïîðàçêè çâіâ äî âòðàòè ÷æîóñöÿìè ñâîєї ñòîëèöі – Õàî. Ïіñëÿ öієї ï
ìіñöåâі â Êèòàї óòâîðèëàñÿ âåëèêà êіëüêіñòü äåðæàâ, ÿêі ñòâîðèëè ì

ïðàâèòåëі.

Роздробленість Китаю. Учення Лао Цзи
Öåé ïåðіîä іíîäі ïîäіëÿþòü íà äîáó Ëå ãî ( öàðñòâÐіçíîìàíіòòÿ ö ) 

і ×æàíü ãî (Öàðñòâà, ùî âîþþòü àòè ÿê). Êèòàé ïåðåñòàâ іñíóâ
áèâ÷èõ єäèíà äåðæàâà é âñòóïèâ ó ïåðіîä ïîëіòè÷íèõ ñìóò і áðàòîâá

âіéí.
î ïåðå-Ó öþ äîáó ðîçâèâàëîñÿ êèòàéñüêå ïèñüìî. Òåïåð âîíî
àëè ãî-éøëî íà áðîíçîâèé ïîñóä. Íà íüîìó íàïèñè âèðіçüáëþâà
іòîïèñ, ñòðèì ìåòàëåâèì ñòðèæíåì. À êîëè êèòàéöі ïî÷àëè âåñòè ë
àë äëÿ âîíè çâåðíóëè óâàãó íà áàìáóê, ÿêèé îáðàëè ÿê ìàòåðіà
ãîñòðå-ïèñüìà. Ðîçêîëîòі äîùå÷êè öієї ðîñëèíè çà÷èùàëè òà çàã
÷îðíîãî íèìè ïàëè÷êàìè íàíîñèëè íà íèõ íàïèñè çà äîïîìîãîþ ÷
àëè òà ëàêó. Òîíêі äîùå÷êè îäíàêîâîãî ðîçìіðó ïðîñâåðäëþâà
ëèñÿ – çâ’ÿçóâàëè øíóðêàìè. Ëіòîïèñè öüîãî ÷àñó òàê і íàçèâàë

áàìáóêîâі ëіòîïèñè íà áóëî . Àëå íà âóçüêèõ äîùå÷êàõ ïèñàòè ìîæí
ëè ієðî-ëèøå ñòîâï÷èêîì. Òîìó òðèâàëèé ÷àñ êèòàéöі ðîçìіùóâàë

ãëіôè âåðòèêàëüíî.
âê. Íà Çãîäîì íà çìіíó áàìáóêîâèì êíèæêàì ïðèéøîâ øîâ
 ñïðàâ-íüîìó ïèñàëè ïåíçëåì ç òîíêîãî òà ì’ÿêîãî âîëîññÿ ïåðøèì

øèðîêîї æíіì ÷îðíèëîì (÷îðíîþ òóøøþ). Êíèæêà ìàëà âèãëÿä ø
è. Òàêі ñòðі÷êè, ïðèêðіïëåíîї äî áàìáóêîâîї àáî äåðåâ’ÿíîї ïàëè÷êè

ñâèòêè íàãàäóâàëè ñóâîї ïàïіðóñó і áóëè äóæå äîðîãèìè.
ðàâèòå-Öі ëіòîïèñè äîíîñÿòü äî íàñ ïîäðîáèöі іñòîðії Êèòàþ. Ïð
öàðñòâ. ëÿìè âñüîãî Êèòàþ ïî÷åðãîâî ñòàâàëè ëіäåðè îêðåìèõ ö

Áðîíçîâèé ïîñóä іç ÷óäîâèñüêîì, ùî ïîæèðàє ëþäåé.
Äîáà Øàí. Ñâіäîöòâî іñíóâàííÿ ëþäñüêèõ 
æåðòâîïðèíîøåíü.
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Àðìії ööèõ öàðñòâ ìàëè ïî äåêіëüêà òèñÿ÷ áîéîâèõ êîëіñíèöü. Öå 
áóëà çííà÷íà âïëèâîâà ñèëà. 

Êðіìì áîðîòüáè çà ïàíóâàííÿ íàä óñіì Êèòàєì, òî÷èëàñÿ âíó-
òðіøíÿÿ áîðîòüáà ìіæ ïðåäñòàâíèêàìè çíàò íèõ ðîäіâ çà âëàäó òà 
áîðîòüááà ïðàâèòåëіâ ïðîòè çìîâíèêіâ. Äî öüîãî äîäàâàëèñÿ ïî-
ñòіéíі íàáіãè êî÷îâèêіâ, ÿêèõ ïðèâàáëþâàëè ïðîñòîðè Âåëèêîї 
Êèòàéññüêîї ðіâíèíè.

Ó íîîâèõ óìîâàõ êîæíå іç öàðñòâ íàìàãàëîñÿ âèçíà÷èòè ñâіé 
øëÿõ. Çáіäíіëèé íàðîä іç ñóìîì ìðіÿâ ïðî ìèíóëі ÷àñè. Çíà-
éøëèñÿÿ îñâі÷åíі ëþäè, ùî âèñëîâèëè öі ìðії. Äî íèõ íàëåæàâ Ëàî 
Öçè (ó÷÷èòåëü Ëàî), àâòîð «Êíèãè ïðî äàî і äîáðî÷èííіñòü» (6 ñòî-
ëіòòÿ ääî í. å.). 

Ó äîîñëіâíîìó ïåðåêëàäі ç êèòàéñüêîї äàî îçíà÷àє «øëÿõ». Ó÷åííÿ 
Ëàî Öççè – öå øëÿõ ðîçâèòêó ïðèðîäè. Äàîñèçì øâèäêî ïîøèðèâñÿ 
ñåðåä òèõ, õòî âèñòóïàâ çà ðіâíіñòü óñіõ æèòåëіâ Ïіäíåáåñíîї. Äàî-
ñè çàñóóäæóâàëè íàñèëëÿ ëþäèíè íàä ëþäèíîþ, âіéíè, âèñòóïàëè 
ïðîòè ððîçêîøі òà áàãàòñòâà, çëîâæèâàíü âëàäîþ. Ëàî Öçè áóâ ïåðå-
êîíàíèèé, ùî ëþäè ïîâèííі âіäìîâèòèñÿ âіä äîñÿãíåíü íàóêè òà 
òåõíіêèè, à òàêîæ âіä çáðîéíèõ çіòêíåíü. Òîäі çìіíèòüñÿ ëþäñüêà 
âäà÷à і êðàїíè ïåðåñòàíóòü âîðîãóâàòè ìіæ ñîáîþ.

Íà ääóìêó Ëàî, âåëèêі äåðæàâè áóëè íå ïîòðіáíі. Ñåëÿí ñëіä 
ëèøèòèè ó ñïîêîї, íåõàé æèâóòü ñâîїì ñòàðèì, òðàäèöіéíèì æèò-
òÿì: «ÕÕàé êðàїíà áóäå êðèõіòíîþ, à íàðîä íå÷èñëåííèì; …íåõàé 
âèøóêààíèì áóäå їõíіé îäÿã, íåõàé ìèðíèìè áóäóòü їõíі æèòëà, 
íåõàé ááóäóòü ùàñëèâèìè їõíі çâè÷àї; і ÿêùî âîíè çàãëÿíóòü çà 
êîðäîí ñóñіäíüîї êðàїíè, òî äîíåñåòüñÿ çâіäòè êóêóðіêàííÿ ïіâíіâ, 
ãàâêіò ñîáàê, íåõàé äîæèâóòü äî ñòàðîñòі, äî ñìåðòі, íіêîëè íå 
ïîáóâàââøè çà êîðäîíîì».

Ó÷èòòåëü Ëàî ùèðî ââàæàâ, ùî, óíèêíóâøè ðîçêîøіâ, âåäó÷è 
ïðîñòèéé ñïîñіá æèòòÿ, ìîæíà óíèêíóòè ãðàáóíêó òà âñòàíîâèòè ïî-
ðÿäîê іі ìèð. «...ßêùî íå áóäå áіëüøå ïîòðåáè â ðіäêіñíîìó òà êî-
øòîâíîîìó – ïðèïèíèòüñÿ ïîãðàáóâàííÿ íàðîäó», – ïèñàâ Ëàî Öçè.

Áðîíçîââà çáðîÿ äîáè ×æîó: ñîêèðà (1), ìå÷ (2), 
øîëîì (3).

Ïåðøі ìîíåòè 
Êèòàþ.

1
2 3
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Великий китайський мудрець Конфуцій 
і шлях Китаю до імперії

Ìîëîäøèì ñó÷àñíèêîì Ëàî Öçè áóâ âåëèêèé ìóäðåöü öüîãî
ñìóòíîãî ÷àñó – Êóí Öçè (551–479 ðîêè äî í. å.). Éîãî â÷åííÿ ñòàëî 

Ö

âіäîìèì äàëåêî çà ìåæàìè Êèòàþ. Ó Єâðîïі éîãî çâàëè Êîí ôóöіé. 
Âіí øóêàâ âèõîäó â іíøîìó íàïðÿìі. Éîãî ìðієþ áóëà äåðæàâà, 

ôó

ùî êåðóєòüñÿ âіääàíèìè ïðàâèòåëþ, îñâі÷åíèìè ñàíîâíèêàìè, ùî êåðóєòüñÿ âіääàíèìè ïðàâèòåëþ, îñâі÷åíèìè ñàíîâíè
íàðîäó.ãîëîâíèì ïðàãíåííÿì ÿêèõ є áëàãî êðàїíè òà ïðîöâіòàííÿ í

Ó÷åííÿ і Ëàî Öçè åííèìè, і Êîíôóöіÿ áóëè óòîïіÿìè, íåçäіéñíå
èì, íіæ ìðіÿìè. Àëå âñå æ ó÷åííÿ â÷èòåëÿ Êóíà áóëî áіëüø ïëіäíè
ðàãíóâ óñëàâëåííÿ íåçіïñóòîї ïðîñòîòè â÷èòåëÿ Ëàî. Êîíôóöіé ï
è і ñó-ñïèðàòèñÿ íà íîâèõ óïðàâëіíöіâ. Ó ñâîїé êíèçі «Áåñіäè
àðåìíàäæåííÿ» âіí ïèñàâ: «Ó÷èòèñÿ і íå ðîçìіðêîâóâàòè – äà

ïðàöÿ; ðîçìіðêîâóâàòè òà íå â÷èòèñÿ – íåáåçïåêà...
äèêóí. Òîé, ó êîãî ïðèðîäíі ÿêîñòі ïðèãíі÷óþòü îñâі÷åíіñòü, –
÷àéíèé Òîé, ó êîãî îñâі÷åíіñòü ïðèãíі÷óє ïðèðîäíі ÿêîñòі, – çâè÷
êîñòі, є ïèñàð. Òîé, ó êîãî âðіâíîâàæåíі îñâі÷åíіñòü і ïðèðîäíі ÿê

áëàãîðîäíîþ ëþäèíîþ...
óє; àëå ßêùî â íàðîäó є âñå, òîäі é ïðàâèòåëü íі÷îãî íå ïîòðåá
...ÿêùî áіäóє íàðîä, òîäі é ó ïðàâèòåëÿ íå ìîæå áóòè âñüîãî.
ó áîéî-Òîé, õòî óïðàâëÿє äåðæàâîþ і çäàòíèé âèñòàâèòè òèñÿ÷ó
òè ñâîї âèõ âîçіâ, ïîâèíåí... âèêîíóâàòè ñâîї îáіöÿíêè, çìåíøóâàò
íàðîä, âèäàòêè, ëþáèòè ñâîїõ ëþäåé òà âèêîðèñòîâóâàòè ñâіé 

ëèøå êîëè öå íåîáõіäíî».
ìі îñâі-Ñïî÷àòêó â÷åííÿ â÷èòåëÿ Êóíà ñïðèéíÿëè ëèøå îêðåì
èâàòíîї ÷åíі ëþäè. Êîíôóöіé áóâ çàñíîâíèêîì ïåðøîї ó ñâіòі ïðè
àïëÿòè øêîëè òà âèêëàäàâ ó íіé. Ïîòіì éîãî ó÷íі ñòàëè ïîòðà
â÷åííÿ íà äåðæàâíó ñëóæáó, і ïðàâèòåëі ïåðåêîíàëèñÿ, ùî â
îãî, ÷è åôåêòèâíå. Âіäíèíі їõíі æèòòÿ òà ñìåðòü çàëåæàëè âіä òî
òü äåð-çìîæóòü âîíè äîâåñòè ñâîþ êîðèñíіñò

æàâі.
20 ìëíÓ Êèòàї âæå â òó äîáó ïðîæèâàëî 10–
åëåííÿ îñіá, öå áіëüøå, íіæ ÷èñåëüíіñòü íàñ
ííÿ ñå-Ïåðñüêîї іìïåðії. Â óìîâàõ ïåðåíàñåëåí
à îá’єä-ðåä äåðæàâ, ÿêі âèáîðþâàëè ïðàâî íà
èøå òà, íàííÿ âñіõ çåìåëü, ìîãëà ïåðåìîãòè ëè
èñòåìó ÿêà çóìіëà á ñòâîðèòè öåíòðàëіçîâàíó ñ
î ÿâèòè óïðàâëіííÿ. ßêðàç ó öüîìó ìîãëè ïðî

ñåáå îñâі÷åíі ìîæíîâëàäöі.
âî çíàє «Äîáðèì ÷èíîâíèêîì є òîé, õòî ÷óäîâ
ü-ÿêîþ çàêîíè òà óêàçè, ó çìîçі âïîðàòèñÿ ç áóäü
ëè âіä-ñïðàâîþ, íåïіäêóïíèé, ùèðèé і âñі ñèë
ùî æî-äàє ñëóæіííþ ïðàâèòåëþ. Ðîçóìіþ÷è, ù

äè Êîíôóöіé. Ìàëþíîê ç êíèãè «Ìіôè і ëåãåíä
Êèòàþ» – E.T.C. Werner (1922).
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äåí ÷èíîâíèê ñàìîòóæêè íå ìîæå çäіéñíþâàòè óïðàâëіííÿ, âіí 
äіє ó çëàãîäі ç іíøèìè ÷èíîâíèêàìè».

Ó 361 ðîöі äî í. å. ìіíіñòð Øàí ßí ïðîâіâ ðåôîðìè: çàïðîâà-
äèâ єäèíі çàêîíè, äîçâîëèâ êóïіâëþ çåìëі òà її îðåíäó. Â àðìії 
êîëіñíèöі áóëî çàìіíåíî êіííîòîþ, à áðîíçîâó çáðîþ – çàëіçíîþ. 
Ïðàâî âèãîòîâëÿòè çáðîþ ìàëà òіëüêè äåðæàâà. Çãîäîì áóëî ñêà-
ñîâàíî âñі ïîïåðåäíі ñïàäêîâі òèòóëè. Íîâі ðàíãè ïðèñâîþâàëèñÿ ð ä ä ó ð ð
çà îñîááèñòі çàñëóãè. Óñі öі çìіíè äàëè íàéáіëüøèé ïîøòîâõ äî 
ðîçâèòêêó öàðñòâà Öіíü.

Чимм, на твою думку, китайський спосіб розбудови держави відрізнявся 
від східних деспотій Єгипту, Шумеру та Індії?

Китайські імперії Цінь і Хань
Íàééáіëüøîãî ðîçêâіòó öàðñòâî Öіíü äîñÿãëî â äîáó åíåðãіéíîãî 

ïðàâèòòåëÿ Іí ×æåíà, ÿêèé çóìіâ ðîçãðîìèòè ñâîїõ ñóïðîòèâíè-
êіâ. Ó 221 ðîöі äî í. å. ïіñëÿ ïåðåìîãè öåé ïðàâèòåëü ïðèéíÿâ 
íîâèé òòèòóë õóàíäі – іìïåðàòîð і ïîìіíÿâ іì’ÿ íà Öіíü Øіõóàíäі 
(Ïåðøèèé іìïåðàòîð Öіíü).

Îäíèèì ç ãîëîâíèõ çàâäàíü ïіñëÿ ïåðåìîãè íîâèé ïðàâèòåëü 
ââàæàââ áîðîòüáó ç ïіâíі÷íèìè êî÷îâèêàìè – ñþííó (ó ïåðåêëàäі 
«çëі ðààáè»). І õî÷à Öіíü Øіõóàíäі íåîäíîðàçîâî çàâäàâàâ їì ïî-
ðàçêè, âîíè ïðîäîâæóâàëè íàïàäàòè íà ïіâíі÷íі ðàéîíè äåðæàâè. 
Òîäі çàà íàêàçîì іìïåðàòîðà ðîçïî÷àëîñÿ áóäіâíèöòâî Âåëèêîї êè-
òàéñüêîîї ñòіíè. Âîíà ñÿãàëà 10-ìåòðîâîї âèñîòè (âåæі – 12 ìåòðіâ). 
Çàâäîâææêè ñòіíà áóëà áëèçüêî 1900 êіëîìåòðіâ, à çàâøèðøêè – 
ó ñåðåääíüîìó 5,5 ìåòðà. Äëÿ ïîáóäîâè ñòіíè іìïåðàòîð âіäðÿäèâ 
äâà ìіëëüéîíè ñîëäàòіâ, âіéñüêîâîïîëîíåíèõ і ïðèìóñîâî íàïðàâ-
ëåíèõ ïðàöþâàòè ìіñöåâèõ æèòåëіâ. Îñòàííіõ áóëî íàéáіëüøå, 

Âååëèêà 
êèòàéñüêà 

ññòіíà.
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і âîíè ìóñèëè íîñèòè ÷åðâîíèé îäÿã, ùîá âіäðіçíÿòèñÿ âіä іíøèõ. 
Áàãàòî ç íèõ íàçàâæäè ëèøèëîñÿ íà âåëåòåíñüêіé áóäîâі, áî òіëà 
ïîìåðëèõ çàìóðîâóâàëè ó ñòіíè àáî ó âåæі, ÿêі áóëî ðîçòàøîâàíî 
íà âіäñòàíі 100–120 ìåòðіâ îäíà âіä îäíîї. Çàãàëîì їõ áóëî 60 òè-
ñÿ÷. Íà âåæàõ ÷àòóâàëè äîçîðíі, ÿêі â ðàçі ïîÿâè âîðîãà çàïàëþ-
âàëè ñèãíàëüíі âàòðè.

Ó 2016 ðîöі ìàíäðіâíèê Âîëîäèìèð Îëüøåâñüêèé ïðîїõàâ íà âåëî-Ó 2016 ðîöі ìàíäðіâíèê Âîëîäèìèð Îëüøåâñüêèé ïðîїõàâ í
ñèïåäі ïî Âåëèêіé êèòàéñüêіé ñòіíі.

відчути Якщо хочеш здійснити подорож Великою китайською стіною і
туальної велич споруди, знайди в мережі Інтернет відео – атракціон вірт
а яскра-реальності «7D Just Ride | Китайська стіна». Щасливої подорожі т

вих вражень!

åëåííÿ Іìïåðàòîð ïðàãíóâ ïîäîëàòè ïëåìіííó ñòðîêàòіñòü íàñ
ïîäіëèâíîâîї äåðæàâè, ùî ñòàëà âæå іìïåðієþ. Öіíü Øіõóàíäі ï
êðóãè.êðàїíó íà 40 îáëàñòåé, ÿêі, ñâîєþ ÷åðãîþ, ïîäіëÿëèñÿ íà îê
ïåðàòîð Äëÿ çãóðòóâàííÿ ìàéæå 50-ìіëüéîííîãî íàñåëåííÿ іìï
іéíèìè çàáîðîíèâ ìåøêàíöÿì íàçèâàòè ñåáå ïëåìіííèìè òðàäèöі
íÿ éîãî íàçâàìè. Ñàìå óòâîðåííÿ єäèíîãî íàðîäó, àëå áåç óðàõóâàíí
íèöüêі, òðàäèöіé ïðèìóñèëî іìïåðàòîðà âèêîðèñòîâóâàòè íàñèëüí
åòíі÷íі æîðñòîêі ìåòîäè (çíèùåííÿ íåçàäîâîëåíèõ, ïåðåñåëåííÿ, å

÷èñòêè òîùî).
êå ðîç-Ïіñëÿ ñìåðòі Öіíü Øіõóàíäі ñïàëàõíóëî ïîâñòàííÿ, ÿê
ñòіíèïî÷àâ çàãіí ìàéáóòíіõ áóäіâíèêіâ Âåëèêîї êèòàéñüêîї 1. 

è. Âàòà-Ó 209 ðîöі äî í. å. âîíî îõîïèëî áіëüøіñòü îêðóãіâ äåðæàâè
ðèñòàòè æîê ïîâñòàííÿ, ñіëüñüêèé ñòàðîñòà Ëþ Áàí, çóìіâøè âèêîð
äèíàñ-íåçàäîâîëåííÿ íàñåëåííÿ, îãîëîñèâ ñåáå çàñíîâíèêîì íîâîї
іìïåðà-òії – Õàíü. Ó 206 ðîöі äî í. å. âіí ñòàâ íîâèì êèòàéñüêèì і

òîðîì.

àäèÇíàê âіéñüêîâîї âëà
äèíàñòії Öіíü.

1 ííÿ ðî- Âåëèêèé çàãіí ðàáіâ ïðÿìóâàâ íà ïіâíі÷ êðàїíè äëÿ âèêîíà
ñìåðòþ. áіò, àëå âіí çàïіçíþâàâñÿ, ùî çà öіíüñüêèìè çàêîíàìè êàðàëîñÿ ñ
àãîíó é Ðîçóìіþ÷è, ùî іíøîãî âèõîäó íåìàє, ðàáè âáèëè íà÷àëüíèêà çà

ïіäíÿëè ïîâñòàííÿ.
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Ó äîáó íîâîї іìïåðії â÷åííÿ Êîíôóöіÿ îãîëîñèëè 
äåðæàâíîþ ðåëіãієþ1. Îñíîâîþ її ñòàâ êóëüò Ñèíüîãî 
Íåáà òà êóëüò ïðåäêіâ. Íåáî, íà äóìêó ïðèõèëüíè-
êіâ öієї ðåëіãії, є íàéâèùîþ áîæåñòâåííîþ ñèëîþ, 
ÿêіé ñëіä êîðèòèñÿ òà âêëîíÿòèñÿ. Çíàííÿ òðàäèöіé 
і ðèòóààëіâ ñêëàäàëè îñíîâó ïîâåäіíêè ëþäèíè âïðî-
äîâæ ææèòòÿ, áóäóâàëèñÿ õðàìè òà ìîíàñòèðі.

Ùîáá ïðàâèòåëü çàâæäè ìàâ âіääàíèõ ñëóã, äî-
ñòóï äîî îòðèìàííÿ ïîñàä і ðàíãіâ ñòàâ êîíêóðñíèì. 
Ñïî÷àòêó âèïóñêíèêè øêіë ñêëàäàëè äâî-  àáî òðè-
äåííèéé іñïèò. Âîíè ïîâèí  íі áóëè áåç êíèæîê і ïî-
ñіáíèêііâ íàïèñàòè ïîåìó, òâіð ïðî ÿêóñü ïîäіþ òà 
òðàêòàòò íà âіëüíó òåìó.

Òàêîîæ ìàëè çíàòè â÷åííÿ Êîíôóöіÿ, ïèñüìî òà 
ëіòåðàòòóðó. Іñïèò ñêëàäàëè óñïіøíî ëèøå äâà-òðè 
âіäñîòêêè ç òèõ, êîãî äî íüîãî äîïóñêàëè. Ïіä âïëèâîì öієї ñèñ-
òåìè îññòàòî÷íî ñôîðìóâàëàñÿ êèòàéñüêà ієðîãëіôі÷íà ïèñåìíіñòü.

Çà ëëåãåíäîþ, ієðîãëіôè âèíàéøîâ іìïåðàòîðñüêèé ÷èíîâíèê 
Öàí Öççå. Çà îñíîâó âіí íіáèòî âçÿâ ñëіäè, çàëèøåíі íà ïіñêó ëàï-
êàìè ïïòàõіâ. 

Ієðîãëіôè ñêëàäàþòüñÿ ç äâîõ ÷àñòèí. Ëіâà ÷àñòèíà äàє êëþ÷ äî 
ðîçóìіíííÿ çìіñòó, à ïðàâà – äî éîãî âèìîâè. 

Ó êèèòàéñüêіé ìîâі íàðàõîâóþòü áëèçüêî 40 òèñÿ÷ ієðîãëіôіâ. 
Îäíàê íà ïðàêòèöі âèêîðèñòîâóâàëè íå âñі ç íèõ. Òàê, â óñіõ 
êíèãàõõ, ùî íàïèñàíі äî íàøîї åðè і ìіñòÿòü іíôîðìàöіþ ïðî êè-
òàéñüêóó íàóêó, íàëі÷óєòüñÿ 6542 çíàêè. 

І âñåå öå ìàâ âèâ÷èòè êàíäèäàò íà äåðæàâíó ïîñàäó. Ïîòіì çà 
ñõîæîþþ ïðîãðàìîþ âіäáóâàâñÿ äðóãèé іñïèò íà äðóãèé ñòóïіíü. 
Òі, õòî âèòðèìàâ éîãî, ìîãëè ñêëàäàòè іñïèò íà âèùèé ñòóïіíü ó 
ñòîëèöі, ÿêèé ïðîâîäèâñÿ ðàç íà äâà-òðè ðîêè. Öі іñïèòè êîíòðî-
ëþâàëèè âèùі ñàíîâíèêè і ñàì іìïå ðàòîð.

Знаайди в мережі Інтернет і переглянь відеоматеріал «ShaoLan: ШаоЛан 
Хсууех: Навчитись читати китайською... легко!». Чи зрозуміло тобі було 
відеео анг лійською мовою, чи здебільшого ти користувався (користува-
ласся) українським перекладом? Скільки ієрогліфів знає восьмирічна ди-
тина в Китаї? Що ще нового ти дізнався (дізналася)?

Îòðèèìàâøè ñòóïіíü, âèïóñêíèê çäîáóâàâ ïðàâî íà ïîñàäó. 
Âèùі ññòóïåíі âіäêðèâàëè øëÿõ äî âèùîãî ðàíãó і äàâàëè çìîãó 
îáіéìàòòè âàæëèâі ïîñàäè â äåðæàâі. Öіé ñèñòåìі áðàêóâàëî òіëüêè 
äåøåâøøîãî ìàòåðіàëó äëÿ ïèñüìà.

1 Öÿ ðåëіãіÿ ïðîіñíóâàëà äî ïî÷àòêó ìèíóëîãî ñòîëіòòÿ, à îêðåìі її 
åëåìåíòòè іñíóþòü ó Êèòàї і íèíі.

Êîíôóöіàíñüêèé ìîíàõ
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Òàê, ó 105 ðîöі í. å. ó Êèòàї âïåðøå â іñòîðії, çà ëåãåíäîþ, Öàé Ëóíü 
âèíàéøîâ ïàïіð. Òåõíіêà éîãî âèãîòîâëåííÿ áóëà äîñèòü ñêëàäíîþ. 
Ìîëîäèé áàìáóê, ëüíÿíі é øåðñòÿíі ãàí÷іðêè, ðèñ, êîíîïëþ, î÷åðåò,
ãіëêè øîâêîâèöі ïîäðіáíþâàëè, ðîçòèðàëè ó ñòóïі òà âàðèëè ç âî-
äîþ â êàçàíі. Ïîòіì âîëîêíèñòó ìàñó ïåðåëèâàëè ó ïðÿìîêóòíèé
áàñåéí і çà÷åðïóâàëè ç íüîãî ðàìêîþ, íà ÿêó íàòÿãóâàëè ñіòêó іç 
øîâêîâèõ íèòîê. Âîäà ñòіêàëà, à íà ñіòöі çàëèøàâñÿ øàð ïàïåðó. 
Âîëîãèé àðêóø çíіìàëè іç ñіòêè ïðàñóâàëè òà ñóøèëèÂîëîãèé àðêóø çíіìàëè іç ñіòêè, ïðàñóâàëè òà ñóøèëè.

Âèãîòîâëåííÿ ïàïåðó â Äàâíüîìó Êèòàї.

Знайди на малюнку кожен з процесів виготовлення паперу.

å.) ðî-Іìïåðàòîðè äèíàñòії Õàíü (206 ðіê äî í. å. – 220 ðіê í. 
íè çðî-çóìíіøå ïðîäîâæóâàëè ïî÷èíàííÿ ïåðøîãî іìïåðàòîðà. Âîí
õ ðîäіâ áèëè äåðæàâó âñåìîãóòíüîþ. Óùåíò ðîçáèëè ãëàâ äàâíіõ
àëі âіä âèùîї çíàòі. Êî÷îâèêіâ ñþííó çìóñèëè ïåðåñåëÿòèñÿ ïîäà

êîðäîíіâ Ïіäíåáåñíîї1 íÿòêîâî. Óïðàâëÿëè іìïåðієþ âæå ìàéæå âèí
àçèâàòèç äîïîìîãîþ àðìії ÷èíîâíèêіâ, ÿêèõ ó Єâðîïі ïî÷àëè íà

ìàíäàðèíàìè, õî÷à â Êèòàї їõ íіêîëè òàê íå íàçèâàëè.

1 ïåðії їõ  Âîíè ìіãðóâàëè ç Àçії àæ äî Єâðîïè, і â äîáó Ðèìñüêîї іìï
çíàëè ÿê ïëåìåíà ãóíіâ.
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Іìïåðіÿ øâèäêî çãóðòîâóâàëàñÿ â єäèíå öіëå. ×è-
íîâíèêè âïðàâíî çáèðàëè ïîäàòêè. Îñíîâíèì äîõî-
äîì äåðæàâè òієї äîáè ñòàëè ïîçåìåëüíèé, ïîäóøíèé 
і ïîäâіðíèé ïîäàòêè. ×îëîâіêè âèêîíóâàëè ðîáî÷ó 
(ìіñÿöü êîæíі òðè ðîêè) òà âіéñüêîâó (äâà ðîêè ó 
âіéñüêó òà òðè äíі ùîðîêó â ãàðíіçîíàõ íà êîðäîíàõ) ó òà òðè äíі ùîðîêó â ãàðíіçîíàõ íà êîðäîíàõ) 
ïîâèíííîñòі. Ðàáñòâî áóëî îñíîâîþ äåðæàâíîãî òà 
ïðèâàòíîãî ðåìіñíè÷îãî âèðîáíèöòâà. Ðàáіâ ìîæíà 
áóëî êóóïèòè íà ðèíêó, ÿê ðîáî÷ó õóäîáó.

Íіõòòî, êðіì äåðæàâè, íå ìàâ ïðàâà êàðáóâàòè ìî-
íåòè, ïïðîäàâàòè ñіëü òà çàëіçî, ùî ïðèíîñèëî іìïåðà-
òîðó äîîäàòêîâèé ïðèáóòîê. Íà öі ãðîøі іìïåðàòîðè 
ôîðìóââàëè êіííі àðìії, ÿêі çàâîéîâóâàëè íîâі çåìëі 
(çîêðåììà, ñó÷àñíó Êîðåþ òà ïіâíі÷íèé Â’єòíàì).

Âіäііáðàâøè â ñóñіäіâ çåìëі, іìïåðàòîðè çàáåçïå÷èëè áåçïåðå-
øêîäíèèé ïðîõіä êàðàâàíàì, ÿêі âîçèëè øîâê Âåëèêèì øîâêîâèì 
øëÿõîìì. Öåé øëÿõ äàâàâ Êèòàþ ìîæëèâіñòü òîðãóâàòè ç êðàї-
íàìè ÑÑåðåäíüîї Àçії і íàâіòü ç äàëåêîþ Ðèìñüêîþ іìïåðієþ. Çâіäòè 
êèòàéööі îòðèìóâàëè ðàáіâ, âèðîáè çі ñêëà, êîøòîâíі êàìåíі òà 
ïðÿíîùùі. Íà çàõіä Êèòàé âèâîçèâ çàëіçî, íіêåëü, äîðîãîöіííі ìå-
òàëè, ëëàêîâàíèé ïîñóä, áðîíçîâі òà іíøі ðåìіñíè÷і âèðîáè і, çâè-
÷àéíî, øîâê, ÿêèé áіëüøå íіäå íå âèðîáëÿëè.

Âåëèêèé øîâêîâèé øëÿõ. Áëèçüêî 1 ñòîëіòòÿ.

Âåëëèêèé øîâêîâèé øëÿõ ïðîñòÿãíóâñÿ íà òèñÿ÷і êіëîìåòðіâ. 
Êàððàâàíè éøëè ïåêåëüíèìè ïóñòåëÿìè, ìàëüîâíè÷èìè îàçèñàìè, 
ãіðññüêèìè ïåðåâàëàìè. Ó 1 ñòîëіòòі Âåëèêèé øîâêîâèé øëÿõ ç’єä-
íóââàâ Ñåðåñ і Äàöèíü.

Здоогадайся за картою або дізнайся з інших джерел: що мало назви Се-
ресс і Дацинь?

Êèòàéñüêèé ÷èíîâíèê
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Китайські міста в період розквіту 
імперії Хань

Ñòîëèöþ іìïåðії ×àí’àíü îòî÷óâàëè ñòіíè çàâäîâæêè ïîíàä
30 êіëîìåòðіâ. Íàéâèùèìè áóäіâëÿìè ó ñòîëèöі áóëè ïàëàöè іì-
ïåðàòîðà, ç’єäíàíі ìіæ ñîáîþ êðèòèìè ïåðåõîäàìè òà ïіäâіñíèìè 
ãàëåðåÿìè. Ðîçòàøîâàíі íåïîäàëіê óðÿäîâі óñòàíîâè ìîæíà áóëî 

óâàëîñÿ ðîçïіçíàòè çà æîâòèì çàáàðâëåííÿì. Ó ×àí’àíі íàëі÷ó
è âóëè-160 æèòëîâèõ êâàðòàëіâ, ç’єäíàíèõ ïðÿìèìè é ðіâíèìè
ðàìîþ, öÿìè, ïðè÷îìó êîæåí êâàðòàë ìàâ ñâіé çàõèñíèé ìóð ç áð
îêðóçі ÿêà íà íі÷ çà÷èíÿëàñÿ. Ó ñàìіé ñòîëèöі òà ïðèìіñüêîìó 
«Ëіãâî іñíóâàëî äåâ’ÿòü ðèíêіâ і êіëüêà â’ÿçíèöü. Îäíà ç â’ÿçíèöü –

þ ñòіíó òèãðà» – ÿâëÿëà ñîáîþ âåëèêó é ãëèáîêó ÿìó, âíóòðіøíþ
ëè çëî-ÿêîї áóëî âèêëàäåíî öåãëîþ. Íà ðèíêîâіé ïëîùі ñòðà÷óâàë

÷èíöіâ, òàêîæ òàì ïðàöþâàëè âîðîæêè òà öèðóëüíèêè.
åøêàëî Êèòàéñüêі ìіñòà áóëè ïåðåíàñåëåíі, ó êîæíîìó ç íèõ ìå
ðõîâèõ êіëüêà ñîòåíü òèñÿ÷ ìіñòÿí. Òîìó áóäіâíèöòâî áàãàòîïîâåð

áóäèíêіâ áóëî æèòòєâîþ ïîòðåáîþ.

нє містоЗ допомогою старших родичів дізнайся, як називається давн
Чан’ань у сучасному Китаї.

і âіéíè Ïðîòå äîñÿãíåííÿ ìàëè é çâîðîòíèé áіê. Çàãàðáíèöüêі
ðâíèìè âèìàãàëè âåëèêèõ êîøòіâ. Êðàїíà áóëà çìîðåíà áåçïåðåð

âіéíàìè, ëþäè çàñìó÷åíі, çàïàñè âè÷åðïàëèñÿ.
íÿÓ 18–25 ðîêàõ ó ïðîâіíöії Øàíüäóí âіäáóëîñÿ ïîâñòàíí ÷åð-

âîíîáðîâèõ þ, ùîá. Ïîâñòàíöі ôàðáóâàëè áðîâè ÷åðâîíîþ ôàðáîþ
éøëè â âіäðіçíÿòèñÿ âіä âîїíіâ іìïåðàòîðà. Çãîäîì ïîâñòàíöі óâіé
òîðà òàñòîëèöþ äåðæàâè, ìіñòî ×àí’àíü. Âîíè ñòðàòèëè іìïåðàò
Ó ìіñòі âèðіçàëè âåñü éîãî ðіä. Ïðîòå äîâãî âòðèìàòèñÿ íå çìîãëè. Ó

Ëîÿí çíàòü ïðîãîëîñèëà іìïåðàòîðîì Ãóàíà Ó Äі ї Õàíü. ç äèíàñòії
òîð âè-Âіí ïðèäóøèâ ïîâñòàííÿ ÷åðâîíîáðîâèõ. Íîâèé іìïåðàò

äàâ çàêîíè, ÿêі çàáîðîíÿëè òàâðóâàòè ðàáіâ òà îá è ïðàâîìåæó âàëè

áðàííÿ1 – ïîõîâàëüíå âá
äðóæèíè áðàòà 

. іìïåðàòîðà Ó Äі.
î Éîãî âèãîòîâëåíî

ð ð Ä

èõ ç 2756 íåôðèòîâè
ïëåíèõ ïëàñòèíîê, ñêðіï
àìè; çîëîòèìè íèòêà
ëі 2 – ãëèíÿíі ìîäåë

ìіñüêèõ áóäіâåëü 
(òðèïîâåðõîâèé

âåæà).áóäèíîê, ìіñüêà â

222

1
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âáèâàòè їõ, à òàêîæ çàõèùàëè ïðàâà áіäíèõ. Íàñòóïíі ñòî ðîêіâ 
іñíóâàííÿ іìïåðії áóëè äîñèòü ìèðíèìè.

Öå áóâ ÷àñ ðîçêâіòó òîðãіâëі. Êèòàé òîðãóâàâ ç áàãàòüìà êðàї-
íàìè, íàñàìïåðåä ç Іíäієþ. Çäàâàëîñÿ, ùî ùå íіêîëè іìïåðіÿ Õàíü 
íå äîñÿãàëà òàêîї ìîãóòíîñòі – âîíà íàëі÷óâàëà 60 ìëí æèòåëіâ, 
ùî ñêëàäàëî òîäі 1/5 ÷àñòèíó âñüîãî íàñåëåííÿ çåìíîї êóëі. 
Ó Ëîÿí – íîâó ñòîëèöþ іìïåðії – ó 166 ðîöі ç Ðèìó ïðèáóëî «ïî-í  íîâó ñòîëèöþ іìïåðії ó 166 ðîöі ç Ðèìó ïðèáóëî «ïî
ñîëüñòââî», ÿê íàçèâàëà ñåáå ïðèâàòíà ðèìñüêà òîðãîâåëüíà êîì-
ïàíіÿ.

Падіння імперії Хань
Àëå çãîäîì ñòàíîâèùå â іìïåðії çíîâó ïîãіðøèëîñÿ. Çàíåïàëî 

çåìëåðîîáñòâî, ðåìåñëî, òîðãіâëÿ. Áàãàòії ñòàëè ùå áàãàòøèìè, 
áіäíÿêèè – ùå áіäíіøèìè. Ó Êèòàї ç’ÿâèëèñÿ íîâі âèäè ãîñïîäàð-
ñòâà – ñèëüíі áóäèíêè. Âîíè âèêîðèñòîâóâàëè ïðàöþ çóáîæіëèõ 
ñåëÿí, íàéìàíó ðîáî÷ó ñèëó. Ïіä îïіêîþ òàêèõ ñèëüíèõ áóäèíêіâ 
ïåðåáóââàëî äåêіëüêà òèñÿ÷ ðîäèí.

Ïëîîùà äåðæàâíèõ çåìåëü øâèäêî ñêîðî÷óâàëàñÿ, çìåíøóâà-
ëàñÿ êііëüêіñòü ïðàöіâíèêіâ, ïîãіðøèëèñÿ òîðãîâåëüíі çâ’ÿçêè, і íà 
ïî÷àòêóó 3 ñòîëіòòÿ áóëî âèäàíî óêàç ïðî çàìіíó ãðîøîâîї ïëàòíі 
íàòóðàëüíîþ, â îáіã óâіéøëè øîâê і çåðíî.

Íà òòëі öèõ íåãàðàçäіâ ñïàëàõíóëî ïîâñòàííÿ æîâòèõ ïîâ’ÿ çîê. 
Éîãî î÷÷îëèâ ×æàí Öçÿî – çàñíîâíèê òàєìíîãî ðåëіãіéíîãî ãóðòêà, 
ÿêèé 110 ðîêіâ ãîòóâàâ öå ïîâñòàííÿ. ×æàí Öçÿî ñòâîðèâ 300-òè-
ñÿ÷íó àðìіþ, ÿêà â 184 ðîöі ïî÷àëà áîðîòüáó ïðîòè іìïå ðàòîðà. 
Ïîâñòàíöі ïîâ’ÿçóâàëè ãîëîâè æîâòèìè ñòðі÷êàìè, ùî ñèìâîëіçó-
âàëî ïïåðåìîãó «æîâòîãî íåáà» íàä «ñèíіì íåáîì 
Õàíü». Çà îñíîâó ìàéáóòíüîї ñïðàâåäëèâîї äåðæàâè 
âçÿëè ііäåї â÷èòåëÿ Ëàî, ÿêі ïîøèðþâàëè éîãî ó÷íі-
äàîñè.

Âіéññüêî ïîâñòàíöіâ ðóéíóâàëî óðÿäîâі áóäіâëі, 
óáè  âàëî ÷èíîâíèêіâ. Àðìіÿ іìïåðàòîðà íå ìîãëà âïî-
ðàòèñÿ ñàìîòóæêè, і òîäі ïðîòè ïîâñòàíöіâ âèñòóïèëà 
àðìіÿ ññèëüíèõ áóäèíêіâ. Áîðîòüáà áóëà çàïåêëîþ і 
òðèâàëîþ, àëå âðåøòі-ðåøò ïîâñòàííÿ ïðèäóøèëè. 
Öå ñòàëëîñÿ ó 205 ðîöі. Áіëÿ ñòіí ñòîëèöі ñêëàëè ïі-
ðàìіäó іç ñîòåíü òèñÿ÷ âіäðóáàíèõ ãîëіâ ïîâñòàíöіâ.

Õî÷à ïîâñòàííÿ ïðèäóøèëè, àëå âîíî çàâäàëî âè-
ðіøàëüüíîãî óäàðó іìïåðії Õàíü. Ïіñëÿ öüîãî ëіäåðè 
òðüîõ ññèëüíèõ áóäèíêіâ ïî÷àëè áîðîòèñÿ çà âëàäó. 
Ó 220 ðîöі іìïåðіþ ïîäіëèëè íà òðè öàðñòâà. Іìïå-
ðіÿ Õàííü ïðèïèíèëà ñâîє іñíóâàííÿ.

Äàîñ – ïîñëіäîâíèê ó÷åííÿ Ëàî Öçè.
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Âèðîáíèöòâî øîâêîâîї íèòêè і òêàíèíè ïðèâåëî äî ðîçâèòêó 
êèòàéñüêîї âèøèâêè. Ñïî÷àòêó âèøèâêîþ ïðèêðàøàëè âèíÿòêîâî 
îäÿã ïðèäâîðíîї çíàòі òà іíòåð’єðè іìïåðàòîðñüêèõ ïàëàöіâ. Ïðî-
 òå çãîäîì âèøèâêà ïåðåéøëà â ïîáóò êèòàéöіâ, ñòàþ÷è åëåìåíòîì
ôîëüêëîðó – äî íåї ïðèâíîñèëèñÿ ñþæåòè ç íàðîäíèõ ëåãåíä, ìіôіâ,
êàçîê.

1

2 3

4 5

ю вишив-Спробуй з’ясувати, які з поданих вище зображень є китайською
кою, а які – українською. Поясни свою думку.

нфуція». Знайди в мережі Інтернет матеріали «60 безсмертних цитат Кон
в добре Ознайомся з розділом «Про Конфуція. Деякі з учнівських записі

філософ описують Конфуція в побуті». Яким був стародавній китайський ф
за свідченнями його учнів? Чого в нього можна навчитися?
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У 1878 ðîöі íà îñòðîâі Êðèò íåäàëåêî âіä ìіñòà Іðàêëіîí, У ñó-

÷àñíîї ñòîëèöі Êðèòó, ãðåê ç äîëåíîñíèì іì’ÿì Ìіíîñ Êàëîêåðіíîñ 

У
íàòðàïèâ íà âåëè÷åçíі ãëèíÿíі ïîñóäèíè – ïіôîñè – îäèí çі ñêëà-
äіâ íåââіäîìîãî ïàëàöó. Ñàì Ãåíðіõ Øëіìàí íàìàãàâñÿ êóïèòè öþ 
äіëÿíêó, àëå â 1890 ðîöі її ïðèäáàâ àìåðèêàíñüêèé ó÷åíèé Àðòóð 
Åâàíñ. 1900 ðîêó âіí ïî÷àâ ðîçêîïêè ñòàðîäàâíüîї ñòîëèöі Êðèòó – 
ìіñòà ÊÊíîññ і çíàéøîâ ëåãåíäàðíèé Êíîññüêèé ïàëàö – Ëàáіðèíò. 
Åâàíñ ííå ïðîñòî çíàéøîâ ïàëàö, à âіäêðèâ íîâó, íåâіäîìó, íі íà 
ÿêó іíøøó íå ñõîæó öèâіëіçàöіþ. Âіí íå çàäîâîëüíèâñÿ çáåðåæåí-
íÿì ðóóїí, à ÷àñòêîâî âіäíîâèâ ïàëàö.

Ðîçêêîïêè Êíîññüêîãî ïàëàöó ÿâèëè ñâіòó óíіêàëüíі ñâіä÷åííÿ 
íàéâèùùîãî ðіâíÿ ñòàðîäàâíüîї öèâіëіçàöії – ôðåñêè, ñàðêîôàãè, 

Еллада та скіфо-сарматський світ

Öå ôðåñêà â ìóçåї 
(ëіââîðó÷) і òî÷íà 

êîïіÿ ôðôðåñêè â ïàëàöі 
(ïðàâîððó÷), ÿêó 
âіäíîâèâ Àðòóð Åâàíñ. 
Çà ïðèïïóùåííÿì 
À. Åâàííñà ôðåñêà 
çîáðàæóóє àðèñòîêðàòà 
àáî æåððöÿ.
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ïîñóä, ïðèêðàñè, ÿêі äîçâîëèëè âіäíîâèòè âèãëÿä ìіíîéñüêîї öè-
âіëіçàöії, âіä ÿêîї íå çàëèøèëîñÿ ïèñåìíèõ äæåðåë.

І çàðàç ìè çäіéñíèìî ïîäîðîæ â àðõåîëîãі÷íèé ìóçåé ñó÷àñíîãî 
Іðàêëіîíà, äå îçíàéîìèìîñÿ ç ôðåñêàìè Êíîññüêîãî ïàëàöó. Ïðè-
ïóñêàþòü, ùî áіëüøó ÷àñòèíó ïàëàöó ïðèêðàøàëè ôðåñêè іç çî-
áðàæåííÿì ïðèðîäè, òâàðèí, ñâÿùåííèõ ðèòóàëіâ. Çà 3500 ðîêіâ, 
ùî ìèíóëè ç òîãî ÷àñó, çáåðåãëîñÿ íå òàê óæå é áàãàòî, àëå é çà ù ó ó, ð ó ,

ëè êðè-öèìè ôðàãìåíòàìè ìîæíà îòðèìàòè óÿâëåííÿ, ÿê âèãëÿäàë
òÿíè åïîõè öàðÿ Ìіíîñà.

Ïіä ÷àñ Òðåáà çàóâàæèòè, ùî ôðåñêè íå çáåðåãëèñÿ ïîâíіñòþ. Ï
îáñèïà-ðîçêîïîê çíàõîäèëè ñìіòòÿ іç çàëèøêіâ øòóêàòóðêè, ùî î
êіâ ðåñ-ëàñÿ, ç íàíåñåíèìè íà íåї ôàðáàìè. Ñàìå іç öèõ øìàòî÷ê
Ôðåñêè, òàâðàòîðè çáèðàëè ôðåñêè, âèêëàäàþ÷è їõ, ÿê ìîçàїêó. Ô
àëüíèõ ùî ïðåäñòàâëåíî â ìóçåї, ñêëàäàþòüñÿ íàïîëîâèíó ç îðèãіíà

ôðàãìåíòіâ, à íàïîëîâèíó – ç äîìàëüîâàíèõ.
âï ïðè-Îäíà ç óëþáëåíèõ òåì íà ôðåñêàõ – ìàâïè. Òåìà ìàâ
ïàëàöó éøëà ç Єãèïòó. Öіëêîì ìîæëèâî, ùî â ñàäàõ Êíîññüêîãî ï
ïòі áîã ìåøêàëè ìàâïî÷êè – ïîäàðóíêè ôàðàîíіâ Єãèïòó. Ó Єãèï

õ Êíîñ-Òîò íåðіäêî çîáðàæóâàâñÿ â îáðàçі áàáóїíà, і íà ôðåñêàõ
âÿùåí-ñüêîãî ïàëàöó ìàâïî÷îê ÷àñòî çîáðàæóâàëè ÿê ÷àñòèíó ñâ

íîãî ðèòóàëó.

À öå çíàìåíèòà 
ôðåñêà «Ïàðèæàí-
êà», òàê íàçâàâ її

À. Åâàíñ. Âіí ââàæàâ, 
ùî çîáðàæåíà æіíêà 
áіëüø ñõîæà íà ñó÷àñíó 
æèòåëüêó Ïàðèæà, íіæ 
íà ñòàðîäàâíþ ãðå÷àíêó. Ìàâïè.
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Ìіíîéöі ìàéæå íå áóäóâàëè êðіïîñíèõ ìóðіâ íàâêîëî ñâîїõ 
ïàëàöіââ і ïîñåëåíü. Ó íèõ íåìàє çîáðàæåíü áàòàëüíèõ ñöåí. Їõíє 
æèòòÿ áóëî ïîâ’ÿçàíå ç ìîðåì. Ñòіíè, ïіäëîãè, ñòåëі ïàëàöіâ ïðè-
êðàøàëëè ñöåíàìè íà ìîðñüêó òåìàòèêó – âîñüìèíîãè, ðèáè, äåëü-
ôіíè.

Òåìíîøêіðі âîїíè.Õëîï÷èèê.

ßñêððàâèì ïіäòâåðäæåííÿì çâ’ÿçêіâ Êðèòó ç àôðèêàíñüêèìè 
êðàїíàììè, ÿêі çäіéñíþâàëèñÿ, ïðèðîäíî, ïî ìîðþ, є ôðåñêà іç çî-
áðàæåíííÿì òåìíîøêіðèõ âîїíіâ íà ÷îëі ç êðèòñüêèì êîìàíäèðîì. 
Öÿ ôðååñêà ïåðåáóâàє ó Êíîññüêîìó ïàëàöі.

Áàãààòî òàєìíèöü ìіíîéöіâ ùå íàëåæèòü ðîçãàäàòè â÷åíèì...

Чи ууважно ти читаєш книжку? Не перечитуючи текст оповіді, дай відпо-
відьь, чому ім’я грека, який знайшов піфоси, названо доленосним.

Ñòàðîäàâíіé 
õóäîæííèê çîáðàçèâ 
ìîðñüêèèé ïðîñòіð, 
ñèíіõ äååëüôіíіâ 
і ðіçíîêêîëüîðîâèõ 
ðèá. Âіää êîðàëіâ 
ïіäíіìààþòüñÿ 
âãîðó ïððîçîðі 
áóëüáàøøêè.
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Світ грецьких міфів
Ìіôîëîãіÿ åëëіíіâ ñóòòєâî âіäðіçíÿëàñÿ âіä óæå âіäîìèõ òîáі 

ìіôîëîãіé. Îñêіëüêè ãðåêè çіòêíóëèñÿ çі ñêëàäíîñòÿìè ïåðåñå-
ëåííÿ òà áîðîòüáè çà íîâó çåìëþ, îñíîâíà ðèñà ãðåöüêîї ìіôîëî-
ãії – çíà÷íà ðîëü ãåðîї÷íèõ ñêàçàíü і ëåãåíä. Ó öèõ ëåãåíäàõ є 
áîãè, ãåðîї òà íàâіòü ïðîñòі ñìåðòíі. Ãåðîÿìè ñòàâàëè òі ïåðñî-

á á á áíàæі, ó ÿêèõ áàòüêî àáî ìàòè áóëè áîãàìè.
Õàîñà, Ñòâîðåííÿ ñâіòó óÿâëÿëè ÿê äіþ òðüîõ ïåðøèõ ñòèõіé –
åÿ ïðî-Ãåї (Çåìëі) òà Åðîñà (Ëþáîâі). Ç Õàîñó, à â íüîìó ïîëÿãàє іäå
åðøå ó ñòîðó, íàðîäæóþòüñÿ Íіêòà (Íі÷) òà Åðåá (Ìîðîê). Òàê, óï

ãðåêіâ âèíèêàє óÿâëåííÿ ïðî æіíî÷å і ÷îëîâі÷å íà÷àëî.
ðîçáðàò, Íіêòà ïîðîäèëà âіä Åðåáà áîãіâ: Òàíàòà – ñìåðòü, Åðіäó – ð
ìè, Íå-Àïàòó – îáìàí, Êåðà – çíèùåííÿ, Ãіïíîñà – ñîí ç ïðèìàðàì
áîãèíü-ìåñіäó – áîãèíþ íåìèíó÷îї ðîçïëàòè çà çëî÷èíè, à òàêîæ á
ëîòî òà ìîéð, ó ðóêàõ ÿêèõ äîëÿ ëþäèíè. Çâàëè їõ Ëàõåñіñ, Êë
íè. Ëà-Àíòðîïîñ. Êëîòî – «òà, ùî ïðÿäå», ïðÿëà íèòêó æèòòÿ ëþäèí
іäïîâіä-õåñіñ âèìіðþâàëà äîâæèíó íèòêè, à Àíòðîïîñ îáðіçàëà її ó âі
äó äîëі.íèé ìîìåíò. Àíі áîãè, àíі ëþäè íå ìîæóòü ïðîòèñòîÿòè ïðèñóä
åìîíі÷-Ó ëіñàõ, çãіäíî ç ìіôàìè ãðåêіâ, æèëî ÷èìàëî іñòîò äå
æèòòÿíîãî ïîõîäæåííÿ. Îñîáëèâî áàãàòî áóëî íіìô, ÿêі äàâàëè
, ìîðÿ, ðîñëèíàì, ðèáàì, òâàðèíàì. Ïîêðîâèòåëіâ ìàëî âñå – ðі÷êè
ãèíóëè ãàї, äåðåâà. Ãîëîâíі ç íèõ – äðіàäè, ÿêі íàðîäæóâàëèñÿ òà ã
іâ, îðå-ðàçîì ç äåðåâàìè, íàÿäè (âîäÿíі) – äóõè äæåðåë і ñòðóìêі

àäè – ãіðñüêі íіìôè.
àé äëÿ Îäíîãî ðàçó öàð ïåëàñãіâ Åðіñіõòîí çðóáàâ äóáîâèé ãà
àä, ÿêі áóäіâíèöòâà ñâîãî ïàëàöó, ÷èì âèêëèêàâ îáóðåííÿ äðіà
çàõèñ-æèëè â íüîìó. Äðіàäè çâåðíóëèñÿ äî Äåìåòðè – áîãèíі – 

äàëåêіé íèöі ðîñëèííîãî ñâіòó. І ñêàçàëà Äåìåòðà äðіàäàì: «Ó ä
êèé Áî-êðàїíі Ñêіôії, äå íåìàє áëàãîäàòíèõ äåðåâ òà äìå æîðñòîê
àõëèâå,ðåé, ïàíóє Íіêòà, íàðîäæóþ÷è ñòðàõîâèù. Îäíå ç íèõ – æà

íèòêó Ìîéðè ïðÿäóòü 
єô æèòòÿ. Áàðåëü
іäà Éîãàííà Ãîòôðі
ôð

Øàäîâà.
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õóäå, çç ãîðëîì, çäàòíèì ïðîêîâòíóòè âñіõ ñìåðòíèõ, ÿêùî âîíè 
ïîðóøààòü ìîї çàêîíè. Íàéìåííÿ éîìó Ãîëîä. Äàì ÿ âàì ñâîþ êî-
ëіñíèöþþ, і ìîї êðèëàòі äðàêîíè âìèòü äîñòàâëÿòü âàñ òóäè. Ãîëîäó 
ìîþ âîîëþ ïåðåäàéòå: íåõàé âіí ç âàìè ëåòèòü ìåðùіé òà ïîñå-
ëèòüñÿ â òіëі òîãî, ÷èє іì’ÿ, ÿê óäàð ñîêèðè ïî çåëåíіé äóáðàâі».

«Åðііñіõòîí! – õîðîì ïðîñïіâàëè äðіàäè. – Éîãî çâóòü Åðіñі-
õòîí!». Âñåëèâñÿ Ãîëîä ó öàðÿ. Âіäòîäі ùî áіëüøå öàð їâ, òî íåíà-
æåðëèââіøèì ñòàâàâ Ãîëîä. Ïðîїâ Åðіñіõòîí óñå ñâîє ìàéíî. Ñòàâ 
âіí õóääíóòè, î÷і éîãî çàïàëè, øêіðà âèñîõëà. Òàê éîãî áóëî ïî-
êàðàíî çà íåïîâàãó äî ïðèðîäè.

Спрробуй за ілюстраціями переказати міф про Ерісіхтона.

Àíòîíіî
Òåìïååñòà «Äåìåòðà 
âèðóøøàє çà áîãèíåþ 

ãîëîäó» (1606).

Àíòòîíіî Òåìïåñòà 
«Áîãèíÿ ãîëîäó 

âèñëóóõîâóє Äåìåòðó 
і âèêîíóє її 

ïðîîõàííÿ» (1606).
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Геракл. Тесей. Аргонавти
Ìіôè áóëè íå ïðîñòî âèãàäêîþ, à ìіñòèëè åëåìåíòè іñòîðії

 Äàâíüîї Ãðåöії. Òàê, íàïðèêëàä, ìіôè ïðî Ãåðàêëà ðîçïîâіäàþòü
ïðî òîé ÷àñ, êîëè öàðі Ìіêåí î÷îëþâàëè ñîþç àõåéñüêèõ äåðæàâ.
Ó ðóêàõ öàðÿ Ìіêåí, çãіäíî ç ìіôàìè, áóâ æåçë, ÿêèé äàâ éîìó 
Çåâñ.

І і і і і é і і іІñòîðè÷íі âіäîìîñòі ìîæíà âіäíàéòè і â ìіôі ïðî ÒåñåÿÒåñåÿ, ÿêèé
ïàëàöó âèðóøèâ íà Êðèò, ùîá ïåðåìîãòè â ëàáіðèíòàõ Êíîññüêîãî ï

÷óäîâèñüêî Ìіíîòàâðà – íàïіâëþäèíó, íàïіâáèêà.
àâñÿ çіÒåñåé çà äîïîìîãîþ Àðіàäíè, äîíüêè Ìіíîñà, âèïëóòà
áіðèíòó ñêëàäíîãî ñòàíîâèùà. Її çîëîòà íèòêà âèâåëà ãåðîÿ ç ëàá
ñíîâíè-ïіñëÿ òîãî, ÿê âіí óáèâ Ìіíîòàâðà. Ïіçíіøå Òåñåé ñòàâ çàñ

êîì ìіñòà Àôіíè – ñó÷àñíîї ñòîëèöі Ãðåöії.

Àíòóàí-Ëóї Áàðі. Òåñåé і Ìіíîòàâð, 
19 ñòîëіòòÿ.

Àôіíè,Ïàì’ÿòíèê Òåñåþ, ì. À
Ãðåöіÿ. 

єÃåðàêë ïåðåìàãàє
ðîíÿâ Öåðáåðà, ùî îõîð
öàðñòâî âõіä ó ïіäçåìíå ö
ÿ Àїäà. Çîáðàæåííÿ
îñóäі.íà ãëèíÿíîìó ïî
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Íå ììåíø âіäîìèìè ãåðîÿìè ìіôіâ áóëè àðãîíàâòè. Ó öèõ ìіôàõ 
ãðåêè ïïðîñëàâëÿëè єäíіñòü ãðåöüêèõ ïëåìåí òà їõíє ïåðåñåëåííÿ 
é ïîäîððîæі. Î÷îëþâàâ ãðåöüêèõ ãåðîїâ ßñîí, ñèí ôåññàëіéñüêîãî 
öàðÿ. ÑÑåðåä ãåðîїâ, ÿêі âіäïëèâëè íà êîðàáëі «Àðãî» çà çîëîòèì 
ðóíîì (øêóðîþ ÷àðіâíîãî áàðàíà)1, áóëè Ãåðàêë, ñïіâåöü Îðôåé, 
áëèçíþþêè Äіîñêóðè (ñèíè Çåâñà). Ïіñëÿ ÷èñëåííèõ ïðèãîä àðãî-
íàâòè ïïðèâåçëè ðóíî â Åëëàäó. ßñîí îäðóæèâñÿ ç äî÷êîþ êîëõіä-
ñüêîãî öàðÿ Ìåäåєþ, і â íèõ íàðîäèëèñÿ äіòè. Êîëè çãîäîì ßñîí 
âèðіøèèâ îäðóæèòèñÿ ç äî÷êîþ öàðÿ Êîðèíôó, Ìåäåÿ îòðóїëà ñó-
ïåðíèööþ, à ïîòіì âáèëà ñâîїõ äіòåé. ßñîí çàãèíóâ ïіä óëàìêàìè 
êîðàáëÿ «Àðãî», ùî ëåæàâ òðèâàëèé ÷àñ íà áåðåçі ìîðÿ.

Як ти думаєш, сюжети грецьких міфів відображають загальнолюдські 
прооблеми і цінності чи просто оповідають життєпис античних греків?

Орфей і Еврідіка
Îäèíí ç ãðåöüêèõ ìіôіâ ïðèñâÿ÷åíî ãåðîþ Îðôåþ – ñèíó ôðà-

êіéñüêîîãî ðі÷êîâîãî áîãà Åàãðà (àáî Àïîëëîíà) òà ìóçè Êàëëіîïè. 
Îðôåé áóâ íàéâіäîìіøèì ñïіâöåì і ìóçèêàíòîì. Âіí ñòàâ ó÷àñíè-
êîì ïîõõîäó àðãîíàâòіâ, äîïîìàãàþ÷è ñâîєþ ìóçèêîþ äîëàòè òðóä-
íîùі ììàíäðіâêè çà çîëîòèì ðóíîì. Ïіñëÿ ïîâåðíåííÿ Îðôåé 
îäðóæèèâñÿ ç Åâðіäіêîþ òà îñåëèâñÿ ç íåþ ó Ôðàêії. Îäíîãî ðàçó 
Åâðіäіêêà íàñòóïèëà íà çìіþ òà ïîìåðëà âіä її óêóñó.

1 Æèèòåëі Êîëõіäè (ñó÷àñíà Ãðóçіÿ), êóäè âèðóøèëè ãåðîї, ïðîìèâàëè 
çîëîòèéé ïіñîê êðіçü øêóðè îâåöü, à ïîòіì їõ ñïàëþâàëè é îòðèìóâàëè 
çîëîòî.

Àííà 
Õîäèèðåâñüêà. 

«Çîëîòòå ðóíî» 
(2016).
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Îðôåé âèðіøèâ ïîâåðíóòè Åâðі à Àїäà.äіêó ç ïіäçåìíîãî öàðñòâà
ðåâåçòè Ñèëîþ ìóçèêè òà ñïіâó âіí íå òіëüêè ïðèìóñèâ Õàðîíà ïåð
ãî öàð-éîãî ÷åðåç Ñòіêñ, à é ïðèáîðêàâ Öåðáåðà. Âîëîäàð ïіäçåìíîã
Îðôåÿ ñòâà Àїä òà éîãî äðóæèíà Ïåðñåôîíà ïîáà÷èëè, ùî ñïіâ

âåöü іç ïðèìóñèâ ðîçïóñòèòèñÿ íàâіòü ãіëêó âåðáè, ÿêó âçÿâ ñïіâ
ãàííèõ ñîáîþ â äîðîãó. Ñëüîçè âèñòóïèëè íà î÷àõ íàâіòü íåâáëàã

åðіíіé1.
óäå ïî-Òîæ Àїä âèðіøèâ ïîâåðíóòè äðóæèíó Îðôåþ. «Íåõàé áó
ïіäå çà òâîєìó, – ìîâèâ âіí, – âåäè Åâðіäіêó ó âåðõíіé ñâіò. Âîíà ï
óìîâó òîáîþ, à òè – çà âіñíèêîì áîãîì Ãåðìåñîì. Òіëüêè îäíó 

ðíåøñÿ âèñóâàþ ÿ òîáі. Íå îçèðàéñÿ íàçàä. Íå âòðèìàєøñÿ, ïîâåð
Ñòіêñ і äî äðóæèíè, äàð áóäå âіäíÿòî!». Êîëè ïðîöåñіÿ ìèíóëà Ñ
è ñâîãî Îðôåé ïîáà÷èâ óæå ñîíÿ÷íå ñâіòëî, íå çìіã âіí óãàìóâàòè
ðó òîð-áàæàííÿ òà îçèðíóâñÿ íàçàä. Òіëüêè ëåãêèé äîòèê âіòð

êíóâñÿ éîãî îáëè÷÷ÿ – Àїä çàáðàâ Åâðіäіêó íàçàâæäè.
ïñüêèõ Âіä ãîðÿ ïîêèíóâ Îðôåé ëþäåé і ïîäàâñÿ â ãëèáèíó Ðîäîï
àâ ôðà-ãіð. Ñâîїìè ñïіâàìè âіí ðóõàâ êàìåíі òà äåðåâà, çà÷àðîâóâà

êіéñüêèõ ìóæіâ, ÿêі ïðèïèíÿëè ñâîї âіéíè.

Орфей іЗнайди в мережі Інтернет відео- або аудіоматеріал «К. Глюк. О
ійського Еврідіка. Мелодія» та прослухай відому мелодію з опери австр
ася тобікомпозитора Крістофа Глюка «Орфей і Еврідіка». Чи сподобала

музика? Розкажи про свої враження.

1 îâóâàëè  Áîãèíі ïîìñòè: Òіñіôîíà, Àëåêòî òà Ìåãåðà. Âîíè âèñëóõî
òè áàòü-ñêàðãè ñìåðòíèõ ïðî îáðàçè, ÿêі çàâäàëè ñòàðøі ìîëîäøèì, äіò
óâñÿ äî êàì, ãîñïîäàðі ãîñòÿì, áàãàòі áіäíèì, ïðàâèòåëі òèì, õòî çâåðíó

íèõ ïî äîïîìîãó.

æîíÅäâàðä Äæ
«Îðôåé Ïîéíòåð.

à» і Åâðіäіêà
ðîêó).(äî 1919 ð
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Боги Греції
Çåâñ – íàéãîëîâíіøå áîæåñòâî ãðåöüêîї ìіôîëîãії. І áîãè, і 

ëþäè ââàæàëè éîãî çàõèñíèêîì òà ñïàñèòåëåì, çàñíîâíèêîì ìіñò, 
ïîìі÷íèêîì âîїíіâ. Ëþäÿì Çåâñ ðîçäàє äàðè ç ïîñóäèí çëà òà äî-
áðà, ùî ñòîÿòü áіëÿ ïàëàöó íà Îëіìïі. Ùå íà Îëіìïі є áîãèíÿ äîëі 
Òþõå – áîãèíÿ ùàñòÿ òà áëàãîäåíñòâà. Ç ðîãó êîçè Àìàëôåї ñèïëå 
âîíà äààðè ëþäÿì, ÿêèõ çóñòðіíå. І ãîðå òèì, âіä êîãî âіäâåðíåòüñÿ 
öÿ áîãèèíÿ.

Çåâññ âіäàâ çìіíîþ ïіð ðîêó, íåáåñíèìè ÿâèùàìè, ïîñèëàâ íà 
çåìëþ äîù і âñòàíîâëþâàâ ãàðíó ïîãîäó. Éîãî çáðîєþ áóëè áëèñ-
êàâêè, ÿêі âèêóâàëè öèêëîïè çà òå, ùî âіí çâіëüíèâ їõ âіä ìóê 
Òàðòàðóó. Áîãè æèëè íà âåðøèíі ãîðè Îëіìï, ó ÷óäîâèõ áóäіâëÿõ, 
ÿêі ïîááóäóâàâ ñèí Çåâñà Ãåôåñò.

Ñâÿùùåííèìè òâàðèíàìè Çåâñà ââàæàëèñÿ îðåë і áèê. Ñàìå íà 
öèõ òâààðèí ÷àñ âіä ÷àñó ïåðåòâîðþâàâñÿ âåðõîâíèé áîã ãðåêіâ.

Ãåðàà, ÿêà ñòàëà äðóæèíîþ Çåâñà, óîñîáëþâàëà ñіìåéíі òà 
øëþáííі ñòîñóíêè. Íåäàðåìíî її іì’ÿ ïåðåêëàäàєòüñÿ ÿê «ïàíі», 
«îõîðîíííèöÿ». Ãåðà áóëà ïîêðîâèòåëüêîþ çàìіæíіõ æіíîê і äіòåé. 
Âîíà îïïіêóâàëàñÿ íàðîäæåííÿì äіòåé.

Ñòàððøà ñåñòðà Çåâñà Ãåñòіÿ íàãëÿäàëà çà ïіäòðèìêîþ âîãíþ â 
áóäèíêêàõ, ÿêèé íå ïîâèíåí ãàñíóòè. Âîíà áóëà єäèíîþ áîãèíåþ, 
ÿêà íå áðàëà ó÷àñòі ó âіéíàõ і ñâàðêàõ. Її âîãîíü ââàæàâñÿ ñâÿ-
ùåííèìì, éîãî çàâæäè ïіäòðèìóâàëè ó õðàìàõ.

Íàééñòàðøèì іç ñèíіâ Êðîíà áóâ Ïîñåéäîí. Âіí áóâ ðіâíèì 
Çåâñó ççà ñèëîþ. Ïіñëÿ âáèâñòâà Êðîíà Ïîñåéäîí, Çåâñ òà Àїä 

Îëіìï –– íàéâèùà ãîðà Åëëàäè – éäå 
â íåáî ììàéæå íà òðè êіëîìåòðè. 
Ç її âèñîîòè âñÿ Ãðåöіÿ ÿê íà äîëîíі.

Ìàðìóðîâà ñòàòóÿ Çåâñà 
ó Âàòèêàíі.

Що,, на твою думку, Зевс тримає у правій руці?
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 êèíóëè æåðåá, êîìó áóòè âîëîäàðåì íåáà,
ìîðÿ òà ïîõìóðîãî  ïіäçåìíîãî öàðñòâà,
çàëèøèâøè çåìëþ ó ñïіëüíîìó êîðèñòó-
âàííі. Ïîñåéäîíó, áðàòó Çåâñà, çãіäíî ç
æåðåáîì, äіñòàëîñÿ ìîðå. Âіí ïî÷àâ áóäó-
âàòè ñîáі ïàëàö ïîáëèçó ìіñòà Åãі (Åâáåÿ).
Òàì, ó âåëåòåíñüêèõ êîíþøíÿõ, âіí òðè-Òàì, ó âåëåòåíñüêèõ êîíþøíÿõ, â

é êîëіñ-ìàâ áіëèõ êîíåé, íà ÿêèõ ó çîëîòіé
íèöі âèїçäèâ íà ìîðñüêі ïðîñòîðè.

Äî÷êà Çåâñà Àôіíà ôëåéòó,  âèíàéøëà ô
, ÿðìîñóðìè, êåðàìі÷íèé ãîðùèê, ðàëî

ü. Âîíàäëÿ âîëіâ, êîëіñíèöþ òà êîðàáåëü
õ ðåìå-íàâ÷èëà ëþäåé ðàõóâàòè, æіíî÷èõ
íàðії, àñåë (ïðÿäіííÿ òà òêàöòâà) і êóëіí
í.òàêîæ ñòàëà ïîêðîâèòåëüêîþ Àôіí
ãîëîâè Êîëè Àôіíà âèñòðèáíóëà ç

íі, ÇåâñÇåâñà â ïîâíîìó áîéîâîìó îçáðîєíí
ê і âіí,ñêàçàâ Ãåôåñòó, ùî âîíà áóäå, ÿê
îâîëåíîâîëîäіòè ðåìåñëàìè. Ãåôåñò íåçàäî
é ìîëîòíàñóïèâñÿ, àëå Çåâñ óòî÷íèâ: «Òâіé
є âåðå-çàëèøèòüñÿ â òåáå. Àôіíà îòðèìà

òåíî. Âîíà áóäå ïðÿñòè òà òêàòè».
Ñèí Çåâñà Ãåðìåñ íàðî- іç ñàìîãî

ì і æà-äæåííÿ áóâ íàäçâè÷àéíî êìіòëèâèì
ê âіéíèäіáíèì. Ãåðìåñ – áîã-âіñíèê, âіñíèê
âîäíî-òà ìèðó, ïîêðîâèòåëü òîðãîâöіâ і

âіí ñòàâ÷àñ ïîêðîâèòåëü çëîäіїâ. Ïіçíіøå â
àãàëèñÿáîãîì îðàòîðіâ òà àòëåòіâ, ÿêі çìà
îðóäàõ.â ðіçíîìàíіòíèõ ñïîðòèâíèõ ñïî
îâіäíè-ßê âіñíèê ñìåðòі, Ãåðìåñ ñòàє ïðî
âіí âè-êîì äóø äî öàðñòâà Àїäà. Òàêîæ
ãîâîðè,ïðîñèâ ó Çåâñà ïðàâî óêëàäàòè äîã
è ìàí-ðîçâèâàòè òîðãіâëþ òà ñïðèÿòè
ãî áîãàäðіâíèêàì і îòðèìàâ âіä Âåðõîâíîã
ë-êà äó-êðèñëàòèé êàïåëþõ âіä äîùó, æåçë
êðèëàòіöåé іç äâîìà áіëèìè ñòðі÷êàìè òà ê

çîëîòі ñàíäàëії.
ïîêðî-Ùå âіä íàðîäæåííÿ Ãåðìåñ áóâ

è éîìóâèòåëåì ñòàä. Ïàñòóõè ïðèíîñèëè
í äîïî-æåðòâè, ñïîäіâàþ÷èñü íà òå, ùî âіí
âå іì’ÿìîæå ðîçøóêàòè òâàðèí àáî íàçâ
âåðåé і òîãî, õòî âêðàâ їõ. Ãåðìåñó ïðèñâÿ÷óâàëè êàì’ÿíі ñòîâïè ä

áðàì. Ïіçíіøå ñèìâîëîì áîãà ñòàëà ãåðìà – êàì ï ç íà-’ÿíèé ñòîâ
õðåñòÿõ âåðøÿì ó âèãëÿäі ñêóëüïòóðíîї ãîëîâè. Їõ ñòàâèëè íà ïåðåõ

äîðіã і ïðèñòàíÿõ.

Ñòàòóÿ Ïîñåéäîíà, 
ì. Êîïåíãàãåí, Äàíіÿ.

Àôіíà Ïàðôåíîñ. 
447–438 ðîêè äî í. å. 
Ðîáîòà Ôіäіÿ (êîïіÿ), 
ì. Àôіíè, Ãðåöіÿ
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Ñåñòðà Çåâñà Äåìåòðà çàáåçïå÷óâàëà 
ðîäþ÷іñòü ñàäіâ і ïîëіâ. Êîëè Àїä âèêðàâ 
її óëþáëåíó äîíüêó Êîðó, îáóðåíà Äåìåòðà 
ïðèìóñèëà çåìëþ ïðèïèíèòè ïëîäîíî-
ñèòè. Áîãè áóëè çìóøåíі áëàãàòè її çìі-
íèòè ðіøåííÿ. Òîäі âîíà ïî÷àëà âèìàãàòè 
ïîâåðíååííÿ äîíüêè. Çåâñ ïîãîäèâñÿ, ùîá 
Êîðà ïïîâåðíóëàñÿ äî ìàòåðі. Єäèíîþ óìî-
âîþ áóëëî, ùîá Êîðà íå òîðêíóëàñÿ їæі áî-
ãіâ ó öàðñòâі Àїäà. Îäíà÷å ñëóæíèê Àїäà, 
Àñêàëààô, âèðіøèâ ïðèñëóæèòèñÿ ïàíó і 
äàâ ñâііä÷åííÿ, ùî Êîðà ç’їëà ñіì çåðíèí 
ãðàíàòàà іç ñàäó Àїäà. Òîäі âèðіøèëè, ùî 
Êîðà ææèòèìå òðè ìіñÿöі â Àїäà ÿê öàðèöÿ 
Ïåðñåôôîíà, à äåâ’ÿòü ìіñÿöіâ – ç Äåìå-
òðîþ. ÀÀñêàëàôà çà éîãî íåãіäíèé â÷èíîê 
Äåìåòððà ïåðåòâîðèëà íà ñè÷à.

Ó 11895 ðîöі âëàñíèêè êåð÷åíñüêîї ñàäèáè 
âèÿÿâèëè ó äâîðі ðіäêіñíó ïàì’ÿòêó ñòàðî-
âèííè (2 ñòîëіòòÿ). Її ñòàëè íàçèâàòè 
ñêëëåïîì Äåìåòðè – çà ãîëîâíèì ñþæåòîì 
ñòààðîâèííîãî ðîçïèñó íà ñòіíàõ. Ñêëåï 
äîñëëіäèëè іñòîðèêè, ìèñòåöòâîçíàâöі. 
Âіíí ñòàâ âñåñâіòíüî âіäîìîþ çíàõіäêîþ.

Ñèíà Çåâñà Àïîëëîíà ÷àñòî íàçèâàëè 
Ôåáîì («ÿñêðàâèì», «ñÿþ÷èì»), áî çà ëåãåí-
äîþ âіää íüîãî ðîçõîäèëîñÿ ñÿéâî. Àïîëëîí 
áóâ íåççåìíîї êðàñè, àëå äóæå æîðñòîêèé, і 
ñòðіëè éîãî íåñëè ñìåðòü.

Àïîëëîí îïіêóâàâñÿ ïðîðîöòâàìè, ìå-
äèöèíîîþ, ìèñòåöòâîì, ñòðіëüáîþ ç ëóêà, 
êðàñîþþ, âіâöÿìè òà âåëèêîþ ðîãàòîþ õó-
äîáîþ. Éîãî ñèìâîëàìè áóëè òðèíîæíèê, 
îìôàë (êàìіíü, ÿêèé ïîçíà÷àâ öåíòð 
Çåìëі), ëіðà, ëóê і ñòðіëè, ëàâðîâèé âіíîê, 
ïàëüìîîâà ãіëêà, âîâê, ÿñòðóá, âîðîí òà 
îëåíü.

Àïîëëîíà ÿê áîãà ìóçèêè òà ïîåçії ââàæàëè âëàäèêîþ Ïàð-
íàñà, ääå æèëè ìóçè, ÿêèìè âіí êåðóâàâ.

Знаайди в мережі Інтернет відеоматеріал «Музи Греції» або скористайся 
іншими джерелами та дізнайся, скільки муз було в давньогрецькій міфо-
логії і чим опікувалася кожна з них.

Ãåðìà. Ðèìñüêà êîïіÿ. 50–100 ðîêè

Êîïіÿ ôðåñêè ç ëèêîì 
Äåìåòðè. Ñêëåï 
Äåìåòðè, ì. Êåð÷, 
Óêðàїíà
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Ó õðàìі Ðåëіãіéíèì «ñåðöåì» Åëëàäè áóâ õðàì Àïîëëîíà â Äåëüôàõ. Ó
іäïîâіäü æðèöÿ-ïіôіÿ âäèõàëà âèïàðè, ùî éøëè ç-ïіä çåìëі, і äàâàëà âі

à æåðöіâíà ïèòàííÿ ãîñòåé. Її ñëîâà áóëè íåçðîçóìіëèìè, òîìó ãðóïà
ð ô ð ù

ëè äóæå íàäàâàëà її ïðîðîöòâàì âіðøîâàíîї ôîðìè. Ïðîðîöòâà ïіôії áóë
ëëîíà.òî÷íèìè, ââàæàëè, ùî її íàäçâè÷àéíèé äàð іøîâ âіä áîãà Àïîë

е нещо-Музика Давньої Греції вважалася мистецтвом, яке втрачено. Ал
а послу-давно вчені з Оксфорду змогли її відтворити, тож тепер її можна
sic – The хати. Знайди в мережі Інтернет відеоматеріал «Ancient Greek Mus
юдства.Lyre of Classical Antiquity» і прослухай першу класичну музику лю

Боги Греції (продовження)
ßêîñü òðèðі÷íà Àðòåìіäà ñåñòðà-, ñ

íà êîëі-áëèçíþ÷êà Àïîëëîíà, ñèäіëà í
і ïîäà-íàõ Çåâñà і òîé çàïèòàâ, ÿêі
è. Þíà ðóíêè âîíà áàæàëà á îòðèìàòè
ó äіâî-áîãèíÿ ïîïðîñèëà â áîãà âі÷íó
îâ’ÿçîê ÷іñòü, ñòðіëè, ÿê â Àïîëëîíà, îáî
òóíіêó ïðèíîñèòè ñâіòëî, ìèñëèâñüêó

èõ íіìô іç ÷åðâîíîþ îáëÿìіâêîþ, 60 þíè
èñ ëóæ-ÿê ïî÷åò і 20 ðі÷êîâèõ íіìô-ïðè
ñòî.íèöü, óñі ãîðè ñâіòó òà îäíå ìіñ
ð, ëіñіâ Îòîæ Àðòåìіäà – áîãèíÿ ãіð
îëîäèõ і ïîëþâàííÿ, ïîêðîâèòåëüêà ìî
åãèíåþ äіâ÷àò і çâіðіâ. Âîíà áóëà áåðå
äà áóëà öíîòëèâîñòі òà äіâîöòâà. Àðòåìіä

àòëåòêîþ, ìà íîãî ç ëà áàãàòî ñïіëüí

ïîëëîíàÐóїíè õðàìó Àï
îìó â äàâíüîãðåöüêî
óëî ìіñòі Äåëüôè áó
àñ âèÿâëåíî ïіä ÷à
2 ðîöі.ðîçêîïîê ó 1892

Ñó÷àñíå ôîòî.

Àðòåìіäà Âåðñàëüñüêà. Ðèìñüêà 
300 ðîêè ìàðìóðîâà êîïіÿ ç îðèãіíàëó, 325–3

äî í. å., Ëóâð, ì. Ïàðèæ, Ôðàíöіÿ.
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àìàçîíêàìè. Ñàìå âîíè ïåðøèìè ñïîðóäèëè їé õðàì ó ìàëîàçіé-
ñüêîìó ìіñòі Åôåñі.

Ãîëîâíі ðèñè õàðàêòåðó áîãèíі – íåïîõèòíіñòü, íåâáëàãàííіñòü 
і ðіøó÷іñòü. Âîíà ñàìà ïîëþâàëà íà äèêèõ çâіðіâ, àëå äáàëà ïðî 
їõíє ïîòîìñòâî, çàõèùàëà âіä íåíàæåðëèâèõ õèæàêіâ. Òàêîæ 
äáàéëèâî ñòàâèëàñÿ äî ïðèðîäè, ÿêà äàâàëà їé ñïîêіé і âіäïî÷è-
íîê. Ëþäè, ÿêі âіäâіäóâàëè çàïîâіäíі ìіñöÿ Àðòåìіäè, íå ðîçîðþ-þäè, ÿêі âіäâіäóâàëè çàïîâіäíі ìіñöÿ Àðòåìіäè, íå ðîçîðþ
âàëè ïòòàøèíèõ ãíіçä, äáàëè ïðî ìóðàõ і íàìàãàëèñÿ íå ïîðóøèòè 
ñïîêіé áîãèíі.

Àðåñ, ñèí Çåâñà òà Ãåðè, áóâ áîãîì âіéíè. Âіí ðîç’їæäæàâ íà 
êîëіñíèèöі, çàïðÿæåíіé ÷åòâåðèêîì êîíåé, ÿêèõ çâàëè Áëèñê, 
Øóì, ÏÏîëóì’ÿ і Æàõ. Éîãî ñâÿùåííèìè òâàðèíàìè áóëè ÿñòðóá і 
ñîáàêà,, ñèìâîëàìè – ïàëàþ÷èé ôàêåë і ñïèñ. Éîìó åëëіíè íå áó-
äóâàëèè õðàìіâ, òіëüêè âіâòàðі, íà ÿêі ïðèíîñèëè æåðòâè òі, õòî 
õîòіâ çáåðåãòè æèòòÿ ðіäíèì і êîõàíèì.

Ç ïііíè ìîðñüêîї íàðîäèëàñÿ Àôðîäіòà – áîãèíÿ æіíî÷îї êðàñè 
òà êîõààííÿ. Êðіì òîãî, âîíà ñòàëà ïîêðîâèòåëüêîþ ïîåòіâ, õóäîæ-
íèêіâ, ÿêі îïèñóâàëè êðàñó і ëþáîâ. Її ÷àðàì íå ìîãëè ïðîòèâè-
òèñÿ íåå òіëüêè ëþäè, à é ñàìі áîãè. Ëèøå òðè áîãèíі – Àôіíà, 
Àðòåìііäà і Ãåñòіÿ – íå ïîñòóïàëèñÿ Àôðîäіòі ó êðàñі òà íå ïіääà-
âàëèñÿ її ñèëі.

Ëåãåíäààðíå ìіñöå íàðîäæåííÿ Àôðîäіòè (Ñêàëà ðîìåїâ, òàêîæ âіäîìà 
ÿê Ñêàëëà Àôðîäіòè) ó Ïàôîñі (îñòðіâ Êіïð). Ñó÷àñíå ôîòî.

Ñüîîãîäíі ìîðå ïîáëèçó Ñêàëè Àôðîäіòè íåáåçïå÷íå äëÿ ïëàâàííÿ, 
à ííà ñàìó ñêåëþ ïіäíіìàòèñÿ çàáîðîíåíî. Ìîæíà òіëüêè ïðîãóëÿ-
òèññÿ óçáåðåææÿì.
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Êîëè ñèí Ãåðè òà Çåâñà Ãåôåñò íàðîäèâñÿ
íà ñâіò, âіí áóâ äóæå ïîòâîðíèé òà êâîëèé.
Çåâñ ñêèíóâ ìàëþêà íà çåìëþ, і òîé ïàäàâ
öіëèé äåíü і, âïàâøè íà îñòðіâ Ëåìíîñ, çëà-
ìàâ îáèäâі íîãè. Ïіçíіøå âіí ìіã ðóõàòèñÿ
òіëüêè íà çîëîòèõ ìèëèöÿõ, ÿêі çðîáèâ ñîáі
ñàì. Êóëüòîâèìè öåíòðàìè Ãåôåñòà áóëè îñò-ó ö ð ô ó

Ãåôåñòðîâè Ëåìíîñ, Ñàìîñ òà ìіñòî Àôіíè.
é ïðèÿ-áóâ ïîòâîðíèé і ñâàðëèâèé, àëå äîáðèé
áі çîëî-òåëü і ÷óäîâèé ìàéñòåð. Âіí çðîáèâ ñîá
ëè âñå,òèõ ìåõàíі÷íèõ ñëóæíèöü, ÿêі ðîáèë

ùî íàêàçóâàâ ãîñïîäàð.

âêèÏіòåð Ïàóëü Ðóáåíñ. «Âóëêàí êóє áëèñêàâ
Þïіòåðó» (1636).

Іñíóâàëà òàêîæ ëåãåíäà,  ðàçþ÷іùî Ãåôåñò êóâàâ äëÿ Çåâñà éîãî
îáðàçèâ áëèñêàâêè, çáðîþ òà îáëàäóíêè äëÿ áîãіâ і ãåðîїâ. Òàê öå çî

íіäåðëàíäñüêèé õóäîæíèê Ï. Ï. Ðóáåíñ.

картини З допомогою старших родичів спробуй з’ясувати, чому в назві 
Гефеста названо Вулканом, а Зевса – Юпітером.

ÿ. Іñíóє Íåñïîäіâàíî ó 5 ñòîëіòòі äî í. å. ïàíòåîí áîãіâ çìіíèâñÿ
ëåãåíäà ïðî íàðîäæåííÿ Äіîíіñà Äіîíіñà. Çãіäíî ç íåþ, áàòüêîì Ä

çіðâàëè áóâ Çåâñ. Çà íàêàçîì Ãåðè òèòàíè âêðàëè íåìîâëÿ òà ðîç
äåðåâî. éîãî íà øìàòêè, àëå ç ïðîëèòîї êðîâі âèðîñëî ãðàíàòîâå ä
òêіâ òà Ðåÿ, áàáöÿ Äіîíіñà, ðîçøóêàëà îíóêà, ñêëàëà éîãî çі øìàò
àëå íà-ïîâåðíóëà äî æèòòÿ. Ïîòіì éîãî âèõîâóâàëà Ïåðñåôîíà, à
ìàíóòè êàçàëà ðîñòèòè éîãî ïåðåâäÿãíóòèì ó äіâ÷èíó, ùîá îáì
çëÿòêî Ãåðó. Íà ïðîõàííÿ Çåâñà Ãåðìåñ ïåðåòâîðèâ Äіîíіñà íà êî

ðè, Äіî-òà ïåðåäàâ éîãî íіìôàì-ãіàäàì. Çðîñòàþ÷è íà ïàãîðáàõ ãîð
íіñ äіçíàâñÿ ïðî ñåêðåò âèãîòîâëåííÿ âèíà.

ñòâà òà Îòîæ Äіîíіñ – áîã ðîäþ÷èõ ñèë ïðèðîäè, âèíîãðàäàðñ
Áåîòії âèíîðîáñòâà. Ïіñëÿ ïіäêîðåííÿ Àôіí, îñòðîâіâ, Àðãîñà òà 

Âіí ïî-Äіîíіñà âèçíàëè îäíèì іç äâàíàäöÿòè îëіìïіéñüêèõ áîãіâ. Â
ñіâ ìіñöå Ãåñòії (áîãèíі äîìàøíüîãî âîãíèùà) íà Îëіìïі.

áîòàìè Ó Äàâíіé Ãðåöії ñâÿòà íà ÷åñòü Äіîíіñà áóëè ïîâ’ÿçàíі ç ðîá
öåé ÷àñ íà âèíîãðàäíèêàõ. Öі ðîáîòè çàêіí÷óâàëèñÿ ó ãðóäíі; íà ö
à ÷åñòüïðèïàäàëî ñâÿòî Ìàëі Äіîíіñії. Öå áóëî ðàäіñíå ñâÿòî íà
ñåëàìèáîãà âèíà і âåñåëîùіâ, ïîâíå çàáàâ і æàðòіâ. Ãðåöüêèìè

ñòü óñі: â öåé äåíü õîäèëè ãàëàñëèâі ïðîöåñії, ó ÿêèõ áðàëè ó÷àñ
і ÷îëîâіêè, і æіíêè, і âіëüíі, і ðàáè.

íèì ñâÿ-Ó ëþòîìó ñïðàâëÿëè ùå îäíå ñâÿòî – Ëåíåї. Ïðîòå ãîëîâí
è íàïðè-òîì íà ÷åñòü Äіîíіñà áóëè Âåëèêі Äіîíіñії, ÿêі ñâÿòêóâàëè
òèæäåíü êіíöі áåðåçíÿ – íà ïî÷àòêó êâіòíÿ. Âîíè òðèâàëè öіëèé ò
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і âіääçíà÷àëèñÿ ç âåëèêîþ ïèøíіñòþ. Ñàìå çі ñâÿòàìè íà ÷åñòü Äіî -
íіñàà ïîâ’ÿçàíî çàðîäæåííÿ òåàòðó. Ç òèõ ñöåíîê, ÿêі ðîçіãðóâàëè â 
äіîííіñіéñüêèõ õîäàõ їõíі ðÿäæåíі ó÷àñíèêè, ïіçíіøå ïîñòàëè òðàãå-
äіÿ і êîìåäіÿ. Ïіä ÷àñ Âåëèêèõ Äіîíіñіé ó òåàòðàõ Äàâíüîї Ãðåöії 
ãðàëè òðàãåäії, à ïіä ÷àñ Ëåíåїâ ñòàâèëè êîìåäії.

×åðååç áåçäîííі ïðіðâè ïðîëÿãàє øëÿõ ç ïîâåðõíі çåìëі äî ïіä-
çåìíîãîî ñâіòó ìåðòâèõ. Íіêîëè íå ïðîíèêàþòü ñîíÿ÷íі ïðîìåíі â 
ïîõìóððå öàðñòâî Àїäà.

Ïіñëëÿ òîãî ÿê âіçíèê Õàðîí ïåðåâåçå äóøó ÷åðåç ïіäçåìíó 
ðі÷êó ÑÑòіêñ, äóøà ïîáà÷èòü áðàìó öàðñòâà ìåðòâèõ. Âîðîòà îõîðî-
íÿє ïåññ Öåðáåð ç òðüîìà ãîëîâàìè. Âіí ñòåðåæå ìåðòâèõ і íå ïóñ-
êàє æèèâèõ. Äàëі íà äóøі ëþäåé î÷іêóє ñóä Àїäà, äå çâàæóþòüñÿ 
ëþäñüêêі â÷èíêè çà ÷àñ çåìíîãî æèòòÿ.

Òåàòð Äіîíіñà 
â Àôôіíàõ ó ðèìñüêі 

÷àñè. ÐÐåêîíñòðóêöіÿ.

Òåàòð Äіîíіñà 
â Àôіíàõ. 

Ñó÷àñíå ôîòî.
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âîäè ç Ïðàâåäíèêè éäóòü äî ïðàâîãî øëÿõó, äå, êîâòíóâøè
òіëåñíі ðі÷êè çàáóòòÿ Ëåòè, çàáóâàþòü óñі çåìíі ïå÷àëі, à їõíі áåç

à âі÷íîї äóøі âіäïðàâëÿþòüñÿ äî Åëіçіóìó, êðàїíè âі÷íîãî ùàñòÿ òà
íêè òà âåñíè. Ãåðîї ìàþòü ïåðåâàãè, âîíè ïàì’ÿòàþòü ñâîї â÷èí
îæíîãî ñâîїõ áëèçüêèõ. Ãðіøíèêè éäóòü äî Òàðòàðó – òóò íà êî

÷åêàє âіäïîâіäíå ïîêàðàííÿ.

Скільки богів жило на Олімпі? Спробуй назвати їхні імена.

Що приховують стародавні руїни
ò-êî ëî-Íàïðèêіíöі 7 – íà ïî÷àòêó 6 ñòîëіòòÿ äî í. å. íèçêà ìіñò
î óçáå-íіé, ÿêі çàñíóâàëè ãðåêè, ïðîñòÿãëàñÿ âçäîâæ ïіâíі÷íîãî
óòíüîãîðåææÿ ×îðíîãî ìîðÿ. Öі ìіñòà і ñòàëè âіñíèêàìè ìàéáó
іò ïðè-ðîçêâіòó ìіñüêîї êóëüòóðè Óêðàїíè. Їõíіé âëàñíèé ðîçêâі

Ö

ïàäàє ïðèáëèçíî íà 6 ñòîëіòòÿ äî í. å.
î ñòàëà Íàéáàãàòøèì ñåðåä ìіñò áóëà Îëüâіÿ â ãèðëі Áóãó, ùî
ієþ. Іí-öåíòðîì õëіáîòîðãіâëі ÷îðíîìîðñüêèõ êîëîíіé ç ìåòðîïîëі
å ìіñòî øèì íàéâàæëèâіøèì òîðãîâèì öåíòðîì ñòàëî êðèìñüêå
êîëîíіé Õåðñîíåñ. Ôåîäîñіÿ і Ïàíòèêàïåé âèðіçíÿëèñÿ â ñóçіð’ї ìіñò-ê

Êіìåðіéñüêîãî Áîñïîðó íà ñõіäíîìó óçáåðåææі Êðèìó.

ваються Попрацюй з картою (с. 119). Спробуй ідентифікувати, як назив
міста Тіра, Ольвія, Херсонес, Пантикапей у сучасній Україні.

Õàðîí, ïåðåâіçíèê äóø ïîìåðëèõ. 
Äàâíüîãðåöüêèé ëåêіô (âàçà, 
ïðèçíà÷åíà äëÿ çáåðіãàííÿ 
îëèâêîâîї îëії, ÿêà òàêîæ
âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ÿê ïîõîâàëüíèé 
äàð), 5 ñòîëіòòÿ äî í. å., 
ì. Ïàðèæ, Ôðàíöіÿ.

òàòóÿ,Àїä і Öåðáåð, àíòè÷íà ñò
åöіÿ.ì. Іðàêëіîí, î. Êðèò, Ãðå
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Îëüââіÿ (ç ãðåöüêîї «ùàñëèâà») áóëà çàñíîâàíà âèõіäöÿìè ç Ìі-
ëåòà (ÌÌàëà Àçіÿ) ó ïåðøіé ïîëîâèíі 6 ñòîëіòòÿ äî í. å. ïіä ÷àñ 
Âåëèêîîї ãðåöüêîї êîëîíіçàöії. Çàñíîâíèêè çíàëè, äå áóäóâàòè 
ìіñòî: ââèñîêі ïàãîðáè, ïîâíîâîäíі Äíіïðî і Ïіâäåííèé Áóã, íàÿâ-
íіñòü ïïðèðîäíèõ ïåðåøêîä – áàëîê і ÿðіâ, ùî ïåðåãîðîäæóþòü 
øëÿõ ññòåïîâèêàì, ñèëà-ñèëåííà ðèáè, ðîäþ÷à çåìëÿ. І äëÿ òîð-
ãіâëі ììіñöå áóëî çðó÷íèì: îëüâіîïîëіòè âèêîðèñòîâóâàëè îäèí ç 
íàéçðóó÷íіøèõ øëÿõіâ ç Ãðåöії â Єâðîïó. Çãîäîì, íà ïіêó ñâîєї 
ìîãóòííîñòі, íàñåëåííÿ Îëüâії ñÿãàє 20 òèñÿ÷ îñіá, ÿêі æèâóòü íà 
òåðèòîððії áëèçüêî 50–55 ãåêòàðіâ. Òàêîæ іñíóâàëà áåçëі÷ ñіëüñüêèõ 
ïîñåëåííü, ùî çàáåçïå÷óâàëè ìіñòî çåðíîì і âèðîùóâàëè éîãî íà 
ïðîäàææ.

Íàïïðèêіíöі 4 ñòîëіòòÿ, ïðîіñíóâàâøè ìàéæå òèñÿ÷ó ðîêіâ, 
æèòòÿ â Îëüâії çãàñàє. І ëèøå íàïðèêіíöі 18 ñòîëіòòÿ àðõåîëîãè 
çíàõîäÿÿòü ìіñòî, ÿêå çäіéñíèëî ÷èìàëèé êóëüòóðíèé âïëèâ íà 
äîëþ ððåãіîíó. À â ñåðåäèíі íàñòóïíîãî ñòîëіòòÿ òóò âіäáóëèñÿ 
ïåðøі ààðõåîëîãі÷íі ðîçêîïêè, ùî ïðîäîâæóþòüñÿ і íèíі. Äîñі âіä-

Âèä íà ðîçêîïêè â ñòàðîäàâíüîìó ìіñòі Îëüâіÿ; Ìèêîëàїâñüêà 
îáëàñòüü, Óêðàїíà. Ñó÷àñíі ôîòî.

Êàðòà 
ãðåöüêèõ 

ìіñò-êîëîíіé.
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êðèòî ëèøå òðåòèíó ñòàðîäàâíüîї Îëüâії. Ðîáîòè, ÿê êàæóòü àðõåî-
 ëîãè, ùå ìіíіìóì íà 200 ðîêіâ.

Ìіæ ìåòðîïîëіÿìè òà êîëîíіÿìè â òі äàâíі ÷àñè іñíóâàëè óãîäè.
Òàê, ó 1903 ðîöі àðõåîëîãè çíàéøëè äîãîâіð ìіæ Ìіëåòîì òà Îëü-
âієþ.

Âіäïîâіäíî äî ñòàòåé óãîäè, ìіëåòÿíè òà îëüâіîïîëіòè íà òåðè-
òîðії îáîõ ïîëіñіâ óðіâíþâàëèñÿ â ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâàõ: «…Ìіëå-òîðії îáîõ ïîëіñіâ óðіâíþâàëèñÿ â ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâàõ: «

ñïëàòè òÿíè êîðèñòóþòüñÿ àòåëіÿìè (òîáòî âîíè âіëüíі âіä ñ
óâàëèñÿïîäàòêіâ і ìèò) íà òèõ ñàìèõ çàñàäàõ, ÿê âîíè êîðèñòó
òі ñàìіðàíіøå… Òàê ñàìî é îëüâіîïîëіòè ïîâèííі â Ìіëåòі ìàòè ò

ïðàâà, ÿêі ìіëåòÿíè ìàþòü ó ìіñòі Îëüâії».  
òü îáіé-Ãðîìàäÿíè ïîëіñіâ, çãіäíî ç óãîäîþ, ìàëè ìîæëèâіñòü íàâіò
åòÿíèí ìàòè ïîñàäè â äåðæàâíіé àäìіíіñòðàöії. «…ßêùî æ ìіëå
òü çâåð-áàæàє îáіéìàòè (â Îëüâії) äåðæàâíі ïîñàäè, éîìó íàëåæèò
іéìàòè íóòèñÿ äî ðàäè; êîëè âіí áóäå çàðåєñòðîâàíèé, âіí ìîæå îáі
è, ñïëà-öі ïîñàäè і (òîäі) ïîâèíåí, ÿê і іíøі (îëüâіéñüêі) ãðîìàäÿíè

÷óâàòè ïîäàòêè».  
ïîðÿäêó, Ïðàâà ãðîìàäÿí îáîõ ïîëіñіâ ìàëè çàõèùàòèñÿ â ñóäîâîìó ï
íà áóäå íåçàëåæíî âіä ìіñöÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè: «ßêùî â ìіëåòÿíèí
ñïðàâàòÿæáà â Îëüâії, âіí ïîâèíåí ìàòè äîñòóï äî ñóäó, і éîãî 

ìó âіääі-ïîâèííà ðîçãëÿäàòèñÿ â ï’ÿòè äåííèé òåðìіí ó òîìó ñàìîì
ëåííі ñóäó, ÿêîìó ïіäëÿãàþòü ñïðàâè ìіæ ãðîìàäÿíàìè».

íå äàâ-Õåðñîíåñ Òàâðіéñüêèé – òàêó íàçâó ìàëî ìіñòî, çàñíîâàí
òèñÿ÷і íüîãðåöüêèìè êîëîíіñòàìè áіëüøå íіæ äâі ç ïîëîâèíîþ 
îäíà çðîêіâ òîìó íà ïіâäåííîìó çàõîäі Êðèìó. Íèíі éîãî ðóїíè –

íàéâèçíà÷íіøèõ ïàì’ÿòîê Ñåâàñòîïîëÿ.

à Áàçèëіêà 1935 ðîêó – âіçèòіâêà Õåðñîíåñà. Ñåðåäíüîâі÷íà
íàçâà õðàìó íåâіäîìà, òîìó áàçèëіêó íàçâàëè çà ðîêîì 
її ðîçêîïîê.
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Íàçââó «Õåðñîíåñ» çàçâè÷àé ïåðåêëàäàþòü ç ãðåöüêîї ÿê «ïіâ-
îñòðіâ»». Ìіñòî äіéñíî áóëî ðîçòàøîâàíå íà íåâåëè÷êîìó ïіâîñòðîâі 
ïîìіæ äâîõ áóõò – Êàðàíòèííîї і Ïіñî÷íîї. 

Òàâððè – âîéîâíè÷å ïëåì’ÿ, ùî çàñåëÿëî ñóñіäíі ãîðèñòі ìіñöå-
âîñòі, – ñïðè÷èíèëè íàðîäæåííÿ åïіòåòó «òàâðіéñüêèé», òîáòî 
«ðîçòàøøîâàíèé íà òåðèòîðії òàâðіâ».

Öå ììіñòî ìàëî äîâãó іñòîðіþ – ìàéæå äâі òèñÿ÷і ðîêіâ. Æèòòÿ 
õåðñîíååñèòіâ, ÿê і æèòåëіâ іíøèõ äàâíüîãðåöüêèõ êîëîíіé, ïîâ-
íіñòþ ççàëåæàëî âіä çåìëåðîáñüêîї îêðóãè – õîðè. Ñіëüñüêі ñàäèáè 
òà íàäііëè ãðîìàäÿí Õåðñîíåñà є îá’єêòîì äîñëіäæåííÿ ñó÷àñíèõ 
ó÷åíèõõ ðіçíèõ ñïåöіàëüíîñòåé.

Íåáààãàòî ñòàðîäàâíіõ ìіñò ìîæóòü ïîõèçóâàòèñÿ òàêèì ñòóïå-
íåì âèââ÷åíîñòі, ÿê Õåðñîíåñ, àäæå ðîçêîïêè ïðîâîäÿòüñÿ òóò óæå 
áіëüøå íіæ 170 ðîêіâ. ßê âіäîìî, òóò áóëî ïðîêëàäåíî íàéäàâíі-
øèé â ÓÓêðàїíі âîäîãіí. Éîãî òðóáè âèãîòîâëÿëè ç îáïàëåíîї ãëèíè. 

Öіêààâî, ùî ìіñòî Õåðñîí áóëî íàçâàíî íà ÷åñòü Õåðñîíåñà.
Áåçïïåðå÷íî, ãðåöüêі êîëîíії-ïîëіñè áóëè ôîðïîñòîì àíòè÷íîї 

öèâіëіççàöії ó âàðâàðñüêîìó ñâіòі Ïіâäåííî-Ñõіäíîї Єâðîïè. Òàê, 
ñâîїõ ññóñіäіâ, ÿê і æèòåëіâ êðàїí Ñõîäó, ãðåêè íàçèâàëè âàðâà-
ðàìè. ÏÏðîòå âîíè íå âêëàäàëè ó ñëîâî «âàðâàð» ÿêîãîñü îñîáëèâî 
ïðèíèççëèâîãî çìіñòó. Âîíè íàçèâàëè òàê ëþäåé, äëÿ ÿêèõ ãðåöüêà 
ìîâà ííå áóëà ðіäíîþ. Íàâіòü ó ïëåìåíàõ, ÿêі ïåðåáóâàëè íà 
íèæ÷î ììó ùàáëі ðîçâèòêó, òðàïëÿëèñÿ äîñèòü îñâі÷åíі ëþäè. Òàê, 
ó 6 ñòîîëіòòі äî í. å. ñêіô іç öàðñüêîãî ðîäó Àíàõàðñіñ ïîòðàïèâ ó 
ñïèñêèè ñåìè ìóäðåöіâ ðàçîì ç ôіëîñîôîì Ôàëåñîì, ïîåòîì Ñîëî-
íîì і òòèðàíîì Ïåðіàíäðîì.

Знаайди в мережі Інтернет і переглянь відеоматеріал «“Таврійська Троя”. 
Херрсонес». Занотуй цікаві факти про Херсонес, які ти дізнався (дізна-
ласся) з відео.

Äçâіí íàðіâíі ç áàçèëіêîþ ñòàâ 
ñèìâîëîì Õåðñîíåñà.

Íà ðîçêêîïêàõ çíàéøëè 
áåçëі÷ ãëèíÿíèõ àìôîð.
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Скіфське нашестя на українські землі
Çîâñіì íåäàâíî, íàïðèêіíöі 20 ñòîëіòòÿ, ó÷åíі äîäàëè äî ñïèñêó 

âæå âіäîìèõ öèâіëіçàöіé ùå îäíó äóæå ñâîєðіäíó öèâіëіçàöіþ. 
Íàðîä, ÿêèé її ñòâîðèâ, íå çàëèøèâ íàì çðàçêіâ ñâîєї ïèñåìíîñòі, 
òîìó òðèâàëèé ÷àñ ââàæàëîñÿ, ùî ñâîєї äåðæàâíîñòі âіí íå ìàâ. 
Ïðîòå çàðàç ìè çíàєìî, ùî â іñòîðії іñíóâàëè äåðæàâè, ÿêі âèêî-
ðèñòîâóâàëè äëÿ ñâîїõ ïîòðåá äîñÿãíåííÿ іíøèõ ïëåìåí і íàðî-ðèñòîâóâàëè äëÿ ñâîїõ ïîòðåá äîñÿãíåííÿ іíøèõ ïëåìåí і
äіâ – іäåòüñÿ ïðî ñêіôіâ.

õ і ðèì-Íàçâà «ñêіôè» âіäîìà íàì, ïåðåäóñіì, іç òâîðіâ ãðåöüêèõ
õ. Âîíè ñüêèõ àâòîðіâ, ÿêі âèêîðèñòîâóâàëè її â ðіçíèõ çíà÷åííÿõ
îñòîðàõ íàçèâàëè ñêіôàìè íàðîäè, ùî ìåøêàëè íà âåëèêèõ ïðî
åòàëüíå Ñõіäíîї Єâðîïè òà Àçії і ìàëè ñïіëüíó êóëüòóðó. Ïðîòå äå
êіôàìè âèâ÷åííÿ öèõ òåêñòіâ ñâіä÷èòü, ùî ñàìі ñåáå íàçèâàëè ñê
ïî÷àòêó ëèøå æèòåëі Ïіâíі÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ òà Ïðèàçîâ’ÿ. Íà ï
îÿëî íà I òèñÿ÷îëіòòÿ äî í. å. öå áóëî íàâіòü îäíå ïëåì’ÿ, ÿêå ñòî
ðæàâíå ÷îëі ïëåìіííîãî ñîþçó, ùî ïîñòóïîâî ïåðåòâîðèâñÿ íà äåð

óòâîðåííÿ.

Êåð÷, Ñêіôñüêі âîїíè, çîáðàæåíі íà ÷àøі ç êóðãàíó Êóëü-Îáà, áіëÿ ì. Ê
Óêðàїíà. 

ÇâåðíèÂîїí ïðàâîðó÷ íàòÿãóє ëóê, ïіäòðèìóþ÷è éîãî êîëіíîì.
øòàíè óâàãó íà çàãîñòðåíèé êàïþøîí, äîâãó êóðòêó, ïðèêðàøåíі

àçâè÷àé òà êîðîòêі ÷îáîòè, çàâ’ÿçàíі áіëÿ ùèêîëîòêè. Âîëîññÿ çà
äîðîñëі íîñèëè äîâãå і ðîçïóùåíå, à áîðîäè, іìîâіðíî, ìàëè âñі
ü ñïèñè. ÷îëîâіêè. Äâà âîїíè ëіâîðó÷ ðîçìîâëÿþòü, îáèäâà òðèìàþòü
іâà, ÿêà Ñàãàéäàê ÷іòêî âèìàëüîâàíî íà ëіâîìó ñòåãíі ëþäèíè çëі
.íîñèòü äіàäåìó, і òîìó, íàéâіðîãіäíіøå, – öå ñêіôñüêèé öàð.

î â ðà-Íàéіìîâіðíіøå, ïðàáàòüêіâùèíà ñêіôіâ áóëà ïðèáëèçíî
äî ñêі-éîíі Óðàëüñüêèõ ãіð àáî áàñåéíó ðі÷êè Âîëãè. Áëèçüêèìè

ëþâàëè ôіâ áóëè êіìåðіéöі, ÿêèõ ñêіôè ó ïðîöåñі ïåðåìіùåíü àñèìіë
Öå ïіä-(òîáòî, ïіäêîðèâøè, ðîç÷èíèëè ó ñâîєìó ñåðåäîâèùі). Ö
âïåðøå êîðåííÿ âіäáóëîñÿ ùå ó 8 ñòîëіòòі äî í. å., êîëè ñêіôè â
êíåííÿ ç’ÿâèëèñÿ â Ïіâíі÷íîìó Ïðè÷îðíîìîð’ї. Ïіñëÿ ïåðøîãî çіòê
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ç íèìè êіìåðіéöі ïîñòóïîâî âòіêàþòü äî Çàêàâêàççÿ òà Ìàëîї 
Àçії.

Ïðîòå êіìåðіéöі, õî÷à é âіäіãðàëè ïåâíó ðîëü â іñòîðії Ìàëîї 
Àçії, Àññèðії òà Çàêàâêàççÿ, òàê і çàëèøèëèñÿ íà ñòàäії âіéñüêî-
âèõ äðóæèí і, ó êðàùîìó ðàçі, âõîäèëè ÿê íàéìàíöі äî ñêëàäó 
іíøèõ äåðæàâ. Çі ñêіôàìè áóëî іíàêøå. Ó 70–60-õ ðîêàõ 7 ñòî-
ëіòòÿ äî í. å. âîíè ïîâòîðèëè ïåðåõіä êіìåðіéöіâ ÷åðåç Êàâêà-ä ð ð ä ð ö ð
çüêèé õõðåáåò. Òóò âîíè óòâîðèëè íà òåðèòîðії Àçåðáàéäæàíó ñâîє 
öàðñòâîî, ùî óâіéøëî â іñòîðіþ ïіä íàçâîþ Ñêіôñüêîãî.

Ó 500-òі ðîêè òîãî ñàìîãî ñòîëіòòÿ öàðñòâî ñêіôіâ òàê çìіöíіëî, 
ùî éîããî öàð Ìàäіé ïіä ÷àñ âіéíè ìіæ Àññèðієþ і Âàâèëîíîì ïіä-
êîðèâ ññîáі ìіäіéöіâ1 і ïîòіì, ïðîðâàâøèñü ó Ìàëó Àçіþ, çíèùèâ 
òàì êіììåðіéöіâ. Ïіñëÿ ïàäіííÿ Àññèðії ìіäіéöі ðîçãðîìèëè öàð-
ñòâî ñêêіôіâ. Òîäі áіëüøà ÷àñòèíà ñêіôіâ ïîâåðíóëàñÿ äî Ïіâíі÷íîãî 
Ïðè÷îððíîìîð’ÿ.

Ïîõіä ó Ïåðåäíþ Àçіþ äîïîìіã ñêіôàì îçíàéîìèòèñÿ іç ñåêðå-
òàìè äååðæàâîòâîðåííÿ. Ãåðîäîò íàçèâàє ñêіôіâ, ùî çäіéñíèëè ïî-
õіä ó ÏÏåðåäíþ Àçіþ, öàðñüêèìè ñêіôàìè, áî âîíè çíàëè âëàäó 
öàðіâ. ÎÎñêіëüêè ÷àñòèíà ñêіôіâ îñіëà â Ïіâíі÷íîìó Ïðè÷îðíîìîð’ї 
ùå äî ïïîõîäó íà Êàâêàç, íàñåëåííÿ Ñêіôії ïðèєäíàëîñÿ äî íèõ.

Òðèââàëèé ÷àñ ñêіôè âèáóäîâóâàëè âіäíîñèíè ç ãðåöüêèìè êî-
ëîíіÿìè íà óçáåðåææі ×îðíîãî ìîðÿ, óêëàäàëè ç íèìè óãîäè, 
òîðãóâààëè òà âèäіëÿëè äëÿ íèõ çåìëі. Ïðîòå â 514 ðîöі äî í. å. 
âіäáóëààñÿ ïîäіÿ, ÿêà ïðèñêîðèëà îá’єäíàííÿ ñêіôñüêèõ ïëåìåí. 
Ïåðñüêêèé öàð Äàðіé I âèñòóïèâ ó ïîõіä, ùîá çàõîïèòè ðàéîíè 
Ïîäóíààâ’ÿ. Ïіäêîðèâøè Ôðàêіþ (ñó÷àñíà Áîëãàðіÿ), éîãî àðìіÿ 
ïіä êîììàíäóâàííÿì Ãіñòàñïà âèéøëà äî ðі÷êè Äóíàé і, ñïîðó-
äèâøè ìіñò, ïåðåïðàâèëàñÿ íà ëіâèé áåðåã.

Ïîõіä ïåðñіâ ïðèâіâ ñêіôіâ äî äóìêè 
ïðî ñòââîðåííÿ äåðæàâíîñòі. Íà ÷îëі äåð-
æàâè ñòîÿâ öàð, ÿêèé ñïèðàâñÿ íà âіéñüêî. 
Ç âіéñüüêîâîãî ñåðåäîâèùà îáèðàëèñÿ ñòà-
ðіéøèííè. Çíàòíі ðîäè äàâàëè öàðþ âè íî-
÷åðïіїââ, êîíþõіâ, ñëóã і âіñòîâèõ. Ñòâîðþ-
âàëèñÿ îáëàñòі, íà ÷îëі ÿêèõ ñòîÿëè 
íîìàðõõè. ×іëüíå ìіñöå ïîñіäàëè æåðöі.

Âіäïïîâіäíî äî äàâíüîї іðàíñüêîї òðàäè-
öії, ñêêіôñüêå ñóñïіëüñòâî ïîäіëÿëîñÿ íà 
òðè ïðîøàðêè – âîїíіâ, æåðöіâ і ïåðåñі÷-
íèõ îááùèííèêіâ (çåìëåðîáіâ і ñêîòàðіâ). 
Êîæíèèé ñòàí-ïðîøàðîê âіâ ïîõîäæåííÿ 
âіä îäííîãî іç ñèíіâ ëåãåíäàðíîãî ïðàïðåä-
 êà òà ììàâ ñâіé ñèìâîë. Äëÿ âîїíіâ öå áóëà 
áðîíçîââà ñîêèðà, äëÿ æåðöіâ – ÷àøà, 

1 Ïàííóâàííÿ ñêіôіâ ó Ìіäії òðèâàëî äî 625 ðîêó äî í. å.

Çîëîòèé ãðåáіíü 
ç êóðãàíó Ñîëîõà, 
Çàïîðіçüêà îáëàñòü, 
Óêðàїíà.
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à äëÿ îáùèííèêіâ – ðàëî ç ÿðìîì. Çãіäíî ç ìіôîì ñêіôіâ, çîëîòі 
ðå÷і òà ïðåäìåòè âïàëè ç íåáà íà ïî÷àòêó ñâіòó é ñòàëè àòðèáó-
òàìè öàðіâ.

Íàïðèêіíöі 6 ñòîëіòòÿ äî í. å. ñêіôè ñòàëè çàâîéîâóâàòè ñóñі-
äіâ. Ñïî÷àòêó âîíè ïіäêîðèëè çåìëåðîáñüêі ïëåìåíà ëіñîñòåïîâîї 
÷àñòèíè Óêðàїíè. Çàõіäíèì êîðäîíîì ñêіôñüêîãî öàðñòâà ñòàëà 
ðі÷êà Äóíàé. Ïîòіì ñêіôè ïîñèëèëè òèñê íà ãðåöüêі êîëîíії, òîæ ðі÷êà Äóíàé. Ïîòіì ñêіôè ïîñèëèëè òèñê íà ãðåöüêі êîëîí

è ïðîòè ãðåêè ñïîðóäèëè ôîðòå÷íі ìóðè òà óòâîðèëè çàõèñíі ñîþçè
ïîðñüêå ñêіôіâ. Îäíèì ç òàêèõ ñîþçіâ ñòàëî â 480 ðîöі äî í. å. Áîñï

öàðñòâî.
êîíієì, Ïðîòå ñêіôàì âäàëîñÿ âñòàíîâèòè ñâîþ âëàäó íàä Íіê
è îáìå-Îëüâієþ òà Êåðêіíіòèäîþ. Óïðàâëіííÿ ãðåöüêèìè ìіñòàìè
êòè äëÿ æóâàëîñÿ âèìîãîþ ñïëà÷óâàòè äàíèíó é ïîñòà÷àòè ïðîäóê

åêîíî-çíàòі òà öàðÿ. Çà ñêіôñüêîãî íàìіñíèêà, ÿêèé êîíòðîëþâàâ
òðіëè.ìіêó, ñòàëè êàðáóâàòè ìîíåòè іç çîáðàæåííÿì ñêіôñüêîї ñò
іäîìèé Ó 437 ðîöі äî í. å. Ïіâíі÷íå Ïðè÷îðíîìîð’ÿ âіäâіäàâ âі
ìîâèíèêåðіâíèê Àôіíñüêîї äåðæàâè Ïåðіêë. Â Îëüâії âіí âіâ ïåðåì
÷îëі ç іç öàðÿìè Ñêіôії. Ïіä òèñêîì Àôіí òà їõíüîї åñêàäðè íà

Ïåðіêëîì ñêіôè ïîãîäèëèñÿ çíÿòè ê îãî íà-îíòðîëü і çàáðàòè ñâî
ìіñíèêà ç ìіñòà.

4 ñòî-Íàéáіëüøîãî ðîçêâіòó äåðæàâà ñêіôіâ íàáóëà â ñåðåäèíі 
é. Éîãî ëіòòÿ äî í. å., êîëè íà ÷îëі єäèíîãî öàðñòâà ñòàâ Àòå

ð ó ð ô ó ð

òà êóëü-ïðàâëіííÿ áóëî ïåðіîäîì ðîçêâіòó ñêіôñüêîї öèâіëіçàöії ò
ó ïðàâ-òóðè. Íàéáàãàòøі ñêіôñüêі êóðãàíè íàëåæàòü äî ïåðіîäó

ëіííÿ öüîãî öàðÿ.

ç 4 ñòî-Ãîëîâíå ÿäðî Ñêіôñüêîãî öàðñòâà іç
âíі÷íî-ëіòòÿ äî í. å. ïåðåìіñòèëîñÿ äî Ïіâ

þ ñòàâÇàõіäíîãî Êðèìó. Éîãî ñòîëèöåþ
äî í. å.Íåàïîëü Ñêіôñüêèé. Òóò ó 179 ðîöі ä
ìіñòîìñêіôè âåëè áîðîòüáó ç ãðåöüêèì

èòè çà-Õåðñîíåñîì Òàâðіéñüêèì. Õåðñîíåñè
à ïîõî-êëèêàëè íà äîïîìîãó ñïîðіäíåíі çà
ìàòіâ, àäæåííÿì ïëåìåíà ðîêñîëàíіâ і ñàðì
òóðåöü-òàêîæ Áîñïîð і Ïîíò (äåðæàâà íà ò
êè òðè-êîìó áåðåçі ×îðíîãî ìîðÿ). Òðè ðîê
 ìіñòàâàëà âіéíà. Ñêіôіþ áóëî ðîçáèòî,
òðîëþ-çðóéíîâàíî, à ïðàâèòåëіâ ñòàëè êîí

âàòè ïîíòіéñüêі ãàðíіçîíè.
ÿì ñêі-Ãîëîâíèì êóëüòóðíèì íàäáàííÿ
àíіâ.ôіâ, ÿêå âðàæàє é äîñі, є ïðåêðàñíі ðå÷і çі ñêіôñüêèõ êóðãà
þ íàñè-Ïіñëÿ ñìåðòі öàðÿ àáî çíàòíîãî ñêіôà íàä éîãî ìîãèëîþ
í, ó ìî-ïàëè ïàãîðá (êóðãàí). Çãіäíî ç îáðÿäàìè іðàíñüêèõ ïëåìåí
×àñòî â ãèëó êëàëè ïðåäìåòè, ÿêі ïîòðіáíі â çàãðîáíîìó æèòòі. ×
 Àëåê-öèõ êóðãàíàõ (íàéáіëüøі – ×îðòîìëèê, âèñîòà 19 ìåòðіâ;

Ìîíåòà öàðÿ Àòåÿ. 
Äðóãà ïîëîâèíà 
4 ñòîëіòòÿ äî í. å.
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ñàíäðîïіëüñüêèé, âèñîòà 21 ìåòð) çíàõî-
äÿòü ïðåäìåòè ïîáóòó, ïðèêðàñè, çáðîþ.
Ìîãèëà, ÿê ïðàâèëî, є êàòàêîìáîþ1

,,
 ç êàìå-

ðàìè. Ó òðèçíі (ïîõîâàëüíîìó îáðÿäі) áðàëî
ó÷àñòü ïîíàä 2,5–3 òèñÿ÷і ëþäåé.

Ñêіôè âіðèëè â çàãðîáíå æèòòÿ òà ââà-
æàëè, ùî ïîìåðëîìó â ìîãèëó ñëіä ïî-ù ð ó ó ä
êëàñòè âñå, ÷îãî âіí ïîòðåáóâàâ çà æèòòÿ.
Òîìó ððàçîì іç öàðåì õîâàëè éîãî äðóæèí 
і íàéáëëèæ÷èõ ñëóã, ó ìîãèëó êëàëè êîíåé, 
çáðîþ, ïðèêðàñè òà ðå÷і äîìàøíüîãî âæèò-
 êó. Ñêііôñüêà êóëüòóðà çàëèøèëà ãëèáîêèé 
ñëіä ó êóëüòóðàõ íàðîäіâ, ùî íèíі æèâóòü 
íà öèõ òåðèòîðіÿõ, çîêðåìà é â óêðàїíñüêіé.

Знаайди в мережі Інтернет і переглянь відеоматеріал «Невідома Україна. 
Нарриси  нашої історії. Фільм 2: “Як пізнавати історію”». Що нового ти ді-
знався ( дізналася)?

Сармати – стародавні кочовики 
в українських степах

Êðіìì ñêіôіâ, íà òåðèòîðії Óêðàїíè æèëî ÷èìàëî êî÷îâèêіâ. 
Íàéáëèèæ÷èìè äî íèõ áóëè іðàíîìîâíі ïëåìåíà, ùî ñòàëè âіäîìі 
àíòè÷ííèì àâòîðàì ïіä çàãàëüíîþ íàçâîþ ñàðìàòè. Ó 4 ñòîëіòòі 
äî í. å.. – 4 ñòîëіòòі í. å. âîíè êî÷óâàëè ïî ñòåïàõ âіä ïіâäåííîãî 
êðàþ ÓÓðàëüñüêèõ ãіð äî Ïîäóíàâ’ÿ. Àíòè÷íі àâòîðè ðîçðіçíÿëè 
ðіçíîìààíіòíі óãðóïîâàííÿ ñàðìàòіâ: àîðñè, ñіðàêè, ðîêñîëàíè, 
ÿçèãè, àëàíè. Àðõåîëîãè çíàõîäÿòü ðіçíîìàíіòíі ñâіä÷åííÿ ñàð-
ìàòñüêîї êóëüòóðè, ïåðåâàæíî ðіçíі çà ÷àñîì ïîõîâàëüíі êóðãàíè.

Ó êêóðãàííèõ ïîõîâàííÿõ òîãî ÷àñó òðàïëÿþòüñÿ ìå÷і, êèí-
äæàëè,, áðîíçîâі òà çàëіçíі ãîñòðîêîíå÷íèêè ñòðіë. Öå òèïîâèé 
íàáіð îîçáðîєííÿ ñêіôіâ.

Ñàðììàòè âіäñòàâàëè âіä ñóñіäíіõ ñêіôіâ ó ðîçâèòêó, àäæå â íèõ 
íå áóëîî äåðæàâè. Íà ÷îëі ïëåìåí ñòîÿëè âîæäі, ùî ñïèðàëèñÿ íà 
äðóæèííè ç âіéñüêîâîї çíàòі.

Ó 5––4 ñòîëіòòÿõ äî í. å. ñàðìàòè áóëè ìèðíèìè ñóñіäàìè Ñêі-
ôії. Ñêêіôñüêі êóïöі, ïðÿìóþ÷è äî ñõіäíèõ êðàїí, âіëüíî ïðîõî-
äèëè ÷åðåç їõíі çåìëі. Ó âіéíі ç ïåðñàìè ñàðìàòè áóëè íàäіéíèìè 
ñîþçíèèêàìè ñêіôіâ. Çà ÷àñіâ Àòåÿ ñîþçíèöüêі âіäíîñèíè çáåðіãà-
ëèñÿ, їїõíі çàãîíè ïåðåáóâàëè íà ñëóæáі ó âіéñüêó і ïðè äâîðі 
ñêіôñüêêîãî öàðÿ.

Ó 3 ñòîëіòòі äî í. å. äðóæíі âіäíîñèíè çìіíèëèñÿ âîðîæíå÷åþ òà 
âіéñüêîîâèì íàñòóïîì ñàðìàòіâ íà Ñêіôіþ. Ó õóäîæíüîìó òâîðі ðèì-
ñüêîãî ïèñüìåííèêà Ëóêіàíà є óðèâîê ç ðîçìîâè äâîõ ñêіôіâ, ÿêà 

1Êàòòàêîìáà – ïіäçåìíèé öâèíòàð.

Êóáîê ç êóðãàíó 
Êóëü-Îáà.
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ëþ ñàð-ïåðåäàє àòìîñôåðó òîãî ÷àñó. «Ðàïòîì íàïàëè íà íàøó çåìë
ðіñ, – à ìàòè – äåñÿòü òèñÿ÷ âåðøíèêіâ, – ðîçïîâіäàє ñêіô Òîêñàð
é íàïàä ïіøèõ, êàæóòü, ñòàëî âòðè÷і áіëüøå. À ÷åðåç òå, ùî їõíіé
àãàòüîõ áóâ íåïåðåäáà÷åíèé, òî âîíè âñіõ ïðèìóøóþòü òіêàòè, áà
ïîñòіé-ñìі ëèâöіâ óáèâàþòü, іíøèõ çàáèðàþòü æèâèìè». Óíàñëіäîê 

þäíèëè íèõ íàáіãіâ íà ñêіôñüêó òåðèòîðіþ ñàðìàòè ñïî÷àòêó îáåçëþ
îìîð’ÿ.її, à ïîòіì ïî÷àëè ìàñîâå ïåðåñåëåííÿ äî Ïіâíі÷íîãî Ïðè÷îðí

è ñëàâó Ïіñëÿ çàâîþâàííÿ Єâðîïåéñüêîї Ñêіôії ñàðìàòè çäîáóëè
Ñõіäíà îäíîãî ç íàéìîãóòíіøèõ íàðîäіâ Ñòàðîäàâíüîãî ñâіòó. Óñÿ 

îâèâøè Єâðîïà ðàçîì ç Êàâêàçîì îòðèìàëà íàçâó «Ñàðìàòіÿ». Óñòàíî
 ìèðíå ñâîє ïàíóâàííÿ â óêðàїíñüêèõ ñòåïàõ, ñàðìàòè íàëàãîäèëè

ñòóïíè-ñïіâðîáіòíèöòâî іç çåìëåðîáñüêèìè íàðîäàìè, íàäàâàëè çàñ
îð’ÿ.öòâî ìіæíàðîäíіé òîðãіâëі òà ãðåöüêèì ìіñòàì Ïðè÷îðíîìî
àéìàëè Çàõіäíі ñàðìàòñüêі ïëåìåíà – ðîêñîëàíè і ÿçèãè – çà
å. âîíè ñòåïè Ïіâíі÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ. Áëèçüêî 125 ðîêó äî í. å
íà ÷îëіñòâîðèëè ïîòóæíó, òèïîâó äëÿ êî÷îâèêіâ ðàííþ äåðæàâó í
 äîñâіä ç ïëåì’ÿì öàðñüêèõ ñàðìàòіâ. Îäíàê ïîâòîðèòè äåðæàâíèé
òîëіòòÿ ñêіôіâ çàõіäíèì ñàðìàòàì íå âäàëîñÿ – іç ñåðåäèíè 1 ñò

ìіæ Äî-äî í. å. âîíè äіÿëè ÿê äâà ñàìîñòіéíèõ ñîþçè. Ó ñòåïàõ ì
іæ Äíі-íîì і Äíіïðîì êî÷óâàëè ðîêñîëàíè, íà çàõіä âіä íèõ – ìі

ïðîì і Äóíàєì – æèëè ÿçèãè.
ïî÷àòêó ßçèãè ó äðóãіé ïîëîâèíі 1 ñòîëіòòÿ, à ðîêñîëàíè íà ï
ó÷àñòü 2 ñòîëіòòÿ äîìîãëèñÿ âіä Ðèìó ùîðі÷íèõ âèïëàò â îáìіí íà
öþ äà-â îáîðîíі ðèìñüêèõ êîðäîíіâ. Ïðèïèíèâøè îòðèìóâàòè ö

ÿçèãіâ і íèíó, ðîêñîëàíè â 117 ðîöі çâåðíóëèñÿ ïî äîïîìîãó äî ÿ
éíè іì-âòîðãëèñÿ â äóíàéñüêі ïðîâіíöії Ðèìó. Ïіñëÿ äâîðі÷íîї âіé
äîãîâіð ïåðіÿ áóëà çìóøåíà âіäíîâèòè ïëàòó ðîêñîëàíàì. Ìèðíèé ä
òóëè – ðèìëÿíè óêëàëè іç öàðåì Ðàñïàðàãàíîì, ÿêèé ìàâ äâà òè

«öàð ðîêñîëàíіâ» і «öàð ñàðìàòіâ».

êàÑàðìàòñüêà âàæê
üєô êàâàëåðіÿ. Áàðåëü

êîëîíè Òðàÿíà, 
ì. Ðèì, Іòàëіÿ.
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Îñîîáëèâî íàïîëåãëèâîþ áóëà áîðîòüáà ñàðìàòіâ ç Ðèìîì ó 160 – 
1700-òі ðîêè. Âіäîìі óìîâè ìèðíîãî äîãîâîðó, ÿêèé ÿçèãè â 179 ðîöі 
óêëëàëè ç іìïåðàòîðîì Ìàðêîì Àâðåëієì. Âіéíà íàáðèäëà ÿê 
 ðèììëÿíàì, òàê і ñàðìàòàì, ó ñòàíі ÿêèõ áîðîëèñÿ äâі ïàðòії – 
ïðèèõèëüíèêè óãîäè ç Ðèìîì òà її ïðîòèâíèêè. Çãîäîì ðèìëÿíè 
âñòòàíîâèëè äíі, ó ÿêі ñàðìàòè ìîãëè ïåðåõîäèòè íà ðèìñüêèé áå-
ðåã Äóíàþ äëÿ òîðãіâëі. ßçèãè ïîâåðíóëè Ðèìó 100 òèñÿ÷ ïîëîíå-
íèõõ. Âîñüìèòèñÿ÷íèé çàãіí êіííîòè âçÿëè â 
ðèììñüêó àðìіþ, äî òîãî æ ÷àñòèíà âåðøíè-
êіâ ïîäàëàñÿ ñëóæèòè äî Áðèòàíії. Çà âåð-
ñієþþ äåÿêèõ ó÷åíèõ, ñàìå öі ñàðìàòè ñòàëè 
äæååðåëîì êåëüòñüêèõ ìіôіâ ïðî êîðîëÿ Àð-
òóððà òà ëèöàðіâ Êðóãëîãî ñòîëó.

Ìàééæå 600 ðîêіâ ñàðìàòè íàâîäèëè æàõ 
íà àíòèè÷íèé ñâіò, àëå ó 3 ñòîëіòòі їõíє âîëî-
äàðþâààííÿ â óêðàїíñüêèõ ñòåïàõ çàêіí÷è-
ëîñÿ. ÑÑïåðøó íèùіâíîãî óäàðó їì çàâäàëè 
ґîòè – ãåðìàíñüêі ïëåìåíà, ÿêі ïðîñóíóëèñÿ ç 
Ïіâíі÷ííîãî Çàõîäó, à ó äðóãіé ïîëîâèíі 4 ñòî-
ëіòòÿ їїõ äîáèëè ãóíè – íîâі êî÷îâèêè, ÿêі 
ïðèéøëè ó ñòåïîâó Óêðàїíó іç Öåíòðàëüíîї 
Àçії. ××àñòèíà ñàðìàòіâ âіäіéøëà â ãîðè Êàâ-
êàçó òàà Êðèìó, à ÷àñòèíà äîëó÷èëàñÿ äî ðіç-
íîïëåììіííîãî ñîþçó (ó ìåæàõ ÿêîãî áóëè і 
ñëîâ’ÿííè). Ñàìå їõ àðõåîëîãè âèâ÷àþòü ÿê 
íîñіїâ ÷÷åðíÿõіâñüêîї êóëüòóðè.

Ñàðììàòè ïåðåäàëè íàçâè âåëèêèõ ðі÷îê íà-
øèì ïïðåäêàì ñëîâ’ÿíàì, à ñàìå: Äíіñòåð – 
ñàðìàòññüêå Äàíàñòð àáî Äàíàіñòð; Äíіïðî – 
Äàíàïååð.

Âîїííè іç ñàðìàòñüêèìè «äðàêîíàìè». Ñó÷àñíà ðåêîíñòðóêöіÿ.

1 – ñààðìàòñüêèé øîëîì; 2 – ñàðìàòñüêèé ìå÷, 
2–1 ñòîëіòòÿ äî í. å. Áðîíçà. 

1

2
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Ñàðìàòè ââàæàëèñÿ ñïðèòíèìè âîїíàìè, âîíè ñòâîðèëè âàæêó
êіííîòó, їõíüîþ çáðîєþ áóëè ìå÷і òà ñïèñè. Ñàðìàòñüêèé ìå÷ çàâ-
äîâæêè âіä 70 äî 110 ñàíòèìåòðіâ íåçàáàðîì ïîøèðèâñÿ ïî âñіõ 
ñòåïàõ Óêðàїíè. Âіí âèÿâèâñÿ íåçàìіííèì ó êіííîìó áîþ. Ñàð-
ìàòè-âîїíè áóëè îçáðîєíі äîâãèìè ñïèñàìè, íîñèëè ïàíöèðі ç íà-
ðіçàíèõ  øìàòî÷êіâ ðîãó, íàøèòèõ íà çðàçîê ïіð’ÿ íà ëëÿíèé îäÿã. 
Âîíè äîëàëè âåëè÷åçíі âіäñòàíі, êîëè ïåðåñëіäóâàëè âîðîãà àáî ä ä , ð äó ð

ç ñîáîþ âіäñòóïàëè íà øâèäêèõ і ñëóõíÿíèõ êîíÿõ, і êîæåí âіâ іç
íÿ äëÿ ùå îäíîãî àáî äâîõ êîíåé. Âîíè ïåðåñіäàëè ç êîíÿ íà êîí

òîãî, ùîá äàâàòè їì âіäïî÷èòè.
ìіòíèé Äëÿ íàñ âàæëèâî, ùî ñàðìàòè, ÿê і ñêіôè, çàëèøèëè ïîì
ñöåâèì ñëіä â іñòîðії Óêðàїíè. Âîíè àêòèâíî êîíòàêòóâàëè ç ìіñ
çâè÷àїâ çåìëåðîáñüêèì íàñåëåííÿì, і ÷àñòèíà òðàäèöіé, ëåãåíä і ç

ñêëàëè ïіäґðóíòÿ óêðàїíñüêîї êóëüòóðè.

ережі Ін-Щоб дізнатися більше про історію української землі, знайди в ме
фи, сар-тернет і переглянь відеоматеріал «Історія України. Кімерійці, скіф
, про які мати». Покажи на карті сучасної України, де проживали народи,

йдеться у відео.

Витоки європейської демократії
äèëèñÿÇ óðîêіâ іñòîðії òè âæå çíàєø, ùî â Äàâíіé Ãðåöії íàðîä
òàíñüêà äâі ðіçíі àíòè÷íі äåðæàâè – Àôіíñüêà äåìîêðàòіÿ òà Ñïàðò

îëіãàðõіÿ.
Ó Àôі-Ó êîæíîї ç äåðæàâ áóëè ñâîї ëіäåðè äåðæàâîòâîðåííÿ. 
àâèâñÿ íàõ öå áóâ ïîëіòèê, çàêîíîäàâåöü і ïîåò Ñîëîí. Âіí ïðîñë

ãðîìàäÿíñüêîþ ïîçèöієþ, ÿêà âіä÷óâàєòüñÿ â éîãî âіðøàõ:

Â Àôіíè ðіäíі, áîãîì äàíèé êðàé,
Òåïåð ïîâåðíóëèñü òі, ùî ó ïîëîí їõ ïðîäàëè, –
Îäíèõ – çàêîííî, іíøèõ áåç áóäü-ÿêèõ ïіäñòàâ, –
І òі, ùî âіä áîãіâ âòåêëè, і â ÷óæèõ êðàÿõ
Áëóêàëè äåñü, çàáóâøè ðіäíó ìîâó âæå.
À òèì, ùî òóò æèëè ó ðàáñòâі і ùîäíÿ
Òðåìòіëè âіä óñÿêèõ ïðèìõ âëàäèê ñâîїõ,
ß âîëþ äàâ. Çàêîíіâ ñèëó і їõ ìіöü,
Ç’єäíàâøè ç ïðàâîñóääÿì, ÿ óñå çðîáèâ,
Ùî îáіöÿâ: óñіì, âåëèêèì і ìàëèì,
Çàêîíè íàïèñàâ і äàâ їì ðіâíèé ñóä.

,ßêáè æ õòîñü іíøèé, æàäіáíèé äî ãðîøåé і áàãàòñòâ,
Áåçãëóçäèé çîâñіì, âëàäó â ðóêè âçÿâ ñâîї,
Íàðîäîì öèì íå çìіã áè êåðóâàòè âіí.

.Ïîåòè÷íèé ïåðåêëàä Âіòàëіÿ Ìàñëþêà

âà áóëî Îñêіëüêè ãîëîâíîþ ïðè÷èíîþ íåâäîâîëåííÿ ñóñïіëüñòâ
àâ áîð-íåóõèëüíå çðîñòàííÿ çóáîæіííÿ íàñåëåííÿ, Ñîëîí ëіêâіäóâ

ãîâå ðàáñòâî äëÿ ãðîìàäÿí Àòòèêè.
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Ñîëîí õîòіâ óíèêíóòè íàñèëüñòâà. Âіí âі-
ðèâ, ùî ãàðíі çàêîíè äàäóòü äåðæàâі ùàñòÿ
é äîáðîáóò. ßêîñü ñêіôñüêèé ìóäðåöü Àíà-
õàðñіñ çàïèòàâ Ñîëîíà: «Òè âіðèø ó òå, ùî
çàêîíè ìîæóòü âèïðàâèòè ëþäåé?». Òîé
âіäïîâіâ ñòâåðäíî. Íà öå Àíàõàðñіñ ñêàçàâ:
«Çàïàì’ÿòàé, Ñîëîíå, çàêîíè, ÿê ïàâóòèíà.
Ñèëüíà ìóõà ïðîëіòàє íàñêðіçü, à ñëàáêàëüíà ìóõà ïðîëіòàє íàñêðіçü, à ñëàáêà 
òà íåìі÷íà – ó íèõ çàñòðÿãàє». Îáîõ ìóä-
ðåööіâ ãðåêè âíåñëè ó ñïèñîê íàéìóäðіøèõ.

Як тти розумієш відповідь Анахарсіса? Чи по вин-
 ні вссі підкорятися законам? Поясни свою думку.

Íàééâàæëèâіøîþ ñåðåä äåìîêðàòè÷íèõ 
ðåôîðìì Êëіñôåíà áóâ çàêîí ïðî îñòðàêіçì. 
Çãіäíî ç íèì, ðàç íà ðіê íàðîäíі çáîðè âè-
ðіøóâààëè ïèòàííÿ: «×è є â äåðæàâі ëþäèíà, 
ÿêà çàããðîæóє äåìîêðàòії?». Àôіíñüêі ãðîìà-
äÿíè ïïèñàëè íà ÷åðåïêàõ іì’ÿ, і, ÿêùî íà 
6 òèñÿ÷÷àõ ÷åðåïêіâ áóëî íàïèñàíî ëèøå îäíå 
іì’ÿ, öþþ ëþäèíó âèãàíÿëè ç Àôіí íà 10 ðî-
êіâ, àëå íå ïîçáàâëÿëè ãðîìàäÿíñòâà і âëàñ-
íîñòі.

Öå ççàâåðøèëî ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ Àôіí-
ñüêîї äåðæàâè ó ôîðìі äåìîêðàòії.

Íà ââіäìіíó âіä Àôіí, ó ìіôàõ і ëåãåíäàõ 
æèòåëііâ Ëàêåäåìîíà1

ôô
 (òàê íàçèâàëè ñâîþ 

äåðæàââó її æèòåëі) ðîçïîâіäàєòüñÿ, ùî іíіöі-
àòèâà óóõâàëåííÿ ïåðøèõ ó Ñïàðòі çàêîíіâ 
íàëåæààëà öàðþ Ëіêóðãó.

ßêùùî Ñîëîí – ñïðàâæíÿ іñòîðè÷íà îñîáà, 
òî Ëіêóóðã – ëåãåíäàðíà (òîáòî âèãàäàíà) ïîñòàòü, ÿê íàøі ñëî â’ÿí ñüêі 
Êèé, ÙÙåê і Õîðèâ, àáî Òåñåé, ëåãåíäàðíèé çàñíîâíèê ìіñòà Àôіíè.

Ãëèèíÿíі îñòðàêîíè, ÿêі çíàéøëè ïіä 
÷àññ ðîçêîïîê íà Àôіíñüêîìó Àêðîïî-
 ëі. Íà íèõ ìîæíà ïðî÷èòàòè іìåíà
ïîëëіòè÷íèõ ëіäåðіâ: Êіìîíà, ñèíà Ìіëü-
 òіààäà, òà Ôåìіñòîêëà, ñèíà Íåîêëà.
Àðõõåîëîãè âèÿâèëè, ùî ïіä ÷àñ ãîëî-
ñóâàííÿ áóëè ïîðóøåííÿ. Òàê, íèçêó 
îñòòðàêîíіâ áóëî çðîáëåíî îäíèì ïî-
÷åðêîì, ùî çàáîðîíÿâ çàêîí.

1 Äåððæàâó ñòàëè íàçèâàòè Ñïàðòîþ, òîìó ùî âñі ãðîìàäÿíè, ñïàðòіàòè, 
ïðîæèââàëè â ï’ÿòè ñåëàõ, öþ òåðèòîðіþ ïîñåëåíü і íàçâàëè Ñïàðòîþ.

Ñîëîí (1) òà 
Àíàõàðñіñ (2) – äâà 
ìóäðåöі Åëëàäè.

1

2
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Ëіêóðãó ïðèïèñóþòü ðåôîðìè, ùî âñòàíî-
âèëè äåðæàâíèé ëàä. Ñïàðòàíñüêèé ïîëіñ î÷î-
ëþâàëà ðàäà ñòàðіéøèí іç 28 îñіá âіêîì ïîíàä ëþâàëà ðàäà ñòàðіéøèí іç 28 îñіá âіêîì
60 ðîêіâ (ãåðóñіÿ ó ðàäè). Êðіì íèõ, äî ñêëàäó

ÿêі êî-âõîäèëè äâà öàðі âіêîì ïîíàä 30 ðîêіâ, ÿ
ëè äåð-ìàíäóâàëè àðìієþ. Ñòàðіéøèíè óïðàâëÿë

æàâîþ, à òàêîæ ñêëèêàëè íàðîäíі çáîðè ( ïåëëààï ).
íå êîí-Ùîá ñòàðіéøèíè, öàðі òà íàðîäíі çáîðè í
ïèñàíî: ôëіêòóâàëè ìіæ ñîáîþ, ó çàêîíàõ áóëî çàï
ïðîæè-«Íåõàé íàðîä áóäå ïîäіëåíî і çà ìіñöåì ï
âõîäèòü âàííÿ, і íà ïëåìåíà, íåõàé ó ãåðóñіþ â
÷àñ âіä ðàçîì іç öàðÿìè 30 îñіá, à íàðîä íåõàé ÷
ðè. Òàì ÷àñó çáèðàєòüñÿ áіëÿ ðі÷êè Åâðîò íà çáîð
âàëèòè íåõàé (ãåðóñіÿ) ïðîïîíóє íàðîäó ðіøåííÿ, ÿêі âіí ìîæå ñõâ

àáî âіäõèëèòè. Íàðîä íåõàé ìàє âèùó âëàäó òà ñèëó».
à áóëî: Äëÿ òîãî ùîá ñòàòè ïîâíîïðàâíèì ãðîìàäÿíèíîì, òðåáà
àäіëîì; ïî-ïåðøå, ïðè íàðîäæåííі îòðèìàòè ïðàâî íà âîëîäіííÿ íà
ÿ і, ïî-ïî-äðóãå, ïðîéòè ñêëàäíó ñèñòåìó äåðæàâíîãî âèõîâàííÿ
äå õàð-òðåòє, îòðèìàòè äîñòóï äî îäíієї ç ãðîìàäñüêèõ їäàëåíü, ä
éñíèòè ÷óâàëèñÿ âñі äîðîñëі ÷îëîâіêè. Îñòàííє ìîæíà áóëî çäіé
ùî õî÷ òіëüêè ïіñëÿ òîãî, ÿê ÷îëîâіêó âèïîâíèòüñÿ 30 ðîêіâ. ßêù
íå ïðè-îäèí іç ÷ëåíіâ їäàëüíі ãîëîñóâàâ ïðîòè, òî êàíäèäàòà í

éìàëè.

àðòè. Âîїíè Ñïàð
Ñó÷àñíà 

óêöіÿ.ðåêîíñòðó

óâàëà â Ñïàðòіàòè íàçèâàëè ñåáå «ãðîìàäîþ ðіâíèõ», і âîíà ôîðìó
îðіâ ðîç-íèõ ïåâíå âіä÷óòòÿ êîëåêòèâіçìó. Îäèí ç àíòè÷íèõ àâòîð
00 âåðø-ïîâіäàє, ùî єäèíîþ åëіòíîþ ÷àñòèíîþ àðìії áóâ çàãіí іç 30

Ñïàðòàíñüêèé âîїí. Àðìіÿ íіêîëè íå 
ïåðåñëіäóâàëà ñóïðîòèâíèêà, ùî òіêàâ âіä íåї.
«Çі ùèòîì àáî íà ùèòі», – ãîâîðèëè æіíêè, 
ïðîâîäæàþ÷è íà âіéíó ñïàðòіàòіâ.
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íèêіâ, ÿêèé ïіä ÷àñ áîþ îõîðîíÿâ öàðÿ. Îäèí іç ÷îëîâіêіâ ïіøîâ íà 
âèïðîáóâàííÿ òà ïîâåðíóâñÿ íàçàä ó ÷óäîâîìó íàñòðîї. Ìàòè 
ñòàëà âіòàòè ñèíà ç ïåðåìîãîþ. Ïðîòå âіí ñïðîñòóâàâ ïåðåìîãó 
і çàÿâèâ: «ß ïèøàþñü òèì, ùî æèâó â êðàїíі, äå є 300 âîїíіâ, ñèëü-
íіøèõ çà ìåíå».

Âіäìіííîñòі ìіæ Ñïàðòîþ òà іíøèìè ïîëіñàìè áóëè òàêі çíà÷ íі, 
ùî Ñïàðòà ç її ñâîєðіäíèì æèòòÿì äèâóâàëà ñòàðîäàâíіõ ãðåêіâ. àðòà ç її ñâîєðіäíèì æèòòÿì äèâóâàëà ñòàðîäàâíіõ ãðåêіâ. 
Óòіì Ñïàðòà áóëà òèïîâèì ïîëіñîì, ãðîìàäÿíñüêîþ ñïіëüíîòîþ ç 
íàðîäííèìè çáîðàìè.

Беззумовно, ти знаєш, що нині Афіни – це столиця сучасної Греції. А яка 
в нааш час Спарта?
Îñííîâíèìè âèçíà÷íèìè ïàì’ÿòêàìè ñó÷àñíîї Ñïàðòè є ðîçòàøî-
âàííі íà її îêîëèöÿõ ðóїíè Äàâíüîї Ñïàðòè.

Ãîëîâíàà ïàì’ÿòêà – 
öå òåàòòð, ç 
ïðåêðàññíèì 
êðàєâèääîì íà ãîðè 
і âñþ äîîëèíó. Âіí íå 
äóæå äîîáðå çáåðіãñÿ, 
àëå íå ââòðàòèâ 
ñâîїõ îááðèñіâ. Òåàòð 
ïîáóäîââàíî 
â 5 ñòîëëіòòі äî í. å. 
Çà ÷àñіââ ðîçêâіòó 
ïîëіñà ââіí óìіùóâàâ 
17 òèñÿÿ÷ ãëÿäà÷іâ.

À öå – ççàëèøêè 
áàçèëіêêè – áóäіâëі, 
äå çàñіääàâ àðõîíò, 
íàéâèùùà ïîñàäîâà 
îñîáà â áàãàòüîõ 
ìіñòàõ--äåðæàâàõ
Äàâíüîїї Ãðåöії.
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Розквіт Еллади. Перікл – один 
із засновників афінської демократії

Ó âіéíàõ, ùî òðèâàëè ïðîòÿãîì 500–449 ðîêіâ äî í. å., ãðåêè çäî-
áóëè ïåðåìîãó íàä ïåðñüêîþ äåðæàâîþ Àõåìåíіäіâ. Öå áóëà ïåðåìîãà 
ãðåöüêèõ äåìîêðàòè÷íèõ ïîëіñіâ, îá’єäíàíèõ ñïіëüíèìè ìîâíèìè, 
êóëüòóðíî-ðåëіãіéíèìè òà ìîðàëüíî-åòè÷íèìè öіííîñòÿìè. Óæå ïіä 

іé і і Ì їÀ ії÷àñ âіéíè ïðåäñòàâíèêè ãðåöüêèõ ïîëіñіâ Ìàëîї Àçії òà îñòðîâіâ Åãåé-òà îñòðîâі
éñüêîâі ñüêîãî ìîðÿ çіáðàëèñÿ íà îñòðîâі Äåëîñ, ùîá îáãîâîðèòè âіé
êòè÷íî ñïðàâè. Êîëè ïåðñüêі âіéñüêà âèéøëè ç Ãðåöії, Ñïàðòà ïðàê
òâîðèòè ïåðåñòàëà áðàòè ó÷àñòü ó áîéîâèõ äіÿõ. Íà Äåëîñі âèðіøèëè óò
ôëîòó. íîâèé ñîþç, ÿêèé ìàâ çàõèùàòè ãðåöüêі ìіñòà âіä ïåðñüêîãî 
іëüøèì Ãîëîâíó ðîëü ó ñîþçі âіäіãðàâàëè Àôіíè, ÿêі âîëîäіëè íàéáі

ôëîòîì. Ó 454 ðîöі äî í. å. ñåíî äî ñêàðáíèöþ ñîþçó áóëî ïåðåíåñ
Àôіí, і âіí ñòàâ íàçèâàòèñÿ ñîþçîìÏåðøèì Àôіíñüêèì ìîðñüêèì ñ . 

òè÷íîãî Іäåÿ ïåðåíåñòè ñêàðáíèöþ íàëåæàëà íîâîìó ëіäåðó äåìîêðàò
óãðóïîâàííÿ â Àôіíàõ Ïåðіêëó (494–429 ðîêè äî í. å.).ó

іâ. Àëå Ñïî÷àòêó Àôіíè êåðóâàëè îá’єäíàíèìè ñèëàìè ñîþçíèêі
çáðîéíі íåâåëèêèì ïîëіñàì áóëî âàæêî ïîñòіéíî óòðèìóâàòè ñâîї ç
ì, ùîá ñèëè. Òîìó çãîäîì âîíè òіëüêè ñïëà÷óâàëè âíåñêè Àôіíàì
íîâèëà àôіíñüêèé ôëîò îõîðîíÿâ óñіõ ÷ëåíіâ ñîþçó. Öÿ ñóìà ñòàí

ëîñó ñî-460 òàëàíòіâ íà ðіê (áëèçüêî 11,5 òîííè ñðіáëà). Ïðàâà ãîë
íñüêèõ þçíèêè íå ìàëè і áóëè çìóøåíі âèêîíóâàòè ðіøåííÿ àôіí
îðі, ùî íàðîäíèõ çáîðіâ. Ñîþç ïіäòðèìóâàâ ìèð і ñïîêіé íà ìî

ñïðèÿëî ðîçâèòêó òîðãіâëі òà ðåìåñåë.
ë. ÉîãîÇà òèõ ÷àñіâ íå áóëî ïîïóëÿðíіøîї ëþäèíè, íіæ Ïåðіêë
òіëüêè ïðîòèâíèêè ñòâåðäæóâàëè, ùî â Àôіíàõ äåìîêðàòіÿ іñíóє 

í». Ïðî çà íàçâîþ, à íàñïðàâäі òàì ïðàâèòü «ïåðøèé іç ãðîìàäÿí
Ó ìіñòіíüîãî ãîâîðèëè: «Ïåðіêë çìіíèâ і âåñü ñâіé ñïîñіá æèòòÿ. Ó
â Ðàäó. éîãî áà÷èëè, ùî éäå ëèøå ïî îäíіé äîðîçі – íà ïëîùó і â
ðóæíіõ, Âіí âіäìîâèâñÿ âіä çàïðîøåíü íà îáіäè і âіä óñіõ іíøèõ äð
è÷íîãî íåòðèâàëèõ ñòîñóíêіâ, òîáòî ïіä ÷àñ ñâîãî äîâãîãî ïîëіò

æèòòÿ âіí íå õîäèâ äî äðóçіâ íà îáіä».
-ãðåöü-Îñòàòî÷íó ñëàâó Ïåðіêëó ïðèíåñëî çàâåðøåííÿ ïåðñüêî

êèõ âіéí ó 449 ðî î êîìï-öі äî í. å. і áóäіâíèöòâî
åðåìîçі ëåêñó áóäіâåëü íà Àêðîïîëі, ïðèñâÿ÷åíèõ ïå
íñüêîãî ãðåêіâ íàä ñâîїìè âîðîãàìè. Êîøòîì Àôіí
ãðàíäі-ìîðñüêîãî ñîþçó Ïåðіêë øâèäêî ïðîâіâ ã
íî ïðîçíі áóäіâåëüíі ðîáîòè. Áóëî ñïîðóäæåí å-
é õêðàñíі õðàìè, ç ÿêèõ âèðіçíÿâñÿ ãîëîâíèé ðàì

Ãðåöії – Ïàðôåíîí.

ÿõ âіí Ïåðіêë. Íà âñіõ ñòàòóÿõ і çîáðàæåííÿ
åðіêëà ó øîëîìі. Öå ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî â Ïå
ðìè, çà áóëà íåâåëèêà ãîëîâà íåïðàâèëüíîї ôîð
ëîâèì».ùî ñó÷àñíèêè íàçèâàëè éîãî «öèáóëåãîë
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Íàää óñіìà áóäіâëÿìè âèñî÷іâ íàéãîëîâíіøèé іç ãðåöüêèõ õðàìіâ – 
Ïàððôåíîí (õðàì Àôіíè-Äіâè). Ïàðôåíîí áóäóâàâñÿ ÿê ïàì’ÿòêà 
ïåððåìîãè ãðåêіâ íàä ïåðñàìè і ÿê ñèìâîë ìîãóòíîñòі Àôіíñüêîї 
äåðææàâè. Õðàì áóëî ðîçòàøîâàíî íà âåðõíüîìó ìàéäàí÷èêó Àêðî-
ïîëëÿ, íà âèñîòі 150 ìåòðіâ íàä ðіâíåì ìîðÿ. Éîãî áóëî âèäíî íà-

ð ð ó ð ð ó ó ðó

âіòòü ç êîðàáëіâ, ÿêі ïіäõîäèëè äî Àôіí.

Òèñÿÿ÷і êàìåíîòåñіâ, ñòîëÿðіâ, ðіçü-
 áÿðіâ ïïî êàìåíþ òà äåðåâó, þâåëіðіâ, 
âàíòàææíèêіâ, ëèâàðíèêіâ ç óñієї Ãðå-
öії âіä ñâіòàíêó äî ïіçíüîї íî÷і ïðà-
öþâàëèè íà áóäіâåëüíèõ ìàéäàí÷èêàõ 
Àêðîïîîëÿ. Ðîáîòîþ êåðóâàëè âåëèêі 
ìàéñòððè – çîä÷і Іêòіí і Êàëëіêðàò, 
à çàãàëëüíèé íàãëÿä çäіéñíþâàâ ãå-
íіàëüíèèé ñêóëüïòîð Ôіäіé. Ïðîòÿãîì 
øåñòè ððîêіâ òðèâàëè ðîáîòè.

Óñåððåäèíі õðàìó іç çîëîòà òà ñëî-
íîâîї êêіñòêè âñòàíîâèëè ãðàíäіîçíó, 
12-ìåòððîâó ñòàòóþ áîãèíі Àôіíè 
Ïàðôåííîñ (Àôіíè-Äіâè), ÿêó âèãîòî-
âèâ Ôііäіé. Çáåðіãñÿ îïèñ ñòàòóї, ùî 
çðîáèâ ïèñüìåííèê Ïàâñàíіé: «Ñàìà 
Àôіíà ñòâîðåíà çі ñëîíîâîї êіñòêè òà 
çîëîòà…… Ñòàòóÿ çîáðàæóє її íà âåñü 
çðіñò ó õіòîíі äî ñàìèõ ñòîï, ó íåї íà 
ãðóäÿõ ãîëîâà Ìåäóçè çі ñëîíîâîї 
êіñòêè,, ó ðóöі âîíà òðèìàє çîáðà-
æåííÿ Íіêè, ïðèáëèçíî â ÷îòèðè 
ëіêòі, àà â іíøіé ðóöі – ñïèñ. Ó íîãàõ ó íåї ëåæèòü ùèò, à áëèçüêî 
ñïèñà –– çìіÿ; öÿ çìіÿ, іìîâіðíî, – Åðіõòîíіé»1.

1Åðіõòîíіé – ñèí Ãåї, ùî ìàâ íàïіâëþäñüêå-íàïіâçìіїíå òіëî. Àôіíà 
ñõîâàëàà éîãî â ñêðèíþ òà âèõîâóâàëà ó õðàìі. Âіí ñòàâ âîëîäàðåì Àôіí 
і âñòàíîîâèâ ñâÿòî Ïàíàôіíåї – íà ÷åñòü áîãèíі Àôіíè.

Ïàðôåíîí. 
ÐÐåêîíñòðóêöіÿ-
ððîçôàðáóâàííÿ.

Àôіíñüêèé Àêðîïîëü: 
1 – Ïðîïіëåї, 2 – Õðàì Íіêè 
Àïòåðîñ, 3 – Ïàðôåíîí, 
4 – Åðåõòåéîí.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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Íåùàäíèé ÷àñ çíèùèâ áàãàòî ïà-
ì’ÿòîê ñòàðîâèíè. Ó 17 ñòîëіòòі òóðêè, 
ÿêі âîëîäіëè Ãðåöієþ, ðîçòàøóâàëè â 
Ïàðôåíîíі ñõîâèùå ïîðîõó, ÿêèé âè-
áóõíóâ, çðóéíóâàâøè ïîëîâèíó õðàìó. 
×óäîâі ñòàòóї òà áàðåëüєôè Ïàðôåíîíó 
âèâіç ó Ëîíäîí àíãëіéñüêèé ïîñîë ó ó ä

àç âîíè Òóðå÷÷èíі ëîðä Åëüäæèí. Çàðà
ìóçåї.çáåðіãàþòüñÿ ó Áðèòàíñüêîìó ì
àâ êî-Êîëè Ïåðіêë âèêîðèñòîâóâ

ðáíèöþ øòè, ùî íàäõîäèëè ó ñêàð
ÿ öüîãî Àôіíñüêîãî ìîðñüêîãî ñîþçó äëÿ
èâíèêè áóäіâíèöòâà, ïîëіòè÷íі ïðîòè
ðàòñòâі. çâèíóâà÷óâàëè éîãî â ìàðíîòð
àëè âî-«Àôіíñüêèé íàðîä, – ðåïåòóâà
 Ñîþç-íè, – âòðà÷àє ïîâàãó ó ãðåêіâ!
è ïåðå-íèêè ñâàðÿòü íàñ çà òå, ùî ìè
íè  öþ ç íåñëè çàãàëüíîãðåöüêó ñêàðáí
íè, âè-îñòðîâà Äåëîñ äî Àôіí... Ãðîøі, çіáðàíі äëÿ âåäåííÿ âіéí
îëîòîì òðà÷àþòüñÿ íèì (Ïåðіêëîì) íà òå, ùîá ïðèêðàñèòè ìіñòî çî

і êîøòîâíèì êàìіííÿì».
і çâіòó-Ïåðіêë âіäïîâіäàâ ñâîїì îáâèíóâà÷àì: «Ìè íå ïîâèííі
ìî ñâîї âàòè, ÿê ìè âèòðà÷àєìî ñîþçíі êîøòè. Ìè ÷åñíî âèêîíóєì

ó âàðâà-çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä ñîþçíèêàìè – çàõèùàєìî їõ âіä íàïàäó
іéíè, і ðіâ... Ìè äîñòàòíüî çàáåçïå÷åíі âñіì, ùî ïîòðіáíî äëÿ âі
, íà òå, ìàєìî ïðàâî âèòðà÷àòè ãðîøі, ùî íàäõîäÿòü âіä ñîþçíèêіâ,
ñëàâó».ùî äàє çìîãó æèòåëÿì çàðîáèòè, à ìіñòó ïðèíîñèòü âі÷íó ñ

Олімпійські ігри
üíі ïîñ-Ó âñі ãðåöüêі ïîëіñè ðàç íà ÷îòèðè ðîêè їçäèëè ñïåöіàëü
îìëÿëè  ëè. Їõ çóñòðі÷àëè óðî÷èñòî, ðàäî ÷àñòóâàëè. Ïîñëè ïîâіäî
ñâÿ÷åíі ïðî ÷àñ, êîëè âіäáóäóòüñÿ ÷åðãîâі Îëіìïіéñüêі іãðè, ïðèñ
øóâàëè ãîëîâíîìó áîãó Åëëàäè – Çåâñó. Âîäíî÷àñ âîíè ïðîãîëîø
ò. Áóäü-óìîâè ñâÿùåííîãî ìèðó, ÿêèé óñòàíîâëþâàâñÿ íà ÷àñ ñâÿò
íÿëèñÿ. ÿêі âîєííі äії, õî÷ áè äå âîíè âіäáóâàëèñÿ, íåãàéíî ïðèïèí

Íà ïîðóøíèêіâ öієї óìîâè íàêëàäàâñÿ âåëèêèé øòðàô1.
óâàííі, Äëÿ âñіõ ïëåìåí і íàðîäіâ, ùî áðàëè ó÷àñòü ó ñâÿòêó
ÿùåííà Åëіäà, êðàїíà, äå ðîçòàøîâóâàëîñÿ ñâÿòèëèùå Çåâñà, – ñâÿ

òà íåäîòîðêàííà. Êîæíîìó, õò , ÿêèé î ñêðèâäèòü ïîäîðîæíüîãî

1Åêåõåðіÿ іñÿöі, і – òàê íàçèâàâñÿ öåé çâè÷àé – òðèâàëà äâà ìі
20 ðîöі ïîðóøåííÿ її êàðàëîñÿ âåëèêèì ãðîøîâèì øòðàôîì. Òàê, ó 42
òðàôó – äî í. å. ñïàðòàíöі âåëè â Åëіäі áîéîâі äії, çà ùî áóëè ïіääàíі øò
øòðàô, 200 äðàõì çà êîæíîãî âîїíà. Êîëè âîíè âіäìîâèëèñÿ ñïëàòèòè

їõ âіäñòîðîíèëè âіä ó÷àñòі â іãðàõ.

Àôіíà Ïàðôåíîñ. 
Ðåêîíñòðóêöіÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ïîñïіøøàâ íà îëіìïіéñüêі ñâÿòà, ïîñèëàëîñÿ ïðîêëÿòòÿ é íàêëà-
äàâñÿ øøòðàô. Ó÷àñòü â іãðàõ ìîãëè áðàòè âñі ïîâíîïðàâíі ãðîìà-
äÿíè ÅÅëëàäè, êðіì òèõ, õòî ìàâ ñóäîâèé âèðîê íà áàòüêіâùèíі.

Öåíòðîì ñâÿòà ñòàâàëî öåíòðàëüíå ìіñòî Åëіäè – Îëіìïіÿ. Éîãî 
íàñåëåíííÿ ñòàíîâèëî ëèøå 15 òèñÿ÷ æèòåëіâ. Îäíàê íà íèõ ïî-
êëàäàëëîñÿ ÷èìàëî çàâäàíü. Æèòåëі Åëіäè õèçóâàëèñÿ òèì, ùî 
âîíè íààéñïðàâåäëèâіøі ñåðåä åëëіíіâ. Ùîïðàâäà, ñïàðòàíöі æàð-
òóâàëèè ç ïðèâîäó їõíüîї çàðîçóìіëîñòі: «Äóæå ëåãêî, – ãîâîðèëè 
âîíè, –– áóòè ñïðàâåäëèâèìè îäèí ðàç íà ÷îòèðè ðîêè».

Åëëàäîíіêè (òàê íàçèâàëè ñóääіâ) âèðіøóâàëè âñі ïèòàííÿ îð-
ãàíіçàööії іãîð: äîáèðàëè òà ðîçïîäіëÿëè ó÷àñíèêіâ çà âіêîâèìè 
îçíàêàìè, îðãàíіçîâóâàëè âіäáіðêîâі òà ôіíàëüíі çìàãàííÿ, âèçíà-
÷àëè ïïåðåìîæöіâ ó ðіçíèõ âèäàõ. Іñíóâàâ âèçíà÷åíèé ïîðÿäîê 
ïðîâåäååííÿ êîæíîãî âèäó çìàãàíü. Íàïðèêëàä, ïîðÿäîê ïðîâå-
äåííÿ ççìàãàíü ç áîðîòüáè âèçíà÷àâñÿ æåðåáêóâàííÿì. Ïіä ÷àñ âè-
çíà÷åíííÿ ïåðåìîæöÿ â áіãó, ïåðåãîíàõ íà êîëіñíèöÿõ, ñòðèáêàõ, 
ìåòàíííÿõ òðóäíîùіâ íå âèíèêàëî, îñêіëüêè іñíóâàëè ÷іòêі òà 
îá’єêòèèâíі êðèòåðії îöіíþâàííÿ ðåçóëüòàòіâ. Àëå â êóëà÷íîìó áîþ, 
ïàíêðààòіîíі і áîðîòüáі ïîñòіéíî âèíèêàëè òðóäíîùі, òîæ ïðàâèëà 
âèçíà÷ååííÿ ïåðåìîæöіâ ïîñòіéíî âäîñêîíàëþâàëèñÿ. Ïðîòå â óñіõ 
âèïàäêêàõ âîíè ïåðåäáà÷àëè âèçíà÷åííÿ ÿñêðàâîї ïåðåâàãè îäíîãî 
ñóïåðíèèêà íàä іíøèì.

Ó çììàãàííÿõ і ñâÿòêóâàííÿõ áðàëè ó÷àñòü òіëüêè ÷îëîâіêè. Çà 
âñþ áààãàòîâіêîâó іñòîðіþ Îëіìïіàä ëèøå îäíà æіíêà ïîðóøèëà 
çàáîðîííó òà ç’ÿâèëàñÿ â Îëіìïії ïіä ÷àñ іãîð. Її çâàëè Ôåðåíіêà, 
âîíà áóóëà äî÷êîþ çíàìåíèòîãî êóëà÷íîãî áіéöÿ é êåðóâàëà òðåíó-
âàííÿììè ñâîãî ñèíà. Êîëè þíàê âèðóøèâ â Îëіìïіþ, Ôåðåíіêà, 
ïåðåîäÿÿãíóâøèñü ó êîñòþì ó÷èòåëÿ ãіìíàñòèêè, ïіøëà çà íèì. Її 
ñèí çäîîáóâ ïåðåìîãó â êóëà÷íîìó áîþ, і ðàäіñíà ìàòè, çàáóâøè 
ïðî îáååðåæíіñòü, êèíóëàñÿ éîìó íà øèþ. Óñі çðîçóìіëè, ùî ïåðåä 
íèìè ïïåðåâäÿãíóòà æіíêà. Ôåðåíіöі çàãðîæóâàëà ñòðàòà, і òіëüêè 

Äàâíÿ ÎÎëіìïіÿ. 
Ðåêîíñòòðóêöіÿ.

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
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ïðîõàííÿ ãëÿäà÷іâ âðÿòóâàëè її. Ñóääі ïîìèëóâàëè æіíêó, àëå 
îäðàçó óõâàëèëè, ùî íàäàëі òðåíåðè, ÿêі ñóïðîâîäæóâàòèìóòü 
àòëåòіâ, ïîâèííі ïіä ÷àñ іãîð ñèäіòè îãîëåíèìè çà îñîáëèâîþ îãî-
ðîæåþ.

Îëіìïіéñüêі іãðè çàçâè÷àé ñóïðîâîäæóâàâ âåëèêèé ÿðìàðîê,
íà ÿêîìó òîðãîâöі â äåðåâ’ÿíèõ áàðàêàõ, ðîçòàøîâàíèõ óçäîâæ 
äîðіã і íà âіäêðèòіé ìіñöåâîñòі, ïðîïîíóâàëè âñіì áàæàþ÷èì áåç-ä ð ä ð ö , ð ó

áðàëè ëі÷ òîâàðіâ. Ïіä ÷àñ іãîð äîñèòü áóëî é ðîçâàã. Ãëÿäà÷і 
ðåìîæ-ó÷àñòü â óðî÷èñòèõ öåðåìîíіÿõ, íà ÿêèõ âøàíîâóâàëè ïåð
äóâàëè öіâ, à òàêîæ ñïîñòåðіãàëè çà æåðòâîïðèíîøåííÿìè, âіäâіä

õðàìè, çàõîïëþþ÷èñü їõíіì óáðàííÿì.
ç ÷óäåñ Â Îëіìïії áóëà ïàì’ÿòêà, âèçíàíà ñó÷àñíèêàìè îäíèì іç
ÿ Çåâñà ñâіòó. Ó öåíòðàëüíîìó õðàìі ìіñòà ñòîÿëà 14-ìåòðîâà ñòàòóÿ
äðîâîãî Îëіìïіéñüêîãî ðîáîòè Ôіäіÿ. Çåâñ ñèäіâ íà òðîíі ç êåä
ÿì. Îá- äåðåâà, ïðèêðàøåíîãî êîøòîâíèì êàìіííÿì і ðіçüáëåííÿ
îþ, î÷і ëè÷÷ÿ, ãðóäè і ðóêè ñòàòóї áóëî îçäîáëåíî ñëîíîâîþ êіñòêî
òèé âі-âèãîòîâëåíî ç êîøòîâíèõ êàìåíіâ. Ãîëîâó óâіí÷óâàâ çîëîò

ëèñòÿì, íîê, ÿêèé áóëî çðîáëåíî íà çðàçîê âіíêà ç îëèâêîâèì ë
âîëîññÿ òà áîðîäà áóëè іç ÷èñòîãî çîëîòà.

Ïàâñà-«Íà éîãî ïðàâіé ðóöі, – ãîâîðèòü ãðåöüêèé ïèñüìåííèê
, – ñòî-íіé, ÿêîìó ïîùàñòèëî íà âëàñíі î÷і ïîáà÷èòè öþ ïà  ì’ÿò êó,
à íà ãî-їòü ñòàòóÿ áîãèíі Ïåðåìîãè (Íіêà). Âîíà òðèìàє ïîâ’ÿçêó, à
àøåíèé ëîâі â íåї âіíîê. Ëіâîþ ðóêîþ áîã òðèìàє ñêіïåòð, ïðèêðà
ãà; éîãî ðіçíèìè ìåòàëàìè òà îðëîì. Іç çîëîòà çðîáëåíî і âçóòòÿ áîã

ïëàù óñіÿíî çîáðàæåííÿìè ðіçíèõ ôіãóð і êâіòîê ëіëії».

Òðåòє ÷óäî ñâіòó – ñòàòóÿ Çåâñà Îëіìïіéñüêîãî. 
Ðåêîíñòðóêöіÿ.

с світу». Знайди в мережі Інтернет і переглянь відеоматеріал «Сім чудес
Що нового ти дізнався (дізналася)?
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Íàéáіëüøèì áóâ ñòàäіîí â Îëіìïії (áіãîâà 
äîðіæêà çàâäîâæêè 192,24 ìåòðà). Íàâêîëî 
ñòàäіîíó áóëî ïîáóäîâàíî ñòіíè, îáëàøòî-
âàíî ñïåöіàëïåöіàëüíі ìіñöÿ äëÿ ñüíі ìіñöÿ äëÿ ñòàðòó і ôіíіøóòàðòó і ôіíіøó, 
à òàêîææ òðèáóíó äëÿ ñóääіâ. Ïіä ÷àñ çìà-
ãàíü âііí óìіùóâàâ äî 40 òèñÿ÷ ãëÿäà÷іâ.

Ïðèèїçä îëіìïіîíіêà â ðіäíå ìіñòî ñóïðîâî-
äæóâàââñÿ óðî÷èñòèìè ñâÿòàìè. Îäÿãíåíèé ó 
áóçêîâóó òóíіêó, ç ëàâðîâèì âіíêîì, âіí óðî-
÷èñòî ââ’їçäèâ íå ÷åðåç öåíòðàëüíі âîðîòà, à 
÷åðåç ïïðîëîì ó ìіñüêîìó ìóðі. Ââàæà ëîñÿ, 
ùî ñâîєєþ ñëàâîþ âіí çàâîþâàâ ðіäíå ìіñòî.

Äæåéìññ Áàððі. «Íàãîðîäæåííÿ îëіìïіîíіêіâ» (19 ñòîëіòòÿ).

Знаайди в мережі Інтернет і переглянь відеоматеріал «Олімпійські ігри. 
Істоорія та сучасність. Олімпіада. Школярка Валерія». Чи цікаво було б 
тобі з допомогою старших родичів створити схоже відео про факти, які 
ти ддізнався (дізналася) про Олімпійські ігри?

Дівчата й жінки в Давній Спарті
Ââàææàєòüñÿ, ùî ñïàðòàíñüêå ñóñïіëüñòâî áóëî îäíèì ç íàéñóâî-

ðіøèõ óó ñâіòі. Ñïàðòàíöіâ ïîâàæàëè і ïîáîþâàëèñÿ. Æèòåëі Ñïàðòè 
íå áóäóóâàëè ìіñüêèõ ñòіí, îñêіëüêè ââàæàëè, ùî ñàìі ìîæóòü âïî-
ðàòèñÿ ç áóäü-ÿêîþ àòàêîþ. ×îëîâіêè-âîїíè áóëè òàêèìè ìóæíіìè 
çàâäÿêèè ñïàðòàíñüêîìó âèõîâàííþ. À ÿê æå âèõîâóâàëè äіâ÷àò?

Ç äààâíіõ-äàâåí ñïàðòàíñüêèõ äіâ÷àò âèõîâóâàëè ìàéæå òàê 
ñàìî, ÿÿê õëîïöіâ. Çàíÿòòÿ ñïîðòîì – áіãîì, áîðîòüáîþ, ìåòàííÿì 
äèñêà іі ñïèñà – áóëî äëÿ íèõ îáîâ’ÿçêîâèì. ßê ââàæàâ äàâíüî-
ãðåöüêèé ôіëîñîô Ïëóòàðõ, ôіçè÷íå âèõîâàííÿ äіâ÷àò áóëî âàæ-
ëèâèì, «ùîá їõíі ìàéáóòíі äіòè áóëè ìіöíі òіëîì».

Êðіìì òîãî, ñïàðòàíêè ïîâèííі áóëè âìіòè áîðîòèñÿ çі çáðîєþ â 
ðóêàõ. Àäæå, ÿêùî á іëîòè ïіäíÿëè ïîâñòàííÿ â òîé ÷àñ, êîëè 

Äèñêîáîë. Ðèìñüêà ìàðìóðîâà êîïіÿ 
äàâíüîãðåöüêîї ñòàòóї Ìèðîíà, áëèçüêî 120–

140 ðîêó, ïàëàö Ìàññіìî â ì. Ðèì, Іòàëіÿ. 
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ñïàðòàíñüêі ÷îëîâіêè âèðóøàòü äî÷êàì íà âіéíó, ñàìå äðóæèíàì і ä
äîâåëîñÿ á âіäáèâàòè àòàêè çàêîëîòíèêіâ.

. Óòіì, Äî çàìіææÿ äіâ÷àòà çàëèøàëèñÿ â áàòüêіâñüêîìó äîìі
ê íå ñà-íà âіäìіíó âіä іíøèõ ãðåöüêèõ äіâ÷àò, âîíè æèëè àæ íіÿê
ííÿõ òà ìіòíèöÿìè. Âîíè áóëè çîáîâ’ÿçàíі áðàòè ó÷àñòü ó ñâÿòêóâàí
Â Àôі-óðî÷èñòèõ ïðîöåñіÿõ, çîêðåìà ñïіâàòè і òàíöþâàòè íà íèõ.

íàõ òàêå áóëî íåìîæëèâî.
÷àñíèõ Ñïîðòèâíі òðåíóâàííÿ íå ïåðåòâîðèëè ñïàðòàíîê íà ñó÷
è æіí-êóëüòóðèñòîê. Íàâïàêè, âîíè ââàæàëèñÿ íàéêðàñèâіøèì
іâ, òîäіêàìè ó Ãðåöії. Çàìіæ âîíè âèõîäèëè çàçâè÷àé ó 18–25 ðîêі
é, їì íå ÿê â Àôіíàõ – ó 14 ðîêіâ. Ïðèäàíîãî, êðіì îñîáèñòèõ ðå÷åé
âè÷àєì äàâàëè, ùîá íå äðîáèòè ñіìåéíå ìàéíî. Çà ñòàðîäàâíіì çâ

þíàê âèêðàäàâ ìàéáóòíþ äðóæèíó і õîâàâ її â ïîäðóãè.
ìàòèñÿ Ïåðåñåëèâøèñü ó áóäèíîê ÷îëîâіêà, æіíêà ïî÷èíàëà çàéì
âîì, ÿê äîìàøíіì ãîñïîäàðñòâîì, àëå çîâñіì íå ïðÿäіííÿì і òêàöòâ
», ðóêî-іíøі ãðå÷àíêè. Öі çàíÿòòÿ ó Ñïàðòі ââàæàëèñÿ «íèçüêèìè»

äіëëÿ áóëî ñïðàâîþ ðàáèíü.
è і ïðî-Іñíóє ëåãåíäà, ùî êîëè îäíó çі ñïàðòàíîê ñõîïèëè âîðîãè
: «Áóòè äàëè â ðàáñòâî, òî íà ïèòàííÿ, ùî âîíà âìіє, âîíà âіäïîâіëà:
èðіøèâ âіëüíîþ». Êîëè æ ó ïîêàðàííÿ çà íîðîâèñòіñòü ãîñïîäàð âè
îíà íà-çìóñèòè її âèêîíóâàòè ðîáîòó, íå ãіäíó âіëüíîї ëþäèíè, âî
äіáíîñòі êëàëà íà ñåáå ðóêè çі ñëîâàìè: «Òè ïîøêîäóєø, ùî ç æàä

ïðèêóïèâ òàêó ðі÷».
іòíîї òà Ñèëüíà і ðіøó÷à ñïàðòàíêà äóæå âіäðіçíÿëàñÿ âіä òåíäі
îñòóïà-ïîëîõëèâîї àôіíÿíêè. Íåìîâ íàìàãàþ÷èñü íі â ÷îìó íå ïî
÷îëîâі-òèñÿ ÷îëîâіêàì, ñïàðòàíêè і îäÿã íîñèëè, ùî íàãàäóâàâ 
èêîþ і ÷èé. Âîíè íå ëþáèëè ïðèêðàñ, íå êîðèñòóâàëèñÿ êîñìåòè
åðãіéíі-ïàðôóìàìè. Ó âñіé Ãðåöії íå áóëî æіíîê ìіöíіøèõ òà åíå
âіäìіíó øèõ çà íèõ. Ñïàðòàíêè çàâæäè òðèìàëèñÿ íåçàëåæíî íà â
ðóæèíè âіä àôіíÿíîê, ÿêі áóëè ïîâíіñòþ ïіäâëàäíі ÷îëîâіêàì. Äð
çãàäàòè àôіíÿí ñëóõàëè і ìîâ÷àëè, êîëè ãîâîðèëè ÷îëîâіêè (ìîæíà  ç
òîìіñòü âіäîìó ôðàçó Ñîôîêëà: «Ìîâ÷àííÿ ïðèêðàøàє æіíêó»); íàò

åãà. Åäãàð Äå
«Þíі 

íöі» ñïàðòàí
(1860). 
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äðóæèííè ñïàðòàíöіâ, íå ñîðîìëÿ÷èñü, çàïèòóâàëè ÷îëîâіêіâ ïðî 
áóäü-ùî é âëó÷íî êîìåíòóâàëè òå, ùî âіäáóâàєòüñÿ. Ñïàðòàíñüêі 
äіâ÷àòàà òà æіíêè ìîãëè âñòóïàòè â ðîçìîâó çі ñòîðîííіìè ÷îëîâі-
êàìè, ííå áîÿ÷èñü íі÷èїõ íàðіêàíü.

Íàééâіäîìіøîþ ñïàðòàíêîþ ââàæàþòü ëåãåíäàðíó Єëåíó Ïðå-
êðàñíó (Òðîÿíñüêó), ÿêó âèêðàâ Ïàðіñ і ÷åðåç ÿêó íіáèòî ïî÷àëàñÿ 
äåñÿòèððі÷íà Òðîÿíñüêà âіéíà.

Знаайди в мережі Інтернет матеріал «Олена Прекрасна. Острів знань», 
ознайомся з ним або розшукай інформацію в інших джерелах. Які події з 
житттєпису героїні доводять, що вона поводилася як спартанка, а не як 
афінянка?

Якее зображення Єлени Прекрасної тобі подобається більше – 19 сто-
літття чи сучасне? Чому? Як ти намалював (намалювала) би найкраси-
вішуу жінку в давньогрецькій міфології?

Александр Македонський – 
завойовник світу

Àëåêêñàíäð Ìàêåäîíñüêèé – îäíà ç íàéâïëèâîâіøèõ ïîëіòè÷-
íèõ ôііãóð äàâíèíè. Âіí áóâ ãåíіàëüíèì ëіäåðîì і âіéñüêîâèì 
ñòðàòåããîì, ÿêèé çàâîþâàâ âåëè÷åçíі òåðèòîðії. Äî êіíöÿ éîãî 
ïðàâëіíííÿ òåðèòîðіÿ Ìàêåäîíñüêîї іìïåðії ïðîñòÿãàëàñÿ âіä ñó-
÷àñíîї Ãðåöії äî ïіâíі÷íîї ÷àñòèíè Àôðèêè, âêëþ÷àþ÷è Єãèïåò 
і áіëüøøó ÷àñòèíó Àçії, äå çàðàç ðîçòàøîâóþòüñÿ Òóðå÷÷èíà, Ïà-
êèñòàí òà Іðàí. Âåëèêèé ïîëêîâîäåöü Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñüêèé 
äîìàãàâñÿ îá’єäíàííÿ Çàõîäó çі Ñõîäîì.

Åâåëіí ääå Ìîðãàí.
«Єëåíà Ïðåêðàñíà» (1898).

Îëåêñàíäð Òєòєðіí. 
«Єëåíà Òðîÿíñüêà» (2013).
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Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñüêèé íàðîäèâñÿ â 356 ðîöі äî í. å. â äàâ-
íüîãðåöüêîìó ìіñòі Ïåëëà. Áàòüêî Àëåêñàíäðà Ôіëіïï II Ìàêå-
äîíñüêèé çàïðîñèâ Àðіñòîòåëÿ, íàéâіäîìіøîãî ç óñіõ ôіëîñîôіâ â 
іñòîðії, âèõîâóâàòè ñâîãî ñèíà, ñïàäêîєìöÿ òðîíó. Àðіñòîòåëü 
ó÷èâ éîãî ìåäèöèíè, ìîðàëі, ëîãіêè òà ôіëîñîôії, äî òîãî æ ïðè-
ùåïèâ éîìó ëþáîâ äî ëіòåðàòóðè é íàâ÷èâ ïîâàæàòè ôіëîñîôіâ.

Óæå â 16-ðі÷íîìó âіöі Àëåêñàíäð çàëèøàâñÿ çàìіùàòè íà ð ó ö äð ù
îäèí ç òðîíі ñâîãî áàòüêà, êîëè òîé їõàâ ó äåðæàâíèõ ñïðàâàõ. Â

ãî ïëå-òàêèõ âіä’їçäіâ Ôіëіïïà âіäáóëîñÿ ïîâñòàííÿ ôðàêіéñüêîã
ïðèäó-ìåíі ìåäіâ. Àëåêñàíäð, áóäó÷è ñèíîì ñâîãî áàòüêà-âîїíà,
è ìіñòàøèâ ïîâñòàííÿ і, ùîá çàïî÷àòêóâàòè òðàäèöіþ – íàçèâàòè
ñàíäðî-ñâîїì іì’ÿì, íàçâàâ êîëèøíє ôðàêіéñêå ïîñåëåííÿ Àëåêñ

ïîëåì, à ïіçíіøå çàñíóâàâ і ñàìå ìіñòî.
18 ðî-Ïåðøó ïåðåìîãó Àëåêñàíäð îäåðæàâ, êîëè éîìó áóëî

âèâñÿ âêіâ. Çіéøîâøè íà ïðåñòîë ó 334 ðîöі äî í. å., âіí ïåðåïðàâ
ñüêèìèÀçіþ (íèíі öå òåðèòîðіÿ Òóðå÷÷èíè), äå âèãðàâ áіé ç ïåðñ

âіéñüêàìè Äàðіÿ III.
ïåðієþ,Àëåêñàíäð Ìàêåäîíñüêèé ïðîòÿãîì 13 ðîêіâ ïðàâèâ іìï
â áіé çіÿêó ñàì ñòâîðèâ. Âіí áóâ îäíèì ç òèõ öàðіâ, ÿêі éøëè â
ì ñòðà-ñâîїì âіéñüêîì і çíàëè ñîëäàò ïîіìåííî. Âіí áóâ ãåíіàëüíèì
øіé æåòåãîì, âîїíîì-ïîëêîâîäöåì, ÿêèé çäîáóâ ïåðåìîãó â ïåðø

áèòâі.
íøèìèÊðіì Àðіñòîòåëÿ, Àëåêñàíäð ïіäòðèìóâàâ çâ’ÿçîê і ç іí
äî Äіî-âіäîìèìè ôіëîñîôàìè òîãî ÷àñó. Îäíîãî ðàçó âіí ïіäіéøîâ ä
ëÿ òåáåãåíà íà ìіñüêіé ïëîùі і ñïèòàâ éîãî: «×è ìîæó ÿ ùîñü äë
òóëÿєøçðîáèòè?». «Òàê, – âіäïîâіâ Äіîãåí, – âіäіéòè âáіê. Òè çàò
îãî àñ-ìåíі ñîíöå». Àëåêñàíäð áóâ âðàæåíèé âіäïîâіääþ âåëèêî

òåëü Àðіñòîò
ó÷èòü 

íäðà Àëåêñàí
íñüêîãî. Ìàêåäîí
ðêñüêà Íüþ-Éîð
à ïóáëі÷íà
åêà áіáëіîòå

(1885).
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êåòà і ççàÿâèâ: «ßêáè ÿ íå íàðîäèâñÿ Àëåêñàíäðîì, ÿ áóâ áè Äіî-
ãåíîì».

Ïîíàä 70 ìіñò Àëåêñàíäð íàçâàâ íà ñâîþ ÷åñòü. Çà çâè÷àєì, ó 
ïàì’ÿòüü ïðî ñâîї çàâîþâàííÿ â çîíі êîëèøíіõ âіéñüêîâèõ ôîðòіâ 
Àëåêñààíäð áóäóâàâ ìіñòà і íàçèâàâ їõ Àëåêñàíäðієþ. Íàéáіëüøå 
ìіñòî ÀÀëåêñàíäðіÿ áóëî çàñíîâàíå â äîëèíі ðі÷êè Íіë ó 331 ðîöі 
äî í. åå. Íèíі öå ïіâíі÷íà ñòîëèöÿ Єãèïòó. Ïî ìіñòàõ ç íàçâîþ 
«Àëåêññàíäðіÿ» ìîæíà ïðîñòåæèòè 
âåñü øøëÿõ çàâîþâàíü Ìàêåäîí-
ñüêîãî – ÷åðåç ñó÷àñíó Òóðå÷÷èíó,
Іðàí, ÀÀôãàíіñòàí, Òàäæèêè ñòàí, Ïà  -
êèñòàí.

15 ððîêіâ äіÿëüíîñòі íå ðîç÷àðó-
âàëè Àëëåêñàíäðà æîäíèì ïðîâàëîì. 
Éîãî óóíіêàëüíó âіéñüêîâó ñòðàòå-
ãіþ і òàêòèêó, ùî íå äîïóñòèëà 
æîäíîїї ïîðàçêè, äîñі  âèâ÷àþòü ó 
âіéñüêîîâèõ ó÷èëèùàõ òà àêàäåìіÿõ.
Àëåêñààíäð çàâæäè âіâ ñâîї âіéñüêà
ç íàäçââè÷àéíîþ øâèäêіñòþ, äîçâî-
ëÿþ÷è їì âèòðà÷àòè ìіíіìóì çó-
ñèëü, ùùîá äîñÿãòè і ðîçáèòè âîðîæі 
ëіíії, ïïåðø íіæ âîðîãè çìîãëè á 
çðåà ãóââàòè, òîáòî âіí çíè ùóâàâ ñó-
ïðîòèââíèêà, ùîá òîé íå âñòèã ïіä-
ãîòóâàòòèñÿ äî áèòâè.

Іñíóóє ëåãåíäà, ùî ïðè äâîðі Ôі-
ëіïïà III áóâ êіíü íåáà÷åíîї êðàñè, 
àëå íіõòî íå ìіã éîãî îñіäëàòè.
Ïіñëÿ òîãî ÿê Ôіëіïï ñàì ñïðîáó-

Ñåáàñòüÿíî Ðі÷÷і. 
«Àëåêñàíäð 

Ìàêååäîíñüêèé і Äіîãåí» 
(ïî÷àòòîê 18 ñòîëіòòÿ).

Ìàëþíîê Àíäðå Êàñòåíÿ. 
Þíèé Àëåêñàíäð ïðèáîðêóє 
Áóöåôàëà. 
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âàâ ïðèáîðêàòè Áóöåôàëà òà çàçíàâ íåâäà÷і, âіí ñòàâ ïðîïîíó-
âàòè âñіì ñâîїì çíàéîìèì ñïðîáóâàòè çàñïîêîїòè êîíÿ. Çðîçó-
ìіëî, ùî ÿêùî âæå Ôіëіïï II íå çìіã îñіäëàòè êîíÿ, іíøі íå
íàâàæóâàëèñÿ öå ðîáèòè. Àëå òіëüêè íå Àëåêñàíäð! Áóäó÷è
10-ðі÷íèì õëîï÷èêîì, âіí çóìіâ îñіäëàòè âåëèêîãî êîíÿ. Óñі çäè-
âóâàëèñÿ, à Ôіëіïï ïîäàðóâàâ êîíÿ ñèíîâі.

Çãîäîì Àëåêñàíäð áðàâ êîíÿ â óñі ïîõîäè, àëå â áîÿõ êіíü íåä äð ð ó ä ,
öåôàëà áðàâ ó÷àñòі. Îäíîãî ðàçó ïіä ÷àñ âіéñüêîâîãî ïîõîäó Áóö
çäîáóòî áóëî ñìåðòåëüíî ïîðàíåíî. Áіëÿ ðі÷êè Õіäàñïåñ, äå áóëî ç
íóâàëè íàéñêëàäíіøó çà ÷àñ іíäіéñüêîї êàìïàíії ïåðåìîãó, çàñí
äðà.ìіñòî Áóöåôàëà – íà ÷åñòü óëþáëåíîãî êîíÿ öàðÿ Àëåêñàíä

місто Бу-З допомогою старших родичів дізнайся, як зараз називається м
ій країні цефала, засноване в античні часи великим полководцем, і в як

воно розташоване.

à Àëåê-Íà æàëü, ìіñöå ïîõîâàííÿ çíàìåíèòîãî іñòîðè÷íî  ãî äіÿ÷à
ñàíäðà Ìàêåäîíñüêîãî âòðà÷åíî.

ìîíÆàí-Ñèì
åìі.Áàðòåëå
àíäð«Àëåêñà
íñüêèé Ìàêåäîí
ãîðäіїâðîçñіêàє

(1767).âóçîë» (

Ìàêåäîí-Îäíà ç íàéâіäîìіøèõ ëåãåíä, ïîâ’ÿçàíèõ ç Àëåêñàíäðîì Ì
ùî ôðі-ñüêèì, – öå ëåãåíäà ïðî ãîðäіїâ âóçîë. Ó ìіôàõ ãîâîðèòüñÿ,
îé, õòî ãіéñüêèé öàð Ãîðäіé çàâ’ÿçàâ ñêëàäíèé âóçîë і çàÿâèâ, ùî òî

333 ðîöіçóìіє éîãî ðîçâ’ÿçàòè, ñòàíå íàñòóïíèì öàðåì Ôðіãії. Ó 3
þ÷è ðîç-äî í. å., êîëè Àëåêñàíäð ïіäêîðèâ Ôðіãіþ, âіí íå äîâãî äóìàþ

ðóáàâ çíàìåíèòèé âóçîë ìå÷åì.

є вислів Спробуй сформулювати самостійно, що в сучасній мові означає
«розрубати гордіїв вузол».
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Легенда про викрадення сабінянок
І ñòòîðіÿ Ðèìà, ÿêà íàëі÷óє ìàéæå òðè òèñÿ÷і ðîêіâ, ñïîâíåíà ІІ

äèâîâèèæíèõ ïîäіé. Âèêðàäåííÿ ñàáіíÿíîê – îäèí ç áàãàòüîõ іñòî-
ðè÷íèõõ åïіçîäіâ, ÿêèé çãîäîì ïåðåòâîðèâñÿ íà ëåãåíäó.

Ðèìì áóâ íåïðèñòóïíîþ ôîðòåöåþ, à ðèìëÿíè – ñóâîðèìè é 
âîéîâíèè÷èìè ëþäüìè. Âîíè ðåâíî îõîðîíÿëè ñâîþ çåìëþ, àëå 
áіëüøіññòü ç íèõ íå ìàëà àíі äðóæèí, àíі äіòåé, à îòæå, ó ìіñòà íå 
áóëî ìààéáóòíüîãî.

І òîääі öàð Ðèìà, Ðîìóë, ñïîðÿäèâ ïîñîëüñòâî äî ñóñіäíіõ íàðî-
äіâ, ùîîá âèñâàòàòè äëÿ ðèìëÿí íàðå÷åíèõ, àëå ñóñіäè íå äîâіðÿëè 
ðèìëÿííàì, ââàæàëè їõ ïðèáóëüöÿìè, ÿêі íåâіäîìî çâіäêè âçÿëèñÿ, 
і íіõòî íå ïîãîäæóâàâñÿ âіääàòè їì çà äðóæèí ñâîїõ äî÷îê.

Òîäіі Ðîìóë âäàâñÿ äî õèòðîùіâ. Âіí âëàøòóâàâ ó Ðèìі ñïîð-
òèâíі ііãðè òà çàïðîñèâ íà íèõ ñàáіíÿí – ãіðñüêå ïëåì’ÿ, æіíêè 
ÿêîãî ññëàâèëèñÿ êðàñîþ. Ñàáіíÿíè ïðèéíÿëè çàïðîøåííÿ і ïðè-
éøëè ââ Ðèì. Áàãàòî õòî ïðèâіç іç ñîáîþ äðóæèí, äî÷îê і ñåñòåð.

Êîëè іãðè áóëè â ðîçïàëі é ñàáіíÿíè, íå ïîìі÷àþ÷è íі÷îãî íàâ-
êîëî, ññòåæèëè çà òèì, ùî âіäáóâàєòüñÿ íà àðåíі, Ðîìóë ïîäàâ 
çíàê, ççíÿâøè і çíîâó íàäіâøè ñâіé ïóðïóðîâèé ïëàù. Çà öèì 
çíàêîìì ðèìëÿíè ïіäõîïèëè íà ðóêè ñàáіíÿíîê і êèíóëèñÿ áіãòè. 
(Ïðèïóóñêàþòü, ùî ñàìå òîäі âèíèê ïîøèðåíèé äîñі çâè÷àé, çà 
ÿêèì ÷÷îëîâіê âíîñèòü íàðå÷åíó ó ñâіé áóäèíîê íà ðóêàõ). Äіâ÷àòà 
êðè÷àëëè é îïèðàëèñÿ, ïðèãîëîìøåíі ñàáіíÿíè ñïðîáóâàëè âіä-
áèòè їõõ ó âèêðàäà÷іâ, àëå íå çìîãëè і çìóøåíі áóëè ïîâåðíóòèñÿ 
äîäîìóó, çàëèøèâøè ñâîїõ äî÷îê і ñåñòåð ó Ðèìі.

Çãîääîì æіíêè ïðèìèðèëèñÿ çі ñâîєþ äîëåþ òà âèçíàëè ðèìëÿí 
ñâîїìè ÷îëîâіêàìè. Íàòîìіñòü ðîçëþ÷åíі ñàáіíÿíè çàïðèñÿãëèñÿ 
æîðñòîîêî ïîêàðàòè âèêðàäà÷іâ. Ñàáіíñüêèé öàð Òіò Òàöіé çіáðàâ 

Римський період всесвітньої історії
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âіéñüêî і ïіøîâ íà ðèìëÿí âіéíîþ. Íàòèñê ñàáіíÿí áóâ òàêèé ïî-
òóæíèé і ñòðіìêèé, ùî ðèìëÿíàì äîâåëîñÿ âіäñòóïèòè é ñõîâà-
òèñÿ çà ñòіíàìè Ðèìà.

Ñàáіíÿíêè ç æàõîì ñïîñòåðіãàëè, ÿê їõíі ÷îëîâіêè á’þòüñÿ ç
їõíіìè áàòüêàìè òà áðàòàìè, òîìó ðèäàëè é çàëàìóâàëè ðóêè. 
Àëå äðóæèíà Ðîìóëà Ãåðñіëіÿ, ñàìà ñàáіíÿíêà, âèãóêíóëà: «Íå 
÷àñ âïàäàòè ó âіä÷àé! Ìè ïîâèííі çóïèíèòè êðîâîïðîëèòòÿ!». ä ó ä ó ð ð

à ðóêè Æіíêè ðîçïóñòèëè âîëîññÿ íà çíàê ñêîðáîòè і, âçÿâøè í
ìàëåíüêèõ äіòåé, êèíóëèñÿ â ñàìå ïåêëî áèòâè.

íàìè і Âèêðàäåíі äî÷êè ñàáіíÿí íàçèâàëè íàéíіæíіøèìè іìå
å çâåð-ñàáіíÿí, і ðèìëÿí. «Çóïèíіòüñÿ! – êðè÷àëè âîíè. – Êðàù
èâíèêè íіòü ñâіé ãíіâ ïðîòè íàñ, áî ìè – ïðè÷èíà ðîçáðàòó!». Ïðîòè

ðîçãóáèëèñÿ òà îïóñòèëè çáðîþ.

ññåí. Íіêîëà Ïóñ
íÿ «Âèêðàäåíí
(1665).ñàáіíÿíîê»

î Ðі÷÷і. Ñåáàñòüÿíî
íÿ «Âèêðàäåíí
(1701).ñàáіíÿíîê»
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À ææіíêè ïðèâіòàëè ñâîїõ áàòüêіâ і áðàòіâ, ïðîñòÿãàþ÷è їì  äіòåé. 
Ñàáіíÿííè áðàëè íà ðóêè ñâîїõ îíóêіâ і íåáîæàò. Ñóâîðі ðèìëÿíè 
òàêîæ ðîç÷óëèëèñÿ, ñïîñòåðіãàþ÷è çàãàëüíó ðàäіñòü, і îáèäâà íà-
ðîäè óêêëàëè ìіæ ñîáîþ âі÷íèé ìèð.

Герооїчні римські легенди протягом довгих століть надихали художників 
на сстворення шедеврів. Знайди на кожній з репродукцій (с. 144–145) царя 
Римма Ромула. Знання якого факту з легенди допомогло тобі це зробити? 
Якаа репродукція тобі сподобалася найбільше? Чому?

Архітектурні досягнення Давнього Риму
Ùî òàêå àðõіòåêòóðà? ßê ó ëþäèíè ç’ÿâëÿєòüñÿ іíòåðåñ і ëþáîâ 

äî àðõіòåêòóðè é çàãàëîì óâàæíå ñòàâëåííÿ äî ðóêîòâîðíîãî ñâіòó, 
ùî íàññ îòî÷óє?

Åæåíí Äåëàêðóà. 
«ÂÂèêðàäåííÿ 

ñàáіíÿííîê» (1850).

Âèä íà 
Äàâíіé Ðèì. 

Ðåêêîíñòðóêöіÿ.
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Àðõіòåêòóðà, àáî çîä÷åñòâî, – öå ìèñòåöòâî і íàóêà áóäóâàòè, 
ïðîåêòóâàòè áóäіâëі òà ñïîðóäè, à òàêîæ ñóêóïíіñòü áóäіâåëü і 
ñïîðóä, ùî ñòâîðþþòü ñåðåäîâèùå äëÿ æèòòÿ і äіÿëüíîñòі ëþäèíè.

Àðõіòåêòóðà Äàâíüîãî Ðèìó äóæå öіêàâà. Âîíà ñôîðìóâàëàñÿ
ÿê ñàìîáóòíє ìèñòåöòâî äî 4–1 ñòîëіòü äî í. å. Ïàì’ÿòêè àðõіòåê-
òóðè Äàâíüîãî Ðèìó çàðàç, íàâіòü ó ðóїíàõ, ïіäêîðÿþòü ñâîєþ 
âåëè÷íіñòþ. Ðèìëÿíè ïîêëàëè ïî÷àòîê íîâіé äîáі ñâіòîâîãî çîä÷å-ä

äàì.ñòâà, ó ÿêîìó îñíîâíå ìіñöå íàëåæàëî ãðîìàäñüêèì ñïîðóä
ëüòóðèÂàæëèâà ðîëü ó ñòàíîâëåííі ðèìñüêîї äåðæàâíîñòі òà êóë
ó÷àñíîїíàëåæèòü åòðóñêàì – ïëåìåíàì, ÿêі æèëè íà òåðèòîðії ñó
óëè äî-Òîñêàíè (îáëàñòі Іòàëії çі ñòîëèöåþ ó Ôëîðåíöії). Âîíè áó
äóâàëè ñâіä÷åíèìè õëіáîðîáàìè і ìàéñòåðíèìè ðåìіñíèêàìè, áóä
êàíàëі-ìіñòà, âèêëàäàëè âóëèöі áðóêіâêîþ, ìàëè ãàðíó ñèñòåìó ê

Æèòëîâі çàöії, áåçëі÷ õðàìіâ íà êàì’ÿíèõ ôóíäàìåíòàõ і ïàëàöіâ. Æ
î÷èíêó, áóäèíêè òà ïàëàöè ìàëè çðó÷íå ïëàíóâàííÿ: êіìíàòè âіäïî
åðåäèíі ïðèìіùåííÿ äëÿ áåñіä, ðîçâàã, ïîáóòîâîãî ïðèçíà÷åííÿ. Óñå
ãîñïî-áóäèíêó áóëè äâîðèêè – ñàäè ç ëàâêàìè і ôîíòàíîì, êóäè

ÿ æåðò-äàð çàïðîøóâàâ äðóçіâ. Õðàìè áóäóâàëè íà ÷åñòü áîãіâ, äëÿ
âîïðèíîøåíü áîãàì і ïðàâèòåëÿì.

æèòòÿІç 4 ñòîëіòòÿ äî í. å. öåíòðîì äіëîâîãî é ãðîìàäñüêîãî
ëè íàé-Ðèìà ñòàâ Ôîðóì. Òóò ïðîõîäèëè íàðîäíі çáîðè, âèðіøóâàë
ëàäàëè âàæëèâіøі ïèòàííÿ âіéíè і ìèðó, óïðàâëіííÿ äåðæàâîþ, óêë
ëè ïðè-òîðãîâåëüíі óãîäè, ñëóõàëè ñóäîâі ðîçãëÿäè, ñëîâîì, êèïіë
ÿòíèêіâ ñòðàñòі... Íà òåðèòîðії Ôîðóìó áóëî áàãàòî áóäіâåëü, ïàì’ÿ
ðæàâè, і ñòàòóé. Âіä Ôîðóìó ïî÷èíàëèñÿ íàéâàæëèâіøі äîðîãè äåð
ì ïîëі-äî íüîãî ñõîäèëèñÿ îñíîâíі âóëèöі ìіñòà. Ôîðóì áóâ öåíòðîì

òè÷íîãî òà ñó ñïіëüíîãî æèòòÿ. 
Її ñêëà-Íàéãàðíіøîþ ñïîðóäîþ íà Ôîðóìі áóëà êîëîíà Òðàÿíà. Ї
ðàçîì ç äåíî іç 20 áëîêіâ ìàðìóðó, âîíà ìàє âèñîòó 38 ìåòðіâ (ð
ÿ: ó íіéï’єäåñòàëîì) і äіàìåòð 4 ìåòðè. Óñåðåäèíі êîëîíà ïîðîæíÿ

Ðèìñüêèé Ôîðóì. 
Ñó÷àñíå ôîòî.

ÿíà.Êîëîíà Òðàÿ
òî.Ñó÷àñíå ôîò
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є ãâèíòòîâі ñõîäè çі 185 ñõîäèíêàìè, ùî âåäóòü äî ìàéäàí÷èêà 
íà êàïііòåëі. Ìîíóìåíò âàæèòü áëèçüêî 40 òîíí – ñòіëüêè âàæàòü 
500 äîððîñëèõ ëþäåé! Êîëîíó 23 ðàçè ñïіðàëëþ îãèíàє ñòðі÷êà çàâ-
äîâæêèè 190 ìåòðіâ ç ðåëüєôàìè, ùî çîáðàæóþòü åïіçîäè âіéíè 
Ðèìó і Äàêії.

Ñåðååä àðõіòåêòóðíèõ ñïîðóä Äàâíüîãî Ðèìó îñîáëèâèé іíòåðåñ 
ñòàíîâëëÿòü ñïîðóäè äëÿ ìàñîâèõ âèäîâèù. Íàéáіëüøà ç íèõ Êîëіçåé.

Êîëііçåé – öå íàéãðàíäіîçíіøà ç äàâíüîðèìñüêèõ ñïîðóä, ùî äі-
éøëè ääî íàøèõ äíіâ, ñèìâîë ñëàâè Âі÷íîãî ìіñòà, ùî ïåðåâåðøóє 
ñâîїìè ðîçìіðàìè âñі áóäü-êîëè ïîáóäîâàíі â Ðèìі àìôі òåàòðè. 
Ó éîãîî ñòіíàõ íіáè âіä÷óâàєòüñÿ âіäëóííÿ ãëàäіàòîðñüêèõ áîїâ. 
Êîëіçåéé (ïåðâèííà íàçâà – àìôі òåàòð Ôëàâіїâ) áóâ äіòèùåì іì-
ïåðàòîððà Âåñïàñіàíà (ç ðîäèíè Ôëàâіїâ), ÿêèé ó 72 ðîöі çàäóìàâ 
ñïîðóäèèòè ïàì’ÿòíèê íà ÷åñòü âіéñüêîâîãî òðіóìôó íà Áëèçüêîìó 
Ñõîäі. ÑÑüîãîäíі, õî÷à і íàïіâçðóéíîâàíі, ñòіíè Êîëіçåþ ïðîäîâæó-
þòü ñòîîÿòè, ïðèâàáëþþ÷è òèñÿ÷і òóðèñòіâ.

Ïіñëëÿ ðîìàíòè÷íîї êðàñè ðóїí Ôîðóìó і âåëè÷і Êîëіçåþ äàâíÿ 
ãðàíäіîîçíіñòü Ïàíòåîíó íàéáіëüø ÿñêðàâî ïðèêðàøàє àíòè÷íå 

Ðåëüєôèè êîëîíè Òðàÿíà. Êîëіçåé. Ñó÷àñíå ôîòî.

Ïàíòåîí. 
Ñó÷÷àñíå ôîòî.
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íàøèõ ìіñòî. Ïàíòåîí – єäèíà ñïîðóäà, ÿêà çáåðåãëàñÿ â Ðèìі äî
íà ñïî-äíіâ ïðàêòè÷íî íåóøêîäæåíîþ, íàéáіëüøà àíòè÷íà êóïîëüí

ðóäà, ìàє âèñîòó 43 ìåòðè.
õðàìó, Ïàíòåîí âіäáóäîâàíî â 126 ðîöі çà ÷àñіâ Àäðіàíà íà ìіñöі
., ÿêèé ùî çáóäóâàâ çÿòü Àâãóñòà Ìàðê Àãðіïïà ó 20-òі ðîêè äî í. å

ó 110 ðîöі çíèùèëà áëèñêàâêà.
èòè áåç Àðõіòåêòóðíèé âèãëÿä Äàâíüîãî Ðèìó íåìîæëèâî óÿâè
í ó âіé-òðіóìôàëüíèõ àðîê, ñïîðóäæåíèõ íà ÷åñòü ïåðåìîã ðèìëÿí
óäà, ùî ñüêîâèõ ïîõîäàõ. Òðіóìôàëüíà àðêà – àðõіòåêòóðíà ñïîðó
ëè áіëÿ ñêëàäàєòüñÿ ç âåëèêèõ ïîðòèêіâ. Òðіóìôàëüíі àðêè áóäóâàë
îãàõ íà âõîäіâ ó ìіñòà, ó êіíöі âóëèöü, íà ìîñòàõ, íà âåëèêèõ äîðî

÷åñòü ïåðåìîæöіâ àáî íà ïàì’ÿòü ïðî âàæëèâі ïîäії.

íÏàíòåîí
і.óñåðåäèíі
ôîòî.Ñó÷àñíå ô

íå ôîòî.Òðіóìôàëüíà àðêà. Ñó÷àñí

Îêî Ïàíòåîíà. Ñó÷àñíå ôîòî.
Ñâіòëî ïðîíèêàє ó âíóòðіøíє 
ïðèìіùåííÿ êðіçü îòâіð ó êóïîëі. 

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має  
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua 



149

Римський період всесвітньої історії

Ñåðååä íàéáіëüøèõ ãðîìàäñüêèõ áóäіâåëü Äàâíüîãî Ðèìó ñëіä çãà-
äàòè áóóäіâëі òåðì. Ó Ðèìі їõ áóëî áåçëі÷. Âîíè ñëóãóâàëè ìіñöåì 
âіäïî÷èèíêó і ðîçâàã, ðèìëÿíè âіäâіäóâàëè їõ äóæå ÷àñòî.

Òàêóó öіêàâó àðõіòåêòóðíó ñïàäùèíó çàëèøèëè äàâíі ðèìëÿíè 
ñâîїì ííàùàäêàì, òîáòî íàì.

Знаайди в мережі Інтернет і переглянь відеоматеріал «Ancient Rome». Які 
споруди ти впізнав (впізнала) на відео? Назви їх.

Гладіаторські бої – найпопулярніша розвага
Òè ââæå çíàєø, ùî ãëàäіàòîðè – öå áіéöі, ÿêі áèëèñÿ íà àðåíі â 

Äàâíüîîìó Ðèìі íà ïîòіõó ïóáëіêè. Êîðåíі öüîãî ÿâèùà – ó äàâ-
íüîìó çâè÷àї åòðóñêіâ, ÿêі çìóøóâàëè ðàáіâ áèòèñÿ íà ìîãèëі 
çíàòíîїї ëþäèíè. Çãîäîì ãëàäіàòîðñüêі áîї ïåðåòâîðèëèñÿ íà ðîç-
âàãó, ÿÿêà ïðèíîñèëà òèì, õòî їõ âëàøòîâóâàâ, âåëè÷åçíі ãðîøі. 
Íà ãëàääіàòîðñüêèõ áîÿõ, íіáè íà êіííèõ ïåðåãîíàõ, ðîáèëè âåëèêі 
ñòàâêè íà ïåðåìîæöÿ.

Ó 1 ñòîëіòòі äî í. å. áåç ãëàäіàòîðñüêèõ áîїâ íå âіäáóâàëîñÿ 
æîäíå ñâÿòî. Ðîçïî÷èíàëèñÿ ãëàäіàòîðñüêі іãðè óðî÷èñòèì âèõî-
äîì (ðîîòðà), ïіä ÷àñ ÿêîãî ïóáëіêà ðîçãëÿäàëà ãëàäіàòîðіâ. Áàãàòî 
õòî ç ííèõ âèñòóïàâ ó íàöіîíàëüíîìó îäÿçі çі çáðîєþ ñâîãî íàðîäó. 
Àäæå ááіé ãëàäіàòîðіâ – öå é âіéñüêîâèé ïîëіãîí, і øêîëà âèõîâàííÿ, 
ÿêà âèõõîâóâàëà çíåâàãó äî ñìåðòі, ìóæíіñòü і íåïîõèòíіñòü.

Ïîïóëÿðíèìè áóëè ãëàäіàòîðè «ðèáà» òà «ðèáàëêà». «Ðèáà» 
(ìіðìіëëîí) îäÿãàâ ïîâåðõ òóíіêè ëàòè, îçáðîєííÿì ñëóãóâàëè ùèò 
і êîðîòòêèé ìå÷, à «ðèáàëêà» (ðåòіàðіé) íå ìàâ æîäíèõ çàõèñíèõ 
ïðèñòðîїâ і áóâ îçáðîєíèé òðèçóáöåì, à â ëіâіé ðóöі òðèìàâ ñіòêó. 
Óñÿ õèòðіñòü öüîãî áîþ ïîëÿãàëà â òîìó, ùî «ðèáàëêà» ìóñèâ îá-
ïëóòàòèè «ðèáó» ñіòêîþ òàê, ùîá òîé íå âñòèã ïðîðâàòè ñіòêó ìå-
÷åì, à ïîòіì âáèòè «ðèáó».

Òåðìèè â Ðèìі. 
Ñó÷àñííå ôîòî.
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Âèõіä ãëàäіàòîðіâ çàìèêàëè ïàðè àíäàáàòіâ. Öå áóëè ãëàäіà-
òîðè, ÿêі áîðîëèñÿ іç çàâ’ÿçàíèìè î÷èìà. Âîíè áóëè îäÿãíåíі â 
êîðîòêі òóíіêè é îçáðîєíі òіëüêè êîðîòêèìè êëèíêàìè, áіëüø 
ñõîæèìè íà çâè÷àéíі íîæі, íіæ íà ìå÷і. Ãîëîâó êîæíîãî ïîêðè-
âàâ øîëîì, à íà éîãî îïóùåíîìó é çàêðіïëåíîìó çàáðàëі áóëè 
äóæå ìàëåíüêі ùіëèíêè äëÿ î÷åé. Àíäàáàòè ìóñèëè áèòèñÿ îäèí 
ç îäíèì íàîñëіï, íåíà÷å ãðàþ÷èñü ó ïіæìóðêè. Òàê âåñåëèëè âîíè ä , ð ó óð

ëі, ïіä-ãëÿäà÷іâ, ïîêè ëîðàðії – ñïåöіàëüíî ïðèñòàâëåíі ñëóæèòåë
àëè їõ ãàíÿþ÷è ðîçïå÷åíèìè çàëіçíèìè ïðóòàìè, íå çіøòîâõóâ

óïðèòóë, ùîá âîíè øâèäøå âáèâàëè îäèí îäíîãî.
÷àñòü ó Ãëÿäà÷і îòðèìóâàëè íåñàìîâèòå çàäîâîëåííÿ òà áðàëè ó÷
òè ïåðå-âèðіøåííі äîëі ïîðàíåíîãî áіéöÿ. ßêùî âîíè õîòіëè ïîùàäèò
ãëàäіà-ìîæåíîãî, òî ïіäíіìàëè âãîðó âåëèêèé ïàëåöü ïðàâîї ðóêè, і

îї ðóêè òîðà âіäïóñêàëè æèâèì. Êîëè æ âåëèêèé ïàëåöü ïðàâî
ãëàäіà-îïóñêàëè âíèç, – òî áóâ ñèãíàë: «Äîáèé éîãî!» – і ïîâàëåíèé 

èëàñÿ âòîð äіñòàâàâ ñìåðòåëüíîãî óäàðó. Ïîäіáíà ðîçâàãà òàê ïðèæè
ðèâîäó.Ðèìі, ùî ãëàäіàòîðñüêі áîї ñòàëè âëàøòîâóâàòè ç áóäü-ÿêîãî ïð
 áðàòè Ó 63 ðîöі іìïåðàòîð Íåðîí âèäàâ óêàç, ùî äîçâîëÿâ
îöі Íå-ó÷àñòü ó ãëàäіàòîðñüêèõ òóðíіðàõ âіëüíèì æіíêàì. Ó 66 ðî
à ÷åñòü ðîí âëàøòóâàâ ó ìіñòі Ïóòåîëі äîðîãîâàðòіñíó âèñòàâó íà
ïè, çî-âіðìåíñüêîãî öàðÿ Òèðèäàòà I, ó ÿêіé áðàëè ó÷àñòü åôіîï
íó ãëà-êðåìà æіíêè. À іìïåðàòîð Äîìіöіàí ó 89 ðîöі âèâіâ íà àðåí
à÷åíîãî äіàòîðіâ-êàðëèêіâ. ×àñîì ãëàäіàòîðñüêі áîї äîñÿãàëè íåáà

ðîçìàõó, ÿêîìó ìîæå ïîçàçäðèòè áóäü-ÿêå ñó÷àñíå øîó.
èñòàâó, Çà ÷àñіâ іìïåðàòîðà Òіòà áóëî îðãàíіçîâàíî ãðàíäіîçíó âè
ðøåííÿ ùî òðèâàëà 100 äíіâ. À іìïåðàòîð Òðàÿí âіäñâÿòêóâàâ çàâåð

ïіäêîðåííÿ Äàêії òèì, ùî âèñòàâèâ 5000 ïàð ãëàäіàòîðіâ.
ÿêі íà-Íàéäîðîæ÷èìè ââàæàëèñÿ ìîðñüêі áèòâè ãëàäіàòîðіâ, ÿ
î çà íà-çèâàëèñÿ íàâìàõіÿìè. Íàéáіëüøó ç íèõ áóëî îðãàíіçîâàíî
ìà áóëî êàçîì іìïåðàòîðà Êëàâäіÿ. Íà îçåðî Ôó÷іíî ïîáëèçó Ðèì

Ãëàäіàòîðè Äàâíüîãî Ðèìó. Ìîçàїêà 
âіëëè Áîðґåçå, ì. Ðèì, Іòàëіÿ

Àíäàáàò. Ñó÷àñíà 
ðåêîíñòðóêöіÿ.
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ñïóùåííî 50 áîéîâèõ êîðàáëіâ, ÷èñëî ãëàäіàòîðіâ ñêëàëî 20 òèñÿ÷ 
îñіá. ×ååðåç ïîáîþâàííÿ çàêîëîòó äî ìіñöÿ íàâìàõії ñòÿãíóëè âіé-
ñüêà. ××èñëî ãëÿäà÷іâ ñòàíîâèëî áëèçüêî ïіâìіëüéîíà ëþäåé.

Íà ààðåíàõ áèëèñÿ íå òіëüêè ðàáè òà çëî÷èíöі, áàãàòî çíàòíèõ 
ðèìëÿíí òåæ îõî÷å áðàëè ó÷àñòü ó áîÿõ, ùîïðàâäà іíêîãíіòî (òà-
єìíî), îñêіëüêè öå íå çàîõî÷óâàëîñÿ ó âèùîìó ñâіòі. Íàïðèêëàä, 
ðèìñüêêèé іìïåðàòîð Êîììîä ïðîâіâ ÿê ãëàäіàòîð 735 áîїâ!

Íàééâіäîìіøèì ãëàäіàòîðîì Ðèìó ñòàâ Ñïàðòàê, ÿêèé ïіäíÿâ 
ïîâñòàíííÿ ïðîòè Ðèìó і ïðîòÿãîì äåêіëüêîõ ðîêіâ óñïіøíî âîþâàâ 
ç éîãî ëåãіîíàìè. Â îñòàííіé áèòâі Ñïàðòàê çàãèíóâ, à ïðèáëèçíî 
6000 çààõîïëåíèõ ðèìëÿíàìè ðàáіâ ðîçіï’ÿëè і âèñòàâèëè âçäîâæ 
Àïïієâîї äîðîãè âіä Êàïóї äî Ðèìà, і òіëà âèñіëè òàì êіëüêà ðîêіâ 
ÿê çàñòòåðåæåííÿ äëÿ іíøèõ.

Áàãààòî ðàáіâ íàìàãàëîñÿ ïîòðàïèòè äî 
øêîëè ãëàäіàòîðіâ, òîìó ùî, á’þ÷èñü íà 
àðåíі, ââîíè ìîãëè çäîáóòè ñîáі ñâîáîäó. Ñëà-
âåòíі ãëàäіàòîðè îòðèìóâàëè ÷èìàëі âè-
íàãîðîääè çà ñâîї áîї, íàïðèêëàä, âіäîìèé 
âèïàäîîê, êîëè іìïåðàòîð Íåðîí ïîäàðóâàâ 
ãëàäіàòòîðîâі Ñïіêóëó ïàëàö.

Äåÿêêі ðàáè-ãëàäіàòîðè íå ïðèïèíÿëè 
áðàòè óó÷àñòü ó áîÿõ, íàâіòü îòðèìàâøè ñâî-
áîäó. ÒÒàê, ãëàäіàòîð Ôіëàììà ÷îòèðè ðàçè 
îòðèìóóâàâ ñèìâîë ñâîáîäè, àëå ùîðàçó ïіä-
ïèñóâàâ ÷åðãîâèé êîíòðàêò. Âіí òàê і çàëè-
øèâñÿ ãëàäіàòîðîì äî êіíöÿ ñâîїõ äíіâ, 
ñìåðòü íàçäîãíàëà éîãî ïіä ÷àñ 39-ãî áîþ.

Óëüïіàííî ×åêà. 
«Íàââìàõіÿ» 

(1894).

Ðèìñüêèé іìïåðàòîð Êîììîä. Ñó÷àñíà 
ñòàòóåòêà âèðîáíèöòâà Pegaso Models.
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îðîíåíî Ãëàäіàòîðñüêі áîї â Çàõіäíіé Ðèìñüêіé іìïåðії áóëî çàáî
áîðîíè â 404 ðîöі, êîëè òàì çàïàíóâàëî õðèñòèÿíñòâî. Ïіñëÿ çà
èõ äíіâ áîїâ ìіæ ãëàäіàòîðàìè áèëèñÿ òіëüêè ç òâàðèíàìè. Äî íàøè

öå ìèñòåöòâî äіéøëî ó âèãëÿäі êîðèäè.

боях?Які сучасні види спорту можуть брати початок у гладіаторських б

Виховання дітей у Давньому Римі
àìè öè-Çàðàç òè â÷èøñÿ â 6 êëàñі. Òè êîðèñòóєøñÿ âñіìà áëàãà
åðå÷íî, âіëіçàöії: ìàøèíàìè, ïîñëóãàìè, ðіçíèìè ãàäæåòàìè. Áåçïå
ðñèòåòó ó òåáå є ïëàíè íà ìàéáóòíє. Òè õî÷åø âñòóïèòè äî óíіâåð
ïðàöþ-àáî êîëåäæó, çäîáóòè öіêàâó é ïîòðіáíó ïðîôåñіþ. Æèòè, ï
èòî âñіâàòè, ïîäîðîæóâàòè, äіçíàâàòèñÿ íîâå – ïåðåä òîáîþ âіäêðè
òèñÿ÷î-äâåðі! À ÿê æèëè òâîї îäíîëіòêè, õëîï÷èêè é äіâ÷àòêà, ò

ëіòòÿ òîìó? ×è ìàëè âîíè òàêі ñàìі ìîæëèâîñòі, ÿê òè?
ùî âîíè Æèòòÿ äіòåé ó Äàâíüîìó Ðèìі áóëî ñóâîðå. Íàâіòü ÿêù
òü áóëà âèæèâàëè â ïåðøі ðîêè ñâîãî æèòòÿ (à äèòÿ÷à ñìåðòíіñò
î íåáåç-äóæå âèñîêîþ), їõ ÷åêàëî ìàéáóòíє, ïîâíå âèñíàæëèâîї àáî
åéîâàíі ïå÷íîї ïðàöі çà íåâåëèêó âèíàãîðîäó. Ëèøå äåÿêі ïðèâіëå

îñîáè ìîãëè íàñîëîäæóâàòèñÿ æèòòÿì.
іõ ñóñі-Íàðîäæåííÿ äèòèíè áóëî ñâÿòîì, ïðî ÿêå ñïîâіùàëè âñі
åìîâëÿ, äіâ âіíêàìè, ùî ðîçâіøóâàëè íà äâåðÿõ. Áàòüêî ïіäíіìàâ íå
àâ éîãî ÿêå êëàëè ïåðåä íèì íà çåìëþ; öå îçíà÷àëî, ùî âіí âèçíàâà
èòèíè, ñâîєþ çàêîííîþ äèòèíîþ. ßêùî æ áàòüêî íå âèçíàâàâ ä

òîäі її çàëèøàëè íà âóëèöі і âîíà ìîãëà ïîìåðòè.
þøêè іÄèòèíó, ÿêó «ïіäíÿâ» áàòüêî, êóïàëè, çàãîðòàëè â ïåëþ
– õëîï-óêëàäàëè â êîëèñêó. Íà âîñüìèé äåíü äіâ÷èíöі і íà äåâ’ÿòèé –
ëèçüêі, ÷èêó äàâàëè іì’ÿ; öåé äåíü áóâ ñіìåéíèì ñâÿòîì: çáèðàëèñÿ áë

îâóâàëè ïðèíîñèëè æåðòâè, ÿêі î÷èùóâàëè äèòèíó і ìàòіð, і âëàøòî

ü.  Ãåðìàí Ôîãåëü
«Çàãèáåëü 

882).Ñïàðòàêà» (18
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÷àñòóâààííÿ, ùî âіäïîâіäàëî äîñòàòêó áàòüêіâ. Õëîï÷èêàì äàâàëè 
«ïåäàãîîãà» – ñòàðîãî, ïîâàæíîãî ðàáà àáî âіäïóùåííèêà, çàçâè÷àé 
ãðåêà, ùùîá äіòè ùå â ðàííüîìó âіöі íàâ÷àëèñÿ ãðåöüêîї ìîâè.

Áðàòòè і ñåñòðè ðîñëè ðàçîì: ãðàëèñÿ, ñâàðèëèñÿ, áèëèñÿ îäíå ç 
îäíèì, ïëàêàëè і ìèðèëèñÿ ñòî ðàçіâ íà äåíü. Їì êóïóâàëè 
іãðàøêêè, öіííіñòü ÿêèõ çàëåæàëà çàçâè÷àé âіä ñòàòêіâ áàòüêіâ, 
àëå çäååáіëüøîãî öå áóëè ãëèíÿíі ðîçôàðáîâàíі çâіðі і òâàðèíè,
âіçêè і ëÿëüêè ñïåöіàëüíî äëÿ äіâ÷àòîê, ÷àñòî ç ðóõîìèìè êіíöіâ-
êàìè. ÎÎäíó òàêó ëÿëüêó ç äóáà, ùî ÷óäîâî çáåðåãëàñÿ, çíàéøëè â 
Ðèìі; ííà ïàëüöÿõ ó íåї áóëè ìіíіàòþðíі îáðó÷êè. Òàê ñàìî ÿê і 
òåïåð, ó ëÿëüîê áóëî ñâîє «ãîñïîäàðñòâî»: îäÿã, ÿêèé øèëè іíîäі 
äáàéëèèâі ðóêè íÿíі àáî ìàòåðі, ïðèêðàñè, ïîñóä. Äіòè ÷àñòî ñàìі 
çíàõîäèèëè ñîáі іãðàøêè: ÷åðåïàøêè, ñòðîêàòі êàìіí÷èêè ïîñіäàëè 
ñåðåä ííèõ ÷іëüíå ìіñöå. Іíîäі âîíè ðîáèëè іãðàøêè ñàìі. Äàâíüî-
ãðåöüêèé ïèñüìåííèê Ëóêіàí ó ñâîїõ ñïîãàäàõ ðîçïîâіäàâ, ÿê âіí 
ó øêîëëі ëіïèâ ç ãëèíè òà âîñêó êîíåé, áèêіâ і ëþäåé, íåîäíîðàçîâî 
îòðèìóóþ÷è çà öå ëÿïàñà âіä ó÷èòåëÿ.

Ãðàëëè äіòè â òі ñàìі іãðè, ó ÿêі і çàðàç ãðàþòü äіòè â óñüîìó 
ñâіòі: áііãàëè íàââèïåðåäêè, áóäóâàëè ç ïіñêó áóäèíî÷êè, õîâàëèñÿ 
îäíå âііä îäíîãî, ãðàëè â ÷іò і ëèøêó, áіãàëè ç îáðó÷åì, ñêàêàëè 
âåðõè ííà äîâãіé òðîñòèíі, ãîéäàëèñÿ íà ãîéäàëêàõ. Õëîï’ÿ÷îþ ãðîþ 
áóëî êèèäàííÿ êàìіí÷èêіâ ó öіëü і ïóñêàííÿ їõ ïî âîäі «ìëèíöåì». 
«Ãðà öÿÿ ïîëÿãàє â òîìó, ùîá, íàáðàâøè íà áåðåçі ìîðÿ êàìіí÷èêіâ, 
îáòî÷åííèõ õâèëÿìè, óçÿòè òàêèé êàìіí÷èê ïàëüöÿìè і, òðèìàþ÷è 
éîãî ïëëîñêîþ ïîâåðõíåþ ïàðàëåëüíî çåìëі, ïóñòèòè ïîòіì íàâñêіñ 
äîíèçó,, ùîá âіí ÿêîìîãà äàëі ëåòіâ, êðóæëÿþ÷è íàä âîäîþ, êîâçàâ 
íàä ïîââåðõíåþ ìîðÿ, ïîñòóïîâî ïàäàþ÷è, і â òîé ñàìèé ÷àñ ïîêàçó-
âàâñÿ ííàä ñàìèìè ãðåáåíÿìè, âåñü ÷àñ ïіäñòðèáóþ÷è âãîðó; òîé 
ââàæàєєòüñÿ ïåðåìîæöåì, ÷èé êàìіí÷èê ïðîëіòàє äàëі і ÷àñòіøå âè-
ñêàêóє ç âîäè», – ïèñàâ äàâíüîðèìñüêèé ïîåò Ãîðàöіé. Õëîï÷èêè 
ãðàëè ââ ñîëäàòіâ, ó ãëàäіàòîðіâ, ó öèðêîâèõ âіçíèêіâ, à òàêîæ ó 
«ñóä і ññóääіâ». Ïåðåä «ñóääåþ» éøëè ëіêòîðè ç ïó÷êàìè ðіçîê і ñî-
êèðàìèè, à âіí ñіäàâ íà óçâèøøі і òâîðèâ «ñóä». Öÿ ãðà áóëà óëþá-
ëåíîþ ççàáàâîþ õëîï÷èêà, ÿêèé ñòàâ çãîäîì іìïåðàòîðîì Ñåïòèìієì 
Ñåâåðîìì (146–211 ðîêè).

ÔÔðàãìåíò ðèìñüêîãî áàðåëüєôà іç çîáðàæåííÿì äіòåé.
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Ñåðåä іãîð, ÿêі ïåðåëі÷óє Ãîðàöіé, çãàäàíî «çàïðÿãàííÿ ó âіçîê 
ìèøåé». Õòî íàâ÷àâ ìèøåé? Ñàìі õëîïöі? Ñïåöіàëüíі äðåñèðó-
âàëüíèêè òâàðèí, ó ÿêèõ і êóïóâàëè âæå íàâ÷åíèõ ìèøåé? Ó íàñ 
íåìàє іíôîðìàöії, ùîá âіäïîâіñòè íà öі ïèòàííÿ.

Ñåìèðі÷íèé âіê áóâ ïåðåëîìíèì ìîìåíòîì ó æèòòі õëîï÷èêà.
Éîãî ñåñòðè çàëèøàëèñÿ ç ìàòіð’þ і íÿíåþ, âіí æå «éøîâ ç äèòèí-
ñòâà»: ïî÷èíàëèñÿ ðîêè íàâ÷àííÿ, і ïåðøі êðîêè õëîï÷èê ðîáèâ ñòâà»: ïî÷èíàëèñÿ ðîêè íàâ÷àííÿ, і ïåðøі êðîêè õëîï÷èê
ïіä êåðіâíèöòâîì áàòüêà.

àôії Êà-Äàâíüîãðåöüêèé ôіëîñîô і ïèñüìåííèê Ïëóòàðõ ó áіîãðà
÷àííÿ â òîíà Ñòàðøîãî çàëèøèâ öіêàâó ïàì’ÿòêó ïðî ïåðâіñíå íàâ÷
(Êàòîí äàâíüîðèìñüêèõ ñіì’ÿõ: áàòüêî â÷èâ ñèíà ÷èòàòè і ïèñàòè 
èçíÿíó âëàñíîðó÷íî âåëèêèìè ëіòåðàìè âèêëàâ äëÿ õëîï÷èêà âіò ÷è
êîâîìó іñòîðіþ), їçäèòè âåðõè, ìåòàòè ñïèñ, áèòèñÿ â ïîâíîìó âіéñüê
íîì. Íå ñïîðÿäæåííі, áîðîòèñÿ ç âèðàìè і ñòðіìêèì ðі÷êîâèì ïëèí
ïðèâ÷à-áóëî çàáóòî é óðîêè «áîêñó»; áàòüêî ãàðòóâàâ õëîï÷èêà, ï
î ïåðå-þ÷è éîãî äî ôіçè÷íîї íàïðóãè, äî áîëþ, äî òîãî, ùîá ñòіéêî

äàâöåì, íîñèòè ñïåêó і õîëîä: âіí áóâ äëÿ íüîãî «і â÷èòåëåì, і çàêîíîä
îãó äî-і êåðіâíèêîì ó ôіçè÷íèõ âïðàâàõ». Êîëè õëîï÷èê îäÿãàâ ò
àä íèì ðîñëîãî – çàçâè÷àé ó 15–16 ðîêіâ, áàòüêî äîðó÷àâ îïіêó íà
íàëàñÿ êîìó-íåáóäü ç âåëèêèõ äåðæàâíèõ ëþäåé, і äëÿ þíàêà ïî÷è
þíіñòü «ïî÷àòêîâà øêîëà ôîðóìó». Òàê ïðîõîäèëî äèòèíñòâî і 

äèòèíè ñåíàòîðà ÷è âåðøíèêà. 
î öå íå À äèòèíñòâî ñåëÿíñüêîãî ñèíà àáî ñèíà ðåìіñíèêà? Ïðî
äîñèòü çáåðåãëîñÿ æîäíèõ äæåðåë, àëå ìè ìîæåìî óÿâèòè éîãî 

èñÿ êà-ÿñíî. Õëîï÷èê ìіã òåæ áóäóâàòè áóäèíî÷êè ç ïіñêó, áàâèòè
іðó ñèë ìіí÷èêàìè і ëîâèòè ïòàõіâ, àëå âæå äóæå ðàíî ïî÷èíàâ ó ìі

ïîìàãàâ і çäіáíîñòåé áðàòè ó÷àñòü ó òðóäîâîìó æèòòі ðîäèíè: äîï
ìàòåðі â ãîðîäі, ïðî åíèöþ, ïîëþâàâ ðàçîì çі ñòàðøèìè ÿ÷ìіíü і ïøå

ðîáîòà ïàñ ðàçîì ç äîìàøíіì ñîáàêîþ îâåöü àáî êіç. Іç ÷àñîì і
àòüêîâі: ñòàâàëà âàæ÷îþ; âåëèêèé õëîï÷èê áóâ óæå ïîìі÷íèê áà

æàâ і êîñèâ, íà ëåãêîìó ґðóíòі õîäèâ çà ðàëîì.
î ÿêùî Ãіðøå æèëîñÿ, çâè÷àéíî, ìіñüêèì õëîïöÿì, îñîáëèâî
ìіííèì, ìіñòî, ó ÿêîìó âîíè æèëè, áóëî òàêèì âåëèêèì, ðіçíîïëåì
âàæêî, ÿê Ðèì. Íåõàé ñåëÿíñüêîìó õëîï÷èêîâі äîâîäèëîñÿ іíîäі â
íàâêî-і âіí âòîìëþâàâñÿ, àëå âіí ïðàöþâàâ íà ÷èñòîìó ïîâіòðі; 

ðåêðàñ-ëèøíÿ ïðèðîäà íàñè÷óâàëà þíó äóøó âðàæåííÿìè ïð
ðîñëà â íèìè і âåëè÷íèìè. Ìіñüêà äèòèíà їõ íå çíàëà: âîíà ð
àëàñëè-ìàëåíüêіé êîìіð÷èíі íàä ìàéñòåðíåþ áàòüêà, íà áðóäíіé ãà
àòüêîâіâіé âóëèöі. Âîíà, çâè÷àéíî, òåæ, ÿê ìîãëà, äîïîìàãàëà áà
ïðîâî-â éîãî ðîáîòі і ìàòåðі â її õàòíіõ ñïðàâàõ, à âіëüíèé ÷àñ 
â öèðê äèëà íà âóëèöі çі ñâîїìè îäíîëіòêàìè. Ïðîáèðàëèñÿ äіòè â
ÿëè íà і â àìôіòåàòð, ìèëóâàëèñÿ ðіçíèìè äèâàìè, ÿêі âèñòàâëÿ

çàãàëüíèé îãëÿä.
ñòàðî-Ðèìñüêèé ïèñüìåííèê і ïîåò Àïóëåé, çãàäóþ÷è âèñëіâ

äàâíüîãî ìóäðå áіëüøå, öÿ, ïèñàâ: «…іç ÷àøàìè Ìóç íàâïàêè: ùî їõ á
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ùî ìіöíіøå â íèõ âèíî, òî êðàùå äëÿ äóøåâíîãî çäîðîâ’ÿ. Ïåðøà 
÷àøà â ïî÷àòêîâîãî â÷èòåëÿ: âîíà çàêëàäàє îñíîâè; äðóãà – ó ãðà-
ìàòèêà: äàє çíàííÿ; òðåòÿ – ó ðèòîðà: îçáðîþє êðàñíîìîâñòâîì». 
Äіòè áіäíîãî íàñåëåííÿ ïèëè òіëüêè ïåðøó ÷àøó: ó÷èëèñÿ â ïî-
÷àòêîâіé øêîëі.

Знайди в мережі Інтернет і переглянь відеоматеріал «Римська сім’я та 
виховання дітей в Давньому Римі (укр.)». Які особливості римської сім’ї ховання дітей в Давньому Римі (укр.)». Які особливості римської сім’ї 
ти можеш назвати? Порівняй виховання дітей у давньоримські часи 
і нині. Чи хотів (хотіла) би ти жити в Давньому Римі? Чому?

Земна хода богині Юнони
×àñòòî ìè ïðîõîäèìî ïîâç íàéöіêàâіøі ðå÷і, òîìó ùî äàâíî 

çâèêëèè äî їõ іñíóâàííÿ â íàøîìó æèòòі і íå î÷іêóєìî âіä íèõ íі-
÷îãî äèèâíîãî. Îñü, íàïðèêëàä, ãðîøі – ïðåäìåò íà ïåðøèé ïîãëÿä 
àáñîëþþòíî ïðîçàї÷íèé. ×è òàê öå?

Íà ôôîòîіëþñòðàöії óíèçó òè áà÷èø ïîòåìíіëå âіä ÷àñó ìіäíå 
êîëî, ííà îäíîìó áîöі ÿêîãî âèáèòî òðèçóá, à íà іíøîìó – çîáðà-
æåííÿ Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, і íàâіòü ìîæíà ïðî÷èòàòè äåÿêі 
áóêâè.

Ãðèââíÿ âіäîìà ç ìîìåíòó óòâîðåííÿ Ðóñі-Óêðàїíè. Òàê íàçè-
âàëè âååëèêі ñðіáíі ìîíåòè êíÿçіâ. Ãðèâíÿ áóëà ïðóòêîì ñðіáëà; à 
îñü ïðîî її ðîçìіð і âàãó іñíóє áàãàòî ñóïåðå÷ëèâèõ äàíèõ. Àëå â 
áóäü-ÿêêîìó âèïàäêó ãðèâíÿ áóëà âåëèêèì áàãàòñòâîì. Ùîá îòðè-
ìàòè áііëüø äðіáíі ãðîøі, òîðãîâöі ðîçðóáóâàëè ãðèâíþ íà ÷îòèðè 
÷àñòèíè, і öþ íîâó ìîíåòó ñòàëè íàçèâàòè ðóáëåì, âіä äієñëîâà 
«ðóáàòèè».

Àëå äî ÷îãî æ òóò Þíîíà, ñïèòàєø òè? ×îìó її іì’ÿ ç’ÿâèëîñÿ 
â çàãîëëîâêó? À îñü ÷îìó...

Ó 2880 ðîöі äî í. å. äëÿ Ðèìà íàñòàëè âàæêі ÷àñè. Ãîíåöü ïðè-
íіñ ñóììíó çâіñòêó: àðìіÿ öàðÿ Ïіððà ðîçáèëà äîáëåñíі ðèìñüêі 
âіéñüêàà ïіä Ãåðàêëåєþ. Çáåíòåæåíі âіéñüêîâèìè íåâäà÷àìè ðèì-
ñüêі ãððîìàäÿíè çâåðíóëè ñâîї ïîãëÿäè äî ìîãóòíüîї áîãèíі Þíî-
 íè, äðóóæèíè Þïіòåðà. І ðàíіøå ó âàæêі ìîìåíòè æèòòÿ äåðæàâíі 
ìóæі ÐÐèìó éøëè çà ïîðàäîþ äî її îðàêóëіâ, àäæå îäíèì ç іìåí 
áîãèíі áóëî Þíîíà Ìîíåòà, òîáòî 
Þíîíà Ðàäíèöÿ. ßê ïîâåðíóòè óäà-
 ÷ó Ðèììó? Äå âçÿòè ãðîøåé íà âіé íó? 
І öüîãî ðàçó âñåçíàþ÷à Þíîíà ÷åðåç 
ñâîїõ ææðèöü äàëà íàäіþ ðèìëÿíàì: 
óäà÷à ïðèéäå, êîøòè çíàéäóòüñÿ, 
ÿêùî ÐÐèì âåñòèìå âіéíó ñïðàâåäëè âî 
і òàê, ÿÿê áàæàþòü áî  ãè. Ïðîðîöòâî 
çäіéñíèèëîñÿ, і âäÿ÷íі ðèìëÿíè ïå-
ðåíåñëèè ìàéñòåðíі, äå êàðáóâàëè 
ãðîøі, íà Êàïіòîëіéñü êèé ïàãîðá, 

Ìîíåòà Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî, 
ÿêó êàðáóâàëè â 11 ñòîëіòòі.
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áëèæ÷å äî õðàìó Þíîíè, íàçàâ æäè çâ’ÿçàâøè íàçâó ìåòàëåâèõ 
ãðîøåé ç іì’ÿì áîãèíі – Ìîíåòà.

Ïîÿâà ñëîâà «ìîíåòà» â éîãî ñó÷àñíîìó çíà÷åííі ïîâ’ÿçàíà ç 
ëåãåíäîþ ïðî ãóñåé, ÿêі âðÿòóâàëè Ðèì. Çà  ëåãåíäîþ, ó 5 ñòîëіòòі 
äî í. å. ìіæ ðèìëÿíàìè і åòðóñêàìè òðèâàëà äåñÿòèðі÷íà âіéíà. 
Ðèìëÿíè ïðèâåçëè òðîôåé іç çàõîïëåíîãî ìіñòà Âåéî – ñòàòóþ 
åòðóñüêîї áîãèíі, ÿêà ÿâèëàñÿ îäíîìó іç ñîëäàòіâ і áëàãîñëîâèëà ðó , ä ó ä

è õðàì éîãî. Íà ÷åñòü öüîãî íà Êàïіòîëіéñüêîìó ïàãîðáі ïîáóäóâàë
Þíîíè, äå â æåðòâó ïðèíîñèëè äîìàøíіõ ãóñåé.

òî÷èëè À êîëè ó 390 ðîöі äî í. å. ôîðòåöþ Êàïіòîëіþ âíî÷і îò
à´åë´î-âîðîãè, ãóñè, ÿêèõ òðèìàëè çà îãîðîæåþ õðàìó Þíîíè, çà
òóâàòè. òàëè òà ðîçáóäèëè îõîðîíó ôîðòåöі, і Ðèì âäàëîñÿ âðÿò
âàëà їõ Âіäòîäі ââàæàëîñÿ, ùî Þíîíà ïîïåðåäèëà ðèìëÿí і âðÿòóâ
åðії.âіä çàãèáåëі, і áîãèíÿ ñòàëà ïîêðîâèòåëüêîþ Ðèìñüêîї іìïå

Öåðêâà Ñàíòà-Ìàðіÿ-іí-Àðà÷åëі, ì. Ðèì, Іòàëіÿ. Ñó÷àñíі ôîòî.

âàíî íà Áóäіâíèöòâî öåðêâè äàòóþòü 6 ñòîëіòòÿì. Її áóëî ïîáóäîâ
óñè, ÿêіìіñöі õðàìó Þíîíè, òîãî ñàìîãî, áіëÿ ÿêîãî æèëè ãó
âі ñõîäè. âðÿòóâàëè Ðèì âіä ãàëëіâ. Äî õðàìó âåäóòü ÷óäîâі ìàðìóðîâ

À ñòåëþ öåðêâè ïðèêðàøàþòü ðîçïèñè íà ìîðñüêі òåìè.

«гроші» Скористайся знанням іноземних мов і визнач, у яких мовах слово
є співзвучним зі словом «монета».

Боги на боці легіонерів
ó 4 ñòî-ßê òè çíàєø, Ðèì – ìàëåíüêà ïëÿìî÷êà íà êàðòі Іòàëії ó
óòíіøó ëіòòі äî í. å. – ÷åðåç äâà ñòîëіòòÿ ïåðåòâîðèâñÿ íà íàéìîãó
÷îìó æ äåðæàâó Ñåðåäçåìíîìîð’ÿ, à íåçàáàðîì ñòàâ іìïåðієþ. Ó ÷
â: «Òîé éîãî ñåêðåò? Ðèìñüêèé âіéñüêîâèé іñòîðèê Âåãåöіé ïèñàâ
ÿñíèòè ôàêò, ùî ðèìëÿíè çóìіëè çàâîþâàòè âåñü ñâіò, ìîæíà ïîÿ
ëіíîþ і òіëüêè їõíüîþ âіéñüêîâîþ ïіäãîòîâêîþ, òàáіðíîþ äèñöèïë
ðèìñüêіâіéñüêîâîþ ïðàêòèêîþ». Ùî öå îçíà÷àє? ßêèìè æ áóëè ð

ëåãіîíåðè?
ìåòðіâ) Ïðîñòèé ðèìñüêèé ëåãіîíåð ìіã ïðîéòè 20 ìèëü (30 êіëîì
ìó ñïî-çà ï’ÿòü ãîäèí, ìàðøèðóþ÷è âіéñüêîâèì êðîêîì ó ïîâíîì
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ðÿäæåíííі (ñóìêà ç ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ, çáðîÿ, îáëàäóíêè, 
øîëîì,, ùèò, ìå÷ і ïіëóì (ìåòàëüíèé ñïèñ) – çàãàëîì 35 êã âàãè!). 
Àëå і ööå íå ìåæà âèòðèâàëîñòі âîїíà. Çà ïîòðåáè ëåãіîíåðіâ çìó-
øóâàëèè ìàðøèðóâàòè øâèäêèì êðîêîì, ùîá ïðîéòè çà òîé ñàìèé 
÷àñ 24 ìèëі (35,5 êіëîìåòðà)!

Ðîçááèâàëè òàáіð ëåãіîíåðè â ïîâíîìó ñïîðÿäæåííі: їì íå äî-
çâîëÿëîîñÿ çíіìàòè іç ñåáå îáëàäóíêè àáî çáðîþ, òîìó ùî êîæåí 
âîїí ïîîâèíåí áóâ çàâæäè áóòè â ïîâíіé áîєãîòîâíîñòі.

Âõîääè â òàáіð îáëàøòîâóâàëè îñîáëèâî ðåòåëüíî, àäæå ñàìå 
âîíè çààáåçïå÷óâàëè øâèäêі é ìàñîâі íàáіãè íà ïðîòèâíèêà. Íà-
ñïðàâäіі, ñòðàòåãіÿ і òàêòèêà ðèìñüêîї àðìії ïîëÿãàëà â áëèñêà-
âè÷íèõõ àòàêàõ íà âîðîãà, íàâіòü ÿêùî òîé áóâ ÿâíî ñèëüíіøèé, 
à éîãî àðìіÿ – ÷èñëåííіøà.

Ëåãііîíåðіâ áóëî âіäìіííî ïіäãîòîâëåíî äî íàñòóïàëüíîãî áîþ: 
âîíè áóóëè ñïðàâæíіìè ìàéñòðàìè áîéîâèõ ìèñòåöòâ çàâäÿêè íå 
òіëüêè ìàéñòåðíîñòі, ÿêó ðîçâèâàëè ó âèñíàæëèâèõ òðåíóâàííÿõ, 
à é äèññöèïëіíі. Çãîäîì ðèìñüêі ëåãіîíåðè ñòàëè íåïåðåìîæíèìè 
і â ìèñòåöòâі îáëîãè. Äåÿêі îáëîãîâі ìàøèíè áóëè òàêèìè âðàæà-
þ÷èìè, ùî äåêîëè óïðàâëіííÿ îäíієþ ìàøèíîþ ïîòðåáóâàëî 
100 îñііá.

Íà ііëþñòðàöії (ñ.  158) òè áà÷èø «åëåïîëіñ» – ñàìîõіäíó áàãàòî-
ïîâåðõîîâó âåæó ç äåðåâ’ÿíèõ êðîêâ, ïîêðèòèõ øêіðîþ і âîãíåçà-
õèñíèììè ìàòåðіàëàìè, ÿêó ðóõàþòü ñëóãè àáî çàïðÿæåíі âîëè. Íà 
âñіõ ïîîâåðõàõ âåæі ðîçòàøîâóâàëèñÿ ïóñêîâі óñòàíîâêè, òàðàíè 
òà îçáððîєíі ñîëäàòè, ãîòîâі ïîäîëàòè íåïðèñòóïíі ñòіíè, äîñÿãàþ÷è 
çíà÷íîїї âèñîòè çà äîïîìîãîþ ïðèñòðîþ, ñõîæîãî íà åñêàëàòîð. Çà 
ñëîâàìè ðèìñüêîãî àðõіòåêòîðà і ìåõàíіêà Âіòðóâіÿ, її âèñîòà êî-
ëèâàëààñÿ âіä 28 äî 50 ìåòðіâ.

Çâè÷÷àéíèé äåíü ëåãіîíåðà áóâ äóæå âàæêèé і ñòðîãî âïîðÿäêî-
âàíèé. Ïðîêèíóâøèñü äî ñâіòàíêó, ëåãіîíåð ñíіäàâ ðіäêîþ êàøåþ 

Ìàðø ëëåãіîíåðіâ.
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âіä öåí-çі çëàêіâ іç õëіáîì. Ïîòіì êîæåí âîїí öåíòóðії îòðèìóâàâ â
è: îõî-òóðіîíà çàâäàííÿ íà äåíü. Âîíè áóëè íàéðіçíîìàíіòíіøèì
àíåíèì ðîíà âèùèõ îñіá і ñóïðîâіä âіäâіäóâà÷іâ, äîïîìîãà ïîðà
ðèíàìè ó ëіêàðíі òà ïðèáèðàííÿ áàíü і âáèðàëåíü, äîãëÿä çà òâàð
à óñòà-é áóäіâåëüíі ðîáîòè àáî òåõíі÷íå îáñëóãîâóâàííÿ çáðîї òà

íîâîê.
àâëÿëè Áіéöіâ ëåãіîíó, ÿêі íå ìàëè ñïåöіàëüíèõ äîðó÷åíü, âіäïðà
àøòîâà-íà іíòåíñèâíå òðåíóâàííÿ äî íàâ÷àëüíîãî ïîëÿ áèòâè, îáëà
ðþâàëè íîãî â òàáîðі. Ïіä íàãëÿäîì ó÷èòåëÿ âîїíè ùîäíÿ ïîâòîð
àâ÷àëü-âïðàâè ç äåðåâ’ÿíîþ çáðîєþ, âіäòî÷óâàëè ìàéñòåðíіñòü íà íà

íèõ ñòîâïàõ àáî áðàëè ó÷àñòü ó ðåêîíñòðóêöії áîїâ.
åðè ãî-Ðîáî÷èé äåíü çàâåðøóâàâñÿ ïіñëÿ çàõîäó ñîíöÿ. Ëåãіîíå

ëå іíîäі òóâàëè âå÷åðþ, ÿêà íі÷èì íå âіäðіçíÿëàñÿ âіä ñíіäàíêó, àë
è. Àëå, âêëþ÷àëà òðîõè ì’ÿñà, çàçâè÷àé ñâèíèíè àáî ÿëîâè÷èíè
âå÷åðþçàëåæíî âіä ìіñöÿ, äå ðîçòàøîâóâàâñÿ òàáіð, äåêîëè íà â

õòîñü іç ìîãëè ñìàæèòè áàðàíіâ, ïòàõіâ àáî äèêèõ çâіðіâ, ÿêùî õ
áіéöіâ ïðîòÿãîì äíÿ ïîëþâàâ.

ìàíіòíі Ïіñëÿ âå÷åðі ëåãіîíåð áóâ âіëüíèé, âіí ìіã ãðàòè â ðіçíîì
î âäåíü іãðè ç òîâàðèøàìè, îáãîâîðþâàòè ñïðàâè, ÿêі áóëî çðîáëåíî

Òàáіð ëåãіîíåðіâ. Ðåêîíñòðóêöіÿ. óêöіÿ.Åëåïîëіñ. Ðåêîíñòðó

(2)Ðèìñüêèé ëåãіîíåð çà ïîâñÿêäåííîþ ðîáîòîþ (1), íà òðåíóâàííі
і ïіä ÷àñ âå÷åðі (3). 

1 2 3
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òîùî. Ïîòіì ëåãіîíåð ïîâåðòàâñÿ äî ñâîãî íàìåòó і çàñèíàâ ïðîñòî 
íà çåìëі, ÿêùî ïåðåáóâàâ ó ïåðåñóâíîìó íàìåòîâîìó ìіñòå÷êó, àáî 
ó äâîõ’ÿðóñíîìó ëіæêó ïіä ÷àñ ñëóæáè â ãàðíіçîíі.

Знайди в мережі Інтернет і переглянь відеоматеріал «Римська армія 
(укр.)». Спробуй відповісти на нижчеподані питання і поділися цією ін-
формацією зі старшими родичами.
1. Які способи використовували для того, щоб підтримувати дисципліну Які способи використовували для того, щоб підтримувати дисципліну 
в риимському війську?
2. ЯЯк називалися військові підрозділи в римській армії?
3. ННазви зброю римських легіонерів.
4. ХХто такі гастати, принципи та тріарії?
5. ЯЯкі основні військові реформи здійснювали римські імператори?
6. ЯЯкі сучасні міста і в яких країнах виникли як супутники римських вій-
ськоових таборів?

Аттіла – гроза народів
Ç óððîêіâ іñòîðії òè âæå çíàєø, ùî Àòòіëà áóâ ïðàâèòåëåì ãóíіâ 

ó 434–453 ðîêàõ. Âіí îá’єäíàâ ïіä ñâîєþ âëàäîþ òþðêñüêі, ãåð-
ìàíñüêêі òà іíøі ïëåìåíà, ñòâîðèâ äåðæàâó іç öåíòðîì ó Ïàííîíії 
(ñó÷àñííà Óãîðùèíà), âîþâàâ çі Ñõіäíîþ òà Çàõіäíîþ Ðèìñüêèìè 
іìïåðіÿÿìè.

À ÿêêèì âіí áóâ і ÿêó ïàì’ÿòü ïðî ñåáå çàëèøèâ?
Äîñëëіäíèêè ââàæàþòü, ùî Àòòіëà áóâ äóæå æîðñòîêèì. 

Ó 444 ððî öі, çà õðîíіêîþ ñó÷àñíèêà ïîäіé Ïðîñïåðà Àêâіòàíñüêîãî, 
âіí óáèèâ áðàòà Áëåäà: «Àòòіëà, öàð ãóíіâ, áëіäèé, áðàòà ñâîãî і 
ñîðàòíèèêà ïî öàðñòâó óáèâ і éîãî íàðîäè çìóñèâ ñîáі êîðèòèñÿ».
Óáèâøèè áðàòà, Àòòіëà ñòàâ îäíîîñіáíèì öàðåì ãóíіâ. Çà æîðñòî-
êіñòü і ëþáîâ äî âîєí і ãðàáåæіâ öàð îòðèìàâ ïðіçâèñüêî «Áè÷ 
Áîæèé». Іì’ÿ Àòòіëè âèêëèêàëî ó âîðîãіâ ñòðàõ і ïîâàãó. І ñüîãîäíі 

Åæåí ÄÄåëàêðóà. «Àòіëëà çíåâàæàє Іòàëіþ і Ìèñòåöòâà» (1847).
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âîíî çàëèøàєòüñÿ ñèíîíіìîì àãðå-
ñèâíîñòі é âîéîâíè÷îãî äóõó. Âіí
íå âèçíàâàâ êîðäîíіâ, çàâîéîâíèöü-
êèìè íàáіãàìè ðîçøèðèâ ñâîþ
 äåðæàâó äî âåëè÷åçíèõ ðîçìіðіâ.
«Êóäè ñòóïèòü êîïèòî êîíÿ, òàì
íàøà çåìëÿ».

ÀòòіëàÇà ñâіä÷åííÿì õðîíіñòіâ,
åìêóâà-áóâ íåâèñîêîãî çðîñòó, ïðèçå
êîëüî-òèé, êðåìåçíèé, ç òåìíèì

ïàëèìèðîì øêіðè, ìàëåíüêèìè çàï
ðіäêîþ î÷èìà, ïëîñêèì íîñîì і ð
òà õîäà áîðіäêîþ; àëå éîãî ãîðäîâèò

і ñóâîðіñòü îáëè÷÷ÿ ñïðàâëÿëè çíà÷íå âðàæåííÿ.
æèé äî Ñó÷àñíèêè çàçíà÷àëè, ùî Àòòіëà áóâ àáñîëþòíî áàéäóæ

ðîçêîøі.
àëüíèé Âîїíè-ãóíè ïіä ïðîâîäîì ñâîãî âîæäÿ âèíàéøëè îðèãіíà
ä ñіäëî ñïîñіá çáåðіãàííÿ і ïðèãîòóâàííÿ ì’ÿñà: âîíè êëàëè éîãî ïіä
і âòðà-íà ÷àñ òðèâàëîї âåðõîâîї їçäè. Âіä òðÿñêè âîíî âіäáèâàëîñÿ
ðåçóëü-÷àëî ðіäèíó, äî òîãî æ ïðîñîëþâàëîñÿ âіä êіíñüêîãî ïîòó. Ó ð
ÿ ì’ÿñî.òàòі ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ âîїíè îòðèìóâàëè ãîòîâå äî âæèâàííÿ

Çîáðàæåííÿ Àòòіëè.

Ìîð Òàí. 
òòіëè»«Áåíêåò À

(1870).

Ïðіñêà, Ïðàâîðó÷ çîáðàæåíî âіçàíòіéñüêîãî äèïëîìàòà òà іñòîðèêà 
Àòòіëà ÿêèé çóñòðі÷àâñÿ ç ïîëêîâîäöåì і çàëèøèâ ñâîї ñïîãàäè: «À
ëêîâîäöі ñïîæèâàâ їæó íà äåðåâ’ÿíèõ òàðіëêàõ, òîäі ÿê éîãî ïîë

òàêîæ ïðèãîùàëèñÿ ëàñîùàìè íà ñðіáíèõ áëþäàõ. Îäÿã íà íüîìó – 
àéíîñòі. ïðîñòèé і íі÷èì íå âіäðіçíÿâñÿ âіä îäÿãó іíøèõ âîїíіâ, êðіì îõà
÷êà éîãî Íі ìå÷ íà éîãî ïîÿñі, íі øíóðêè âàðâàðñüêîãî âçóòòÿ, íі âóçäå÷
ÿìè, ÿê êîíÿ íå áóëè ïðèêðàøåíі çîëîòîì, êàìåíÿìè і êîøòîâíîñòÿ

çàâåäåíî â іíøèõ âàðâàðіâ».
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Îäíîîãî ðàçó Ïàïà Ðèìñüêèé Ëåâ I âñòàâ ïåðåä Àòòіëîþ íà êî-
ëіíà. «ÂÂіòàþ òåáå, Áè÷ Áîæèé», – ñêàçàâ Ïàïà âîæäþ. Âіäîìî, ùî 
ïіñëÿ ááåñіäè ç Ïàïîþ Ðèìñüêèì Ëåâîì I Àòòіëà, öåé æàõ Єâðîïè 
і àíòèõõðèñò, ïðèéíÿâ âèêóï (ðèìñüêèé іìïåðàòîð âіääàâ éîìó ïî-
ëîâèíóó ñêàðáíèöі ÿê äîäàòîê äî äàíèíè, ÿêó Ðèì ñïëà÷óâàâ êî÷î-
âèêàì ùîðîêó) і ïîâåðíóâ ñâîє âіéñüêî, âіäñòóïèâøè âіä Ðèìà.

Àòòііëà і éîãî âîїíè íåñëè ñìåðòü і ðóéíóâàííÿ, àëå ðàçîì ç 
òèì їõííіé ïîõіä ñïðèÿâ ïîÿâі îäíîãî ç íàéêðàñèâіøèõ ìіñò ñâіòó. 
Òі, õòî âöіëіâ ó ïіâíі÷íіé Іòàëії ïіñëÿ íàâàëè ãóíіâ, ïåðåáðàëèñÿ 
íà îñòððîâè і ëàãóíè íà Àäðіàòèöі, äå â ïîäàëüøîìó âèíèêëî ìіñòî 
Âåíåöіÿÿ.

Ïåðøøîї і єäèíîї ïîðàçêè Àòòіëà çàçíàâ ó áèòâі ç ðèìëÿíàìè íà 
Êàòàëààóíñüêèõ ïîëÿõ. Ïіñëÿ æîðñòîêîї áèòâè, ó ÿêіé çàãèíóâ âåñò-
ãîòñüêèèé êîðîëü, Àòòіëà âіäñòóïèâ і íåçàáàðîì ïîêèíóâ Ãàëëіþ.

Ôððàí÷åñêî 
ÑÑîëіìåíà. 

«Çóñòððі÷ Ïàïè 
Ðèìñüêîãî Ëåâà 

і ÀÀòòіëè» 
(äî 17447 ðîêó).

Ìіíіàòòþðà ç ìàíóñêðèïòó 14 ñòîëіòòÿ іç çîáðàæåííÿì áèòâè 
íà Êàòòàëàóíñüêèõ ïîëÿõ.
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Âåëèêèé Àòòіëà ïîìåð ó 47 ðî-
êіâ. Íà çíàê ñêîðáîòè âîїíè-ãóíè
âіäðіçàëè ñîáі ÷àñòèíó âîëîññÿ і
ñïîòâîðèëè îáëè÷÷ÿ ãëèáîêèìè ðà-
íàìè, ùîá їõíіé âàòàæîê áóâ
 îï ëàêóâàíèé íå êðèêîì і ñëüîçàìè
æіíîê, à êðîâ’þ ÷îëîâіêіâ., ð

íåâіäî-Äå ìîãèëà Àòòіëè, і äîñі
ó òðüîõ ìî. Ïîëêîâîäöÿ ïîõîâàëè ó
і ñðіá-òðóíàõ – ìåòàëåâіé, çîëîòіé 
Òðóíèíіé, ÿêі âêëàëè îäíà â îäíó.

ÿòòÿìè. çàêðèëè çàìêàìè і çàêëÿ
óðáóâàâ Ùîá ïðàõó Àòòіëè íå ïîòó
àðÿ âè-æîäåí ñìåðòíèé, ìîãèëó öà
è âåëè-êîïàëè íà äíі ãëèáîêîї ðі÷êè. Äëÿ öüîãî ãóíè ñïîðóäèëè
î. Êîëè ÷åçíó äàìáó і íà ÷àñ ïîõîðîíó âіäâåëè âîäó â іíøå ðóñëî
óñëó, à ïîõîðîíè çàêіí÷èëèñÿ, ðі÷êó çíîâó ïóñòèëè ïî ñâîєìó ðó
á íіõòî ðàáіâ, ÿêі êîïàëè ïîõîðîííó ÿìó, òієї ñàìîї íî÷і âáèëè, ùîá
À þíó é íіêîëè íå äіçíàâñÿ, äå ïîõîâàíî âåëèêîãî ïîëêîâîäöÿ.

îâіð’ÿì, äðóæèíó Êðіìõіëüäó ïîõîâàëè ïîðó÷ іç Àòòіëîþ. Çãіäíî ç ïî
ìîãèëó, öå ìіñöå îõîðîíÿþòü ïîòîéáі÷íі ñèëè, à òîé, õòî âіäêðèє ì
åçöіííó çàêëè÷å íà ðіä ëþäñüêèé ñòðàøíå ãîðå. Öþ ðі÷êó і â íіé áå

ìîãèëó Àòòіëè áåçóñïіøíî øóêàþòü îñü óæå 15 ñòîëіòü. 
ñïіâàíî Âïëèâ Àòòіëè íà Єâðîïó áóâ òàêèé âåëèêèé, ùî éîãî îñ
13 ñòî-íàâіòü ó äàâíüîãåðìàíñüêèõ і ñêàíäèíàâñüêèõ åïîñàõ. Ó 1
é îáðàç ëіòòі àâòîðè óãîðñüêèõ õðîíіê íàìàãàëèñÿ ñòâîðèòè íîâèé
èíàñòії Àòòіëè ÿê ïðàîòöÿ óãîðñüêîãî äâîðÿíñòâà òà çàñíîâíèêà äè
їíüîãî óãîðñüêèõ êîðîëіâ, õî÷à ãóíè íå ìàëè íіÿêîãî ñòîñóíêó äî

ïîõîäæåííÿ.

Угорщині Як ти гадаєш, чому одним з найпопулярніших чоловічих імен в У
стало ім’я Аттіла?

У пошуках витоків слов’ян на українських землях
à «Ñàð-Ç îïîâіäåé «Ñêіôñüêå íàøåñòÿ íà óêðàїíñüêі çåìëі» òà
ñÿ (äіç-ìàòè – ñòàðîäàâíі êî÷îâèêè â óêðàїíñüêèõ ñòåïàõ» òè äіçíàâ

Óêðàїíè íàëàñÿ), ùî ñàìå ñêіôè çàñíóâàëè ïåðøå íà òåðèòîðії Ó
Ïіâíі÷-âåëèêå ïîëіòè÷íå îá’єäíàííÿ. Ïіçíіøå ó ñòåïàõ Ñõіäíîãî і Ï
àðìàòè.íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ ìàéæå ÷îòèðè ñòîëіòòÿ ãîñïîäàðþâàëè ñà
âî «âå-Ç 1 ñòîëіòòÿ â іñòîðè÷íèõ äæåðåëàõ òðàïëÿєòüñÿ ñëîâ
êà ïðîíåäè», âîíî îçíà÷àëî âæå ïåâíå ïëåìіííå óòâîðåííÿ. Çãàä
èñòóâà-âåíåäіâ є, íàïðèêëàä, íà äîðîæíіõ òàáëèöÿõ, ÿêèìè êîðè
è òåðè-ëèñÿ ðèìñüêі êóïöі òà âіéñüêîâі. Çà íèìè ìîæíà âèçíà÷èòè

âåðõіâ’ÿ òîðіþ, çàñåëåíó âåíåäàìè, – öå çåìëі íà ïіâíі÷ âіä Êàðïàò, â
Äíіñòðà òà íà çàõіä.

Ëîóðåíñ Àëüìà-Òàäåìà. 
«Ñìåðòü Àòòіëè» (1859).
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Ùå êîëè íà óêðàїíñüêі çåìëі 
ïðèéøëè ñàðìàòè, áóëî çðóéíîâà-
 íî íèçêó ïîñåëåíü çàðóáèíåöüêîї
êóëüòóðè, ùî ââàæàєòüñÿ ïåðøîþ 
«ñëîâ’ÿíіçîâàíîþ» êóëüòóðîþ, âіä-
êðèâà÷åì ÿêîї áóâ óæå âіäîìèé òîáі 
Âіêåíòіé Õâîéêà. Ñàìå âіí äîñëі-ä
äæóâàââ ìîãèëüíèê ó Çàðóáèíöÿõ ó 
1899 ðîîöі. Âèòðèìàâøè ñàðìàòñüêі 
íàáіãè, ïðåäêè ñëîâ’ÿí çóìіëè çáå-
ðåãòèñÿÿ íà Ñåðåäíüîìó Ïîäíіïðîâ’ї 
òà íàâііòü ó áåçïîñåðåäíüîìó ïîãðà-
íè÷÷і çç Ðèìñüêîþ іìïåðієþ. Àðõåî-
ëîãè ââàæàþòü, ùî ïіçíüîçàðóáèíåöüêі ïàì’ÿòêè é çóáðèöüêà 
êóëüòóððà є ñâіä÷åííÿì æèòòÿ òà ãîñïîäàðñüêîї äіÿëüíîñòі çåìëå-
ðîáіâ-âåíåäіâ.

Îêðііì âåíåäіâ, ó ðèìñüêèõ іñòîðè÷íèõ ïðàöÿõ çãàäóþòüñÿ òà-
êîæ ïëëåìåíà àíòіâ і ñêëàâèíіâ. Іñòîðèêè ïіäòâåðäæóþòü іñíóâàííÿ 
ðіçíîìààíіòíèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ Âіçàíòіéñüêîþ іìïåðієþ òà íèìè.

Îäíààê íàéâàæëèâіøèìè ìîæíà ââàæàòè çãàäêè ïðî ñëîâ’ÿíñüêі 
ïëåìåííà ó ïðàöÿõ ãîòñüêîãî іñòîðèêà Éîðäàíà òà âіçàíòіéñüêîãî 
іñòîðèêêà Ïðîêîïіÿ Êåñàðіéñüêîãî. Âîíè íàäàëè іíôîðìàöіþ ïðî 
çàñåëåíííÿ ñëîâ’ÿíàìè ïåâíèõ òåðèòîðіé: «Íà ïіâíі÷, ïî÷èíàþ÷è 
âіä ìіññöÿ çàðîäæåííÿ ðі÷êè Âіñòóëè (Âіñëè)… ðîçòàøóâàëîñÿ … 
ïëåì’ÿ âåíåäіâ… Ñêëàâèíè æèâóòü âіä ìіñòà Íîâієíòóðà і îçåðà, 
ùî çâåòòüñÿ Ìóðñіàíñüêèì, äî Äàíàñòðà (Äíіñòðà), à íà ïіâíі÷ – äî 
Âіñòóëèè… Àíòè … ïîøèðþþòüñÿ âіä Äàíàñòðà äî Äàíàïðà (Äíі-
ïðà)». ÎÎòæå, âåðõіâ’ÿ Äíіñòðà, Çàõіäíîãî Áóãó òà Âіñëè çàñåëÿëè 
äàâíі ññëîâ’ÿíè.

Ñó÷ààñíі äîñëіäíèêè âèòîêіâ ñëîâ’ÿíñòâà âèîêðåìëþþòü âåíåä-
ñüêèé ((1–4 ñòîëіòòÿ) òà àíòñüêèé (4–7 ñòîëіòòÿ) ïåðіîäè іñòîðії. Íà 
їõíþ ääóìêó, íà ïåðøîìó åòàïі ñëîâ’ÿíñüêі ïëåìåíà âõîäèëè äî 

Ðèìñüêà äîðîæíÿ òàáëèöÿ 
ç óêðàїíñüêèìè çåìëÿìè.

Ãîòòè ïіä ÷àñ 
ïååðåñåëåííÿ.
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ñêëàäó ïëåìіííèõ ñîþçіâ ïіä ïðîâîäîì іðàíñüêèõ (ñêіôè, ñàðìàòè) 
òà ãåðìàíñüêèõ (ãîòè, âàíäàëè) ïëåìåí. Ó ìåæàõ öèõ ñîþçіâ âîíè 
çàçíàâàëè ðèìñüêîãî âïëèâó, îñêіëüêè ìåøêàëè ó ïðèêîðäîííèõ 
ðàéîíàõ ðèìñüêèõ ïðîâіíöіé Ñõіäíîї Єâðîïè. Ñïіâіñíóâàííÿ ñëî-
â’ÿí ç ïëåìåíàìè, ÿêі ïðèéøëè, çàñâіä÷èëè ïàì’ÿòêè ïøåâîðñüêîї 
êóëüòóðè.

Âåëèêîþ õâèëåþ ïåðåñåëèëèñÿ íà óêðàїíñüêі çåìëі âîéîâíè÷і ð ó ð
ëèøêè çàãîíè ãåðìàíñüêèõ ïëåìåí – ãîòè. Âîíè ëіêâіäóâàëè çàë
çðàçîê ñêіôî-ñàðìàòñüêèõ äåðæàâ і ñîþçіâ òà óòâîðèëè ùîñü íà 
ãîòè ó íîâîї äåðæàâè. Çàâîëîäіâøè âåëè÷åçíèìè òåðèòîðіÿìè, 

3 ñòîëіòòі ðîçäіëèëèñÿ íà äâà óãðóïîâàííÿ – âåñòãîòè òà ñòãîòèîñ .
íå óòâî-Íà óêðàїíñüêèõ çåìëÿõ ñôîðìóâàëîñÿ îñòãîòñüêå äåðæàâí

ðåííÿ. Ó ìåæàõ «äåðæàâè Åðìàíàðіõà, àáî Ãåðìàíàðіõà» áëèçüêî(á
ÿòü ïðî 265–375 ðîêіâ) æèëè é ñëîâ’ÿíñüêі ïëåìåíà. Іñòîðèêè ãîâîðÿ
çà ïåð-ñîþçè é âіéíè àíòіâ òà îñòãîòіâ. Âî÷åâèäü, àíòè áîðîëèñÿ ç
ïðî òå, øіñòü ó öüîìó óãðóïîâàííі. Іñòîðèêè çàëèøèëè ñâіä÷åííÿ ï
è ç àíò-ùî îñòãîòñüêîìó öàðþ Âіíіòàðó, àáî Âіòіìіðó, âèïàëî âîþâàòè
ñòàðіé-ñüêèì âîæäåì Áîæåì і íàâіòü ñòðàòèòè éîãî ðàçîì ç ðàäîþ 

øèí. Ïðîòå îñòàòî÷íî çíèùèòè àíòіâ éîìó íå âäàëîñÿ.
òà ïðî-Äîñëіäíèêè ïðèïóñêàþòü, ùî â óìîâàõ ãîòñüêîї íàâàëè ò

àëî òðè õîäó Àòòіëè ÷åðåç óêðàїíñüêі çåìëі â 4–5 ñòîëіòòÿõ іñíóâà
òàòî÷íî ïëåìåíі ñëîâ’ÿí: âåíåäè, àíòè òà ñêëàâèíè. Ãóíè çóìіëè îñò

ñâîєþ ïåðåìîãòè àëàíіâ â óêðàїíñüêèõ ñòåïàõ òà îá’єäíàòè ïіä
Ñõіäíîї âëàäîþ âñі ïëåìåíà, ùî ìåøêàëè íà ñõіäíèõ êîðäîíàõ Ñ

Ðèìñüêîї іìïåðії.
ðæàâó, Ïіñëÿ ñìåðòі Àòòіëè éîãî ÷èñëåííі ñèíè ñòàëè äіëèòè äå
åìîãëè àëå ÷åðåç òðè ðîêè âòðàòèëè âëàäó. Ãóíñüêó àðìіþ ïåð

íà Ðèì-îá’єäíàíі ñèëè îñòãîòіâ òà іíøèõ ïëåìåí. Ïіñëÿ öüîãî Ñõіäí
çíà÷  íî ñüêà (Âіçàíòіéñüêà) іìïåðіÿ і ïëåìіííå îá’єäíàííÿ ñëîâ’ÿí 

ÿòêàìè çìіöíіëè. Â àðõåîëîãії äîñëіäíèêè ïîâ’ÿçóþòü âåíåäіâ ç ïàì’ÿ
êèїâñüêîї êóëüòóðè, à àíòіâ – ç íîñіÿìè ëüòóðè.ïåíüêіâñüêîї êóë
Âіäíîñèíè ìіæ Âіçàíòіéñüêîþ іìïåðієþ òà ñëîâ’ÿíàìè âèçíà÷àëè í

ñåðåäè-ñòàíîâèùå ó Ñõіäíіé Єâðîïі âïðîäîâæ äðóãîї ïîëîâèíè 5 – ñ
 íè 6 ñòîëіòòÿ.

òієþ çà Çãîäîì ñëîâ’ÿíè ïî÷àëè ñàìîñòіéíó áîðîòüáó ç Âіçàíò
. Ç ïî-ñôåðè âïëèâó íà Ïðèäóíàéñüêіé ðіâíèíі òà íà Áàëêàíàõ
íàéñüêі ÷àòêó 6 ñòîëіòòÿ âîíè ÷è íå ùîðîêó íàïàäàëè íà ïðèäóí
òàëèñÿ âіçàíòіéñüêі çåìëі, çàõîïëþâàëè âіéñüêîâó çäîáè÷ і ïîâåð

äîäîìó ç áàãàòèìè òðîôåÿìè.
è÷åçíіé Ñëîâ’ÿíñüêі àðõåîëîãі÷íі êóëüòóðè âèÿâëåíî íà âåëè
çîâèíè,  òåðèòîðії, ùî ïðîñòÿãàëàñÿ âіä Êàðïàò äî Äóíàéñüêîї íèç
áåðåãàõ ó ïіâäåííіé Ïîëüùі і ëіñîñòåïîâіé Óêðàїíі, íà ïðàâèõ á
îþ, ùîÏðèï’ÿòі і â Ïîäåñåííі. Âîíè áóëè òàêі áëèçüêі ìіæ ñîáî
ñòîëіòü. їõ ÷àñòî îá’єäíóþòü â îäíó àðõåîëîãі÷íó êóëüòóðó 6–7 ñ
âàєòüñÿ Çà ìіñöåì ïåðøèõ і íàéÿñêðàâіøèõ çíàõіäîê âîíà íàçèâ

ïðàçüêî-êîð÷àöüêîþ (ñêëàâèíè).
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Господарство на давніх українських землях
Çà ïàì’ÿòêàìè ïðàçüêî-êîð÷àöüêîї àðõåîëîãі÷íîї êóëüòóðè ïðî-

 ñòåæóєòüñÿ ãîñïîäàðñüêèé ñïîñіá æèòòÿ ñëîâ’ÿí-çåìëåðîáіâ. Íà-
ðіæíîþ öåãëèíêîþ öüîãî æèòòÿ є áóäèíîê, òіëüêè ñüîãîäíі áóäè-
íîê – öå íàñàìïåðåä ïðèìіùåííÿ, à äëÿ ñëîâ’ÿíèíà òèõ ÷àñіâ – öå 
âñå æèòòÿ éîãî ñіì’ї. Õàòà, ãîñïîäàðñüêі ÿìè, õëіâ ñòàíîâèëè 
äâіð – îáãîðîäæåíå ìіñöå îñâîєíîãî ñіì’єþ ñâіòó.îáãîðîäæåíå ìіñöå îñâîєíîãî ñіì’єþ ñâіòó.

Ñëîîâ’ÿíñüêèé áóäèíîê. Ó òàêîìó 
ïðèè  ìіùåííі áóëî çàòіñíî, àëå æèò  òÿ 
ïðîîõîäèëî çäåáіëüøîãî ïðîñòî íåáà. 
Ó ááóäèíêó ìåøêàëà ñіì’ÿ – áàòü-
 êî, ìàòè é äіòè. Êіëüêà æèòåë, ùî 
 áóäóâàëèñÿ ïîáëèçó, – öå ìіñöå îñå-
ëåíííÿ âåëèêîї ïàòðіàðõàëüíîї ñіì’ї. 
Êіëëüêà ãðóï äâîðіâ – ñåëèùå, ó ÿêîìó 
ìåøøêàâ ðіä.

Ñëîââî «ñåëî» îçíà÷àëî òîäі íå ïîñåëåííÿ, à íèâó, ãîòîâó äëÿ 
ñіâáè. ÑÑëîâ’ÿíñüêі ïîñåëåííÿ çàëèøàëèñÿ íåòðèâàëèìè, áî çåìëå-
ðîáñòâîî áóëî ïіäñі÷íî-âîãíåâèì. Öå òàêèé âèä ãîñïîäàðþâàííÿ, çà 
ÿêîãî îáèðàëè äіëÿíêó ëіñó äëÿ âèïàëó, óó âëàøòîâóâàëè âèïàë, 
ãîòóâàëëè çåìëþ ïіä ïîñіâ (òîáòî ðîáèëè íèâó), îðàëè її äåðåâ’ÿíèì 
ðàëîì. Óæå ÷åðåç òðè-÷îòèðè ðîêè, çåìëÿ ñòàâàëà ïóñòèùåì. Òîæ 
âèíèêààëà ïîòðåáà øóêàòè íîâå ñåëî.

Íà òòåðèòîðії Óêðàїíè ñòàëè âèðîùóâàëè æèòî, âîíî âèòіñíèëî 
і ïðîñî, і ÿ÷ìіíü. Ïðîäóêòè õëіáîðîáñòâà íàçèâàëèñÿ çáіææÿì, ùî 
îçíà÷àëëî äîñòàòîê, ìàєòîê, äîáðîáóò óçàãàëі. Ñëîâ’ÿíè âèðîùóâàëè 

Ñòàððîäàâíі ñëîâ’ÿíè. Êàðòà ðîçñåëåííÿ ïëåìіííèõ ñîþçіâ 
ñõіäíèõ ñëîâ’ÿí íà òåðèòîðії Óêðàїíè.
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îâåñ, ïøåíèöþ, êîíîïëþ, ëüîí, ìàê, êàïóñòó, ðіïó (òîäі â ðàöіîíі 
ïîñіäàëà ìіñöå ñó÷àñíîї êàðòîïëі). Ðîçâîäèëè âåëèêó ðîãàòó õó-
äîáó, à òàêîæ êóðåé, ãóñåé òà êà÷îê. Õëіá ïåêëè êèñëèé, çі çìі-
øàíîãî òіñòà. Їæó ïåðåâàæíî âàðèëè, à íå ñìàæèëè.

Ïîñóä ëіïèëè ðóêàìè. Òèïîâі ñëî  â’ÿíñüêі ãîðùèêè ç õàðàêòåð-
íèìè ïðîïîðöіÿìè îêðóãëèõ ôîðì є âàæëèâèì ìàòåðіàëîì äëÿ 
âèçíà÷åííÿ ïàì’ÿòîê ñëîâ’ÿíñüêèõ êóëüòóð.ó óð

ëè ôîð-Ó 8–9 ñòîëіòòÿõ íà âåëèêіé òåðèòîðії Ñõіäíîї Єâðîïè ñòàë
îïèñîì ìóâàòèñÿ íîâі îá’єäíàííÿ ñëîâ’ÿíñüêèõ ïëåìåí. Çãіäíî ç ëіòî

æèâàëè«Ïîâіñòü ìèíóëèõ ëіò», íà òåðèòîðії ñó÷àñíîї Óêðàїíè ïðîæ
òàêі ïëåìåíà: ïîëÿíè âùèíó; çàñåëÿëè ñó÷àñíі Êèїâùèíó òà Êàíіâ
äåðåâëÿíè – Ñõіäíó Âîëèíü; ñіâåðÿíè ðåææÿ;  – Äíіïðîâñüêå Ëіâîáåð
óëè÷і – Ïіâäåííå Ïîäíіïðîâ’ÿ і Ïîáóææÿ; õîðâàòè àðïàòòÿ  – Ïðèêà
òà Çàêàðïàòòÿ; âîëèíÿíè (áóæàíè) – Çàõіäíó Âîëèíü; âåðöіòèâ  – 

ëåìіííіçåìëі íàä Äíіñòðîì (äèâ. êàðòó íà ñ. 165). Öі ïëåìåíà àáî ïë
âèòîêèêíÿçіâñòâà ââàæàþòü ïåðøèìè ñïіëüíîòàìè, ç ÿêèõ áåðå â

Ðóñü-Óêðàїíà.

Міфологія прадавніх слов’ян
ëіçàöіé,ßê і ñòàíîâëåííþ іíøèõ öèâіë
è ïåðå-óòâîðåííþ Êèїâñüêîї Ðóñі-Óêðàїíè
ї ìіôî-äóâàëî óòâîðåííÿ ïðàñëîâ’ÿíñüêîї

æèòåëіâëîãії. Ãîëîâíèìè áîãàìè äàâíіõ æ
Óêðàїíè áóëè: Ñâàðîã âîãíþ), (áîã íåáà і â
Ïåðóí (áîã ãðîìó é áëèñêàâêè) і ÄàæáîãÄ

(áîã ñîíöÿ і áëàãîïîëó÷÷ÿ).
àâ êíÿ-Ïðî áîãіâ ó «Ëіòîïèñі ðóñüêîìó» ðîçïîâіäàєòüñÿ òàê: «І ñòà

ïàãîðáі,æèòè Âîëîäèìèð ó Êèєâі îäèí. І ïîñòàâèâ âіí êóìèðè íà ï
ãî áóëàïîçà äâîðîì òåðåìíèì: Ïåðóíà äåðåâ’ÿíîãî, – à ãîëîâà éîã

ñðіáíà, à âóñ – çîëîòèé і Äàæ-, і Õîðñà,
Ìîêîø.áîãà, і Ñòðèáîãà, і Ñіìàðãëà, і Ì
èâàþ÷èІ ïðèíîñèëè їì ëþäè æåðòâè, íàçè
çãàäêèїõ áîãàìè…». Ïðî Ñâàðîãà є ïèñåìíі
àõ íàé-âæå іç 6 ñòîëіòòÿ. Ó äàâíіõ ëіòîïèñà
ãðîìó іáіëüøå âіäîìîñòåé ìàєìî ïðî áîãà ã
æåðòîâ-áëèñêàâêè Ïåðóíà. Êðіì Êèєâà, æ
іíøèõíèêè ç éîãî çîáðàæåííÿì ñòîÿëè â
èêèé óìіñòàõ. Êîëè êíÿçü Âîëîäèìèð Âåë
ïîõðåñ-988 ðîöі ïðèéíÿâ õðèñòèÿíñòâî òà ï
íàêàçàâòèâ Êèїâñüêó Ðóñü-Óêðàїíó, òî í
åçâàæà-çðóéíóâàòè âñі ñòàòóї Ïåðóíà, íå

þ÷è íà îïіð æèòåëіâ Êèєâà.
â áîãîìÄàæáîã ó äàâíіõ óêðàїíöіâ áóâ
ÿ. Éîãîñîíöÿ (íåáåñíîãî âîãíþ) і æèòòÿ

Ä

ñèìâîëîì áóëî êîëî і іïñîïî-ç øіñòüìà åëі
Äàæáîã. Äåðåâî. 
Ðіçüáëåííÿ.
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äіáíèìè ïðîìåíÿìè âñåðåäèíі. Çãіäíî ç âіðóâàííÿìè, Äàæáîã âè-
êîíóâàâ òó ñàìó ôóíêöіþ, ùî é Ãåëіîñ ó ãðåêіâ, à òàêîæ äàðóâàâ 
äîáðî òà áëàãîïîëó÷÷ÿ.

Áîæåñòâî Âîëîñ áóâ «áîãîì õóäîáè», à õóäîáà â 
óñіõ íàðîäіâ ñèìâîëіçóâàëà äîñòàòîê. Õòî ìàâ 
áàãàòî õóäîáè – ââàæàâñÿ áàãàòèì. Ùå äîâãî 
ïіñëÿ îôіöіéíîãî çàïðîâàäæåííÿ õðèñòè ÿíñòâà ëÿ îôіöіéíîãî çàïðîâàäæåííÿ õðèñòè ÿíñòâà 
óêððàїíñüêі õëіáîðîáè ïіä ÷àñ æíèâ çà ëèøàëè 
íà îñòàííіé ðіëëі êіëüêà ñòåáëèí íå ñêîøåíîãî
çáіæææÿ (ïåðåâ’ÿçàâøè їõ ïåðåâåñåëêîì) – «Âåëå-
ñîâіі íà áîðîäó».

Áîææåñòâî Êóïàéëî â óêðàїíñüêіé ìіôîëîãії є ïî-
êðîâèòååëåì êîõàííÿ. Ñâÿòî íà éîãî ÷åñòü âіäáóâà-
ëîñÿ íà ïî÷àòêó ëіòà, êîëè «Ñîíöå êóïàєòüñÿ ó 
âîäі». ÓÓ öåé äåíü ðîñëèíè áóöіìòî íàáóâàþòü îñîá-
ëèâîї ììàãі÷íîї åíåðãії, ñïðîìîæíîї îáåðіãàòè ñàäè áè 
âіä «íå÷÷èñòîї ñèëè» òà ëіêóâàòè ëþäåé. Ó Êóïàëü-
ñüêó íі÷÷ õëîïöі òà äіâ÷àòà çáèðàëèñÿ áіëÿ âîãíþ íà 
ïàãîðáààõ áіëÿ ñіë, äå ñïðàâëÿëè ðіçíі «іãðèùà».

Õðèèñòèÿíñüêà öåðêâà çàìіíèëà öå ÿçè÷íèöüêå ñâÿòî ñâÿòîì 
Іâàíà ÕÕðåñòèòåëÿ, ÿêå ïðèïàäàє íà 7 ëèïíÿ. Îäíàê ÿçè÷íèöüêі 
åëåìåíòè â íüîìó çáåðåãëèñÿ ìàéæå äî íàøèõ äíіâ, çäåáіëüøîãî 
â îñâÿ÷÷åííі öіëþùîãî çіëëÿ òà îáðÿäі «ñîáіòêè». «Ñîáіòêà» – öå 
íі÷íà ççóñòðі÷ ìîëîäі áіëÿ âîãíþ íà ïðèðîäі. Õëîïöі é äіâ÷àòà ïà-
ëèëè ííà âîãíі îïóäàëî æіíî÷îї ñòàòі (óîñîáëåííÿ çèìè), ïîòіì 
 ïåðåñêààêóâàëè ÷åðåç âîãîíü, à іíêîëè é ïåðåãàíÿëè ÷åðåç íüîãî 
õóäîáó – ùîá áóëè çäîðîâèìè ëþäè é òâàðèíè.

Ãåíðіõ ÑÑåìèðàäñüêèé. «Íі÷ íàïåðåäîäíі Іâàíà Êóïàëà» (1880-òі ðîêè).

На репродукції картини можна побачити, як святкували Івана Купала 
маййже 150 років тому. Розкажи, як зараз святкують його в місцевості, де 
ти жживеш.
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Ñåðåä ãîëîâíèõ áîãіâ âèðіçíÿєòüñÿ
і æіíî÷à ïîñòàòü Ìîêîø (Ìîêîøà). 
Ó íàðîäі її ùå íàçèâàëè Ï’ÿòíèöåþ. 
Ùîðі÷íå ñâÿòî Ìîêîøі âіäáóâàëîñÿ âî-
ñåíè – íà çëàìі ëіòà і çèìè, îäíàê áóëè
é ùîìіñÿ÷íі òà ùîòèæíåâі ñâÿòà öієї 
áîãèíі.

Ëàäà –Іíøîþ æіíî÷îþ ïîñòàòòþ áóëà 
 Æåðò-áîæåñòâî âåñіëëÿ і áëàãîïîëó÷÷ÿ.

àâñÿ äî âè їé ïðèíîñèëè òі, õòî ãîòóâà
þ Ëàäè øëþáó, ñïîäіâàþ÷èñÿ ç äîïîìîãîþ
æèòòÿ. çàáåçïå÷èòè äîáðî é âåñåëіñòü æ

Çãіäíî ç , áîãîì ïèñåìíèìè ïàì’ÿòêàìè,
êîõàííÿ òàêîæ áóâ ßðèëî.

åñÿòêè Êðіì öèõ ãîëîâíèõ áîãіâ, ìіôîëîãіÿ Ðóñі-Óêðàїíè çíàє ä
äîâèñüê іíøèõ íàäïðèðîäíèõ іñòîò: áîæêіâ, äóõіâ, äåìîíіâ, ÷óä
ÿ ðіçíі òîùî. Ó êîæíіé ìіñöåâîñòі óêðàїíñüêèõ çåìåëü çáåðåãëèñÿ

ñïîãàäè ïðî íè íіìôà),õ: Ãàðãîí (âîëîäàð ïåêëà), Ëіñíà (ëіñîâà í
ìіôі÷íà Ëіñîâèê (ïàñòóõ òà îõîðîíåöü ëіñîâèõ òâàðèí), Íі÷íèê (ì
îáà÷îþ іñòîòà, ùî çàáèðàє ñîí), Ïåñèãîëîâåöü (ìіôі÷íà іñòîòà іç ñî
óñàëêà ãîëîâîþ), Ðàõìàíèí (ïîñåðåäíèê ìіæ íåáîì і çåìëåþ), Ð
êèé çà-(âîäÿíà íіìôà), Òàðàõòåðíèê, àáî Õàðàêòåðíèê (÷àêëóí, ÿê
äæåíà ç ïðîäàâñÿ «íå÷èñòіé ñèëі»), Õîâàíåöü (ìіôі÷íà іñòîòà, íàðîä
(çìіÿ ç ìàãі÷íîãî ÿéöÿ, ÿêå âèíîñèëà ëþäèíà ïіä ïàõâîþ), ßçÿ (

êіëüêîìà ãîëîâàìè) òà іíøі.

ари для Чи є подібні боги та богині в інших цивілізаціях? Спробуй найти п
йбільшеслов’янських міфічних створінь. Яка з міфологічних систем най

нагадує міфологію слов’ян?

ïîñòó-ßê áà÷èø, ëåãåíäè òà ìіôè óêðàїíñüêîї çåìëі íі÷èì íå
äèâíî, ïàëèñÿ ìіôàì ñòàðîäàâíіõ ãðåêіâ і ðèìëÿí. Òà öå é íå

àäæå çâ’ÿçêè ìіæ íèìè áóëè òіñíèìè é äîâãîòðèâàëèìè.
àéòè â Áàãàòî õòî іç ñó÷àñíèõ äîñëіäíèêіâ íàìàãàєòüñÿ çíà

ìåæàõ ðàííüîãî ïå è óêðà-ðіîäó іñòîðè÷íîãî ðîçâèòêó ñëîâ’ÿí ñëіäè
â äàâ-їíñüêîї äåðæàâíîñòі. Àäæå ìè æèâåìî íà çåìëі, ÿêà âæå 

àâíîñòі. íèíó îòðèìàëà іìïóëüñ âіä òðüîõ îñíîâíèõ äæåðåë äåðæà
іé. Âіä Âіä ñêіôñüêèõ äåðæàâ òÿãíåòüñÿ âïëèâ ñõіäíèõ öèâіëіçàö
іìïåðії ãðåöüêèõ ïîëіñіâ Ïіâíі÷íîãî Ïðè÷îðíîìîð’ÿ òà Ðèìñüêîї і
îëіñíîї íàñåëåííÿ óêðàїíñüêèõ çåìåëü îòðèìàëî äîñâіä àíòè÷íîї ï

äåðæàâíîñòі.

Крилаті вислови – перлини світової культури
òè, ùî Âèâ÷èâøè ïîäії ñèâîї äàâíèíè, êîæåí ìàє óñâіäîìèò
ëè íàä-ñàìå іñòîðії ìè çàâäÿ÷óєìî ñâîїìè çíàííÿìè. Óñі âîíè ñòàë
ðîçïî-áàííÿì æèòòÿ. Ó ðîçìîâàõ ç äðóçÿìè, çі çíàéîìèìè, ó 

Ëàäà.
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âіäÿõ, áåñіäàõ, äèñêóñіÿõ äóæå ÷àñòî âèêîðèñòîâóþòüñÿ òåðìіíè 
òà ïîíÿòòÿ іç âñåñâіòíüîї іñòîðії.

Ñïðîáóé і òè ââåñòè â îáіã ïîíÿòòÿ, âèñëîâè – óñå, ùî ìîæå 
áóòè êîðèñíèì äëÿ òîãî, ùîá äîâåñòè ïðàâèëüíіñòü äóìêè ÷è 
ñïðîñòóâàòè õèáíіñòü ÿêîãîñü òâåðäæåííÿ. Ñàìå çàâäÿêè ìіôàì 
ëþäñòâî îäåðæàëî òàê çâàíі êðèëàòі âèñëîâè, ÿêі âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ â ïåâíèõ ñèòóàöіÿõ. Çíàííÿ òàêèõ âèñëîâіâ ðîáèòü ëþäèíó ó ö ð ä ó
îñâі÷åííîþ, à її ìîâó ïðèâàáëèâîþ òà ÿñêðàâîþ.

Ç ìііôó ïðî Òåñåÿ òè äіçíàâñÿ ïðî òå, ùî ó êðèòñüêîãî öàðÿ 
Ìіíîñàà áóëà äîíüêà Àðіàäíà. Âîíà çíàëà, ùî Òåñåé õîòіâ óáèòè 
Ìіíîòààâðà, ÿêèé æèâ ó Êíîññüêîìó ïàëàöі. Ùîá Òåñåé íå çàáëó-
êàâ ó öüîìó ëàáіðèíòі, Àðіàäíà äàëà éîìó êëóáîê íèòîê. Òàê 
ç’ÿâèâññÿ âèñëіâ «íèòêà Àðіàäíè». Ñüîãîäíі âèñëіâ «íèòêà Àðі-
àäíè» îçíà÷àє çàñіá, ÿêèé äîïîìàãàє çíàéòè âèõіä іç çàïëóòàíîї 
ñèòóàöії, âàæêîãî ñòàíîâèùà.

Ç ìііôіâ ïðî òîãî ñàìîãî Òåñåÿ ìè äіçíàєìîñÿ ïðî ðîçáіéíèêà 
Ïðîêðóóñòà, ÿêèé çàìàíþâàâ ìàíäðіâíèêіâ і âáèâàâ їõ çà äîïîìî-
ãîþ ñâîîãî ëіæêà. Òèì, äëÿ êîãî ëіæêî áóëî çàâåëèêå, Ïðîêðóñò 
âèòÿãóââàâ íîãè, à òèì, êîìó çàìàëå, – óêîðî÷óâàâ. Òàê íàðîäèâñÿ 
âèñëіâ «ïðîêðóñòîâå ëîæå», ÿêèé îçíà÷àє ïіäãîíêó àáî ïðèñòîñó-
âàííÿ ÷÷îãîñü ñèëîìіöü ïіä ïåâíó ìіðêó, ñåðåäíіé ñòàíäàðò.

Ó ïііäçåìíîìó öàðñòâі Àїäà áóâ öàð Ñіçіô, ÿêèé íàìàãàâñÿ îá-
ìàíóòèè áîãà ñìåðòі і ÿêîãî çà öå áóëî ïîêàðàíî: âіí ïîâèíåí áóâ 
âêî÷óâàòè íà ãîðó êàìіíü, ÿêèé ïîñòіéíî âèñëèçàâ ç ðóê. Âèñëіâ 
«ñіçіôîîâà ïðàöÿ» îçíà÷àє ìàðíó òà íåñêіí÷åííó ïðàöþ. 

Ëіäііéñüêîãî öàðÿ Òàíòàëà çà ñïðîáó íàãîäóâàòè áîãіâ ëþäñüêèì 
ì’ÿñîì áóëî ïîêàðàíî áіëüø æîðñòîêî. Âіí ñòîÿâ ïî ãîðëî ó âîäі, 
íàä éîããî ãîëîâîþ ðîñëè ÿáëóêà, àëå âіí íå ìіã âãàìóâàòè ãîëîä òà 
ñïðàãó.. Òàê íàðîäèâñÿ âèñëіâ «òàíòàëîâі ìóêè».

Ç ïîîäâèãіâ ìіôі÷íîãî ãåðîÿ Ãåðàêëà òàêîæ äіéøëî ÷èìàëî êðè-
ëàòèõ ââèñëîâіâ. Îäèí ç íèõ ñòîñóєòüñÿ ïîäâèãó Ãåðàêëà, êîëè òîé 
âçÿâñÿ çà îäèí äåíü ïî÷èñòèòè ñòàéíі öàðÿ Àâãіÿ, ÿêі áàãàòî ðîêіâ 
íіõòî ííå ïðèáèðàâ. Âèñëіâ «àâãієâі ñòàéíі» ìè âæèâàєìî, êîëè 
õî÷åìî ñêàçàòè ïðî äóæå áðóäíå ïðèìіùåííÿ àáî ïîâíèé áåçëàä 
ó ñïðàââàõ, ùî ïîòðåáóє çíà÷íèõ çóñèëü äëÿ їõ óñóíåííÿ.

Êîëè â Äàâíіé Ñïàðòі æіíêè ïðîâîäæàëè ÷îëîâіêіâ íà âіéíó, 
òî ãîâîîðèëè їì: «Çі ùèòîì àáî íà ùèòі». Öå îçíà÷àëî, ùî âîїí 
ïîâèíåí áóâ àáî ïîâåðíóòèñÿ ç ïåðåìîãîþ, àáî çàãèíóòè â áîþ çà 
áàòüêіââùèíó. Ñüîãîäíі öåé âèñëіâ ìè âæèâàєìî, êîëè õî÷åìî ïî-
áàæàòèè ëþäèíі òіëüêè óñïіõó ó âèêîíàííі ÿêîїñü ñïðàâè.

Äåñÿÿòü ðîêіâ ïðîäîâæóâàëàñÿ Òðîÿíñüêà âіéíà. Òіëüêè çàâäÿêè 
õèòðîñòі Îäіññåÿ ãðåêè ïåðåìîãëè. Âіí íàâ÷èâ ãðåêіâ-àõåéöіâ, ÿê 
âèãîòîââèòè äåðåâ’ÿíîãî êîíÿ òà ðîçìіñòèòè â éîãî ÷åðåâі çàãіí âî-
їíіâ. Ïîòіì ãðåêè çðîáèëè âèãëÿä, ùî âіäñòóïàþòü, і çàëèøèëè â 
òàáîðі öüîãî êîíÿ. Òðîÿíöі ïîáà÷èëè òàáіð áåç âîїíіâ і çàâåçëè 
êîíÿ ââ ìіñòî. Æðåöü Ëàîêîîí ïðîñèâ ñâîїõ ñïіââіò÷èçíèêіâ íå 
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 ðîáèòè öüîãî. «Áіéòåñü äàíàéöіâ (òîáòî ãðåêіâ), ùî ïðèíîñÿòü 
äàðè», – ñêàçàâ âіí. Àëå òðîÿíöі íå ïîñëóõàëè æåðöÿ і ïîïëàòè-
ëèñÿ çà öå âòðàòîþ ðіäíîãî ìіñòà. Ñüîãîäíі öåé âèñëіâ îçíà÷àє
ïіäñòóïíèé êðîê, ÷èþñü õèòðіñòü, ÿêîї ñëіä îñòåðіãàòèñÿ.

Ñèðàêóçüêèé òèðàí Äіîíіñіé І ïîñàäèâ îäíîãî çі ñâîїõ ôàâîðè-
òіâ Äàìîêëà, ÿêèé çàçäðèâ áàãàòñòâó, ñëàâі, ùàñòþ òèðàíà, íà
ñâîє ìіñöå íà îäèí äåíü. Íàä òðîíîì íà êіíñüêîìó âîëîñі âèñіâö ä ä ä ð ó

å ùàñòÿ òÿæêèé ìå÷. Ó òàêèé ñïîñіá Äàìîêë ïåðåêîíàâñÿ, ùî âèäèìå
âñÿ âè-ùå íå îçíà÷àє ñïðàâæíüîãî ùàñòÿ òà áåçïåêè. Òàê íàðîäèâ

ñëіâ «äàìîêëіâ ìå÷».
Âèñëіâ «óñå ñâîє íîøó іç ñîáîþ іç ñåìè » ïðèïèñóþòü îäíîìó і

êàðáîììóäðåöіâ Ãðåöії Áіàíòó. Âіí îçíà÷àє, ùî ëþäèíà áàãàòà íå ñê
åþ.і ðå÷àìè, à ñâîєþ äóõîâíіñòþ òà ðîçóìîì, ÿêі ïîñòіéíî ç íå
è ôіëî-Âèâ÷àþ÷è ãðåöüêó êóëüòóðó, òè çíàéîìèâñÿ ç âіäîìèìè

ñîôàìè. Àðіñòîòåëü, ó÷åíü Ïëàòîíà, є àâòîðîì âèñëîâó «ÏëàòîíÏ
ìåíі äðóã, àëå іñòèíà – äîðîæ÷à äü-ÿêèõ ». Öå îçíà÷àє, ùî çà áóä

óãîäîâ-îáñòàâèí ñëіä áóòè ÷åñíèì ïåðåä ñâîєþ ñîâіñòþ, íå éòè íà ó
ñòâî òà çëî÷èíè çàðàäè óÿâíèõ òîâàðèñüêèõ ñòîñóíêіâ.

Êîëè óÇãàäàé ëåãåíäó ïðî òå, ÿê ãóñè íіáèòî âðÿòóâàëè Ðèì. Ê
ðèìàòè390 ðîöі äî í. å. íà Ðèì íàïàëè ãàëëè, ðèìëÿíè çóìіëè âòð
àñíóëà,ëèøå ïàãîðá Êàïіòîëіé. Óíî÷і, êîëè ñòîìëåíà ñòîðîæà çà
ÿí çíå-ãàëëè ñïðîáóâàëè ïіäíÿòèñÿ íà ïàãîðá і íàïàñòè íà ðèìëÿ
íі ãóñèíàöüêà. Ñîáàêè íå ïî÷óëè íàáëèæåííÿ âîðîãà, àëå ñâÿùåíí
іâ. Òàêç õðàìó Þíîíè çà´åë´îòàëè, і âàðòà âіäêèíóëà íàïàäíèêі

íàðîäèâñÿ âèñëіâ «ãóñè Ðèì âðÿòóâàëè».
èñëіâ – Ïіä ÷àñ âіéíè ç Òàðåíòîì ç’ÿâèâñÿ ùå îäèí êðèëàòèé âè

«Ïіððîâà ïåðåìîãà öіíîþ ». Âіí îçíà÷àє ïåðåìîãó, ÿêó çäîáóëè
ñüêèìè âåëèêèõ âòðàò. Ðі÷ ó òіì, ùî ïіñëÿ äâîõ ïåðåìîã íàä ðèìñ
ìåíі íåâіéñüêàìè Ïіðð ñêàçàâ òàêі ñëîâà: «Ùå îäíà ïåðåìîãà, і ì

áóäå ç êèì ïîâåðòàòèñÿ ó Ãðåöіþ».
õî÷åìî Öèöåðîí ó ñâîєìó òâîðі «Ôіëіïïіêè» ïèñàâ: «ßêùî 

ìèðó, äîâîäèòüñÿ âîþâàòè». ðî÷åíîї Ïіçíіøå öåé âèñëіâ íàáóâ ñêîð
ôîðìè: «Õî÷åø ìèðó, ãîòóéñÿ äî âіéíè îðèñòó-». Öèì âèñëîâîì êî

à çáðîї âàëèñÿ ïîëіòèêè ðіçíèõ ÷àñіâ, óâàæàþ÷è, ùî òіëüêè ñèëà
îñÿ, ùî ìîæå çàáåçïå÷èòè äåðæàâі ìèð. Àëå çàðàç ìè ïåðåêîíóєìî

öå çîâñіì íå áåçïіäñòàâíå çàñòåðåæåííÿ.
çà «Ðèìñüêîìó іñòîðèêó Êîðíåëіþ Òàöèòó íàëåæèòü ôðàç Áåç 

ãíіâó òà ïðèñòðàñòі îïèñó-». Çàðàç öåé âèñëіâ îçíà÷àє, ùî â÷åíèé, 
ðàñòÿì þ÷è іñòîðè÷íі ïîäії, íå ïîâèíåí ïіääàâàòèñÿ âëàñíèì ïðèñò
èì.і ñèìïàòіÿì, òîáòî âіí ìàє áóòè îá’єêòèâíèì, íåóïåðåäæåíè
îãî âè-Іìïåðàòîð Òіò Ôëàâіé Âåñïàñіàí є àâòîðîì äóæå öіêàâî
ðó, òàêі ñëîâó. Âіí ñêàçàâ ñâîєìó ñèíîâі Òіòó, ìàéáóòíüîìó іìïåðàòîð

ñëîâà: «Ãðîøі íå ïàõíóòü åðæàâі,». Ïðàãíó÷è ïîäîëàòè êðèçó â äå
íÿìè â Âåñïàñіàí óâіâ äîäàòêîâі ïîäàòêè íà êîðèñòóâàííÿ âáèðàëüí

ìè. Ñèí Ðèìі. Äî òîãî ÷àñó äåðæàâíі âáèðàëüíі áóëè áåçêîøòîâíèì
, ïіäíіñîáóðèâñÿ äіÿìè áàòüêà, àëå Âåñïàñіàí, óçÿâøè êóïêó ìîíåò,
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їõ äî îáëè÷÷ÿ ñèíà і ñêàçàâ âіäîìó ôðàçó. Âîíà є ãàñëîì ëþäåé, ÿêі 
íå íåõòóþòü áóäü-ÿêîþ íàãîäîþ, ùîá çáàãàòèòèñÿ.

Þäà áóâ îäíèì ç ó÷íіâ, ÿêèé çðàäèâ Іñóñà Õðèñòà і âèäàâ éîãî 
ñè íåäðіî íó (âèùîìó ñóäó) äëÿ ñòðàòè. Çà ñâîþ çðàäó âіí îòðèìàâ 
ïëàòíþ. Ôðàçà «ïðîäàòè êîãîñü çà òðèäöÿòü ñðіáíÿêіâ» і çàðàç є 
ñèíîíіìîì ïіäñòóïíîї çðàäè.

Îäíèì ç ïðàâèë ðèìñüêîãî ïðàâà áóâ âèñëіâ «èì ç ïðàâèë ðèìñüêîãî ïðàâà áóâ âèñëіâ «Õàé áóäå âèñëó-Õàé áóäå âèñëó
õàíà é іíøà ñòîðîíà». Öå îçíà÷àє, ùî íі ñóääÿ, íі õòî іíøèé ïіä 
÷àñ ðîççâ’ÿçàííÿ ñóïåðå÷îê íå ïîâèíåí óõâàëþâàòè ðіøåííÿ, ñïè-
ðàþ÷èññü íà ñâіä÷åííÿ òіëüêè îäíієї çàöіêàâëåíîї îñîáè, à ìàє âè-
ñëóõàòèè і ïðîòèëåæíó ñòîðîíó.

Öèööåðîí, ÿêîãî ìè âæå çãàäóâàëè, â îäíіé çі ñâîїõ ïðîìîâ ãî-
âîðèâ: «À іñòîðіÿ – ñâіäîê ÷àñó, ñâіòëî іñòèíè, æèòòÿ ïàì’ÿòі, ó÷è-
òåëüêà æèòòÿ, âіñíèöÿ ñòàðîâèíè – ó ÷îìó, ÿê íå ó ïðîìîâі 
îðàòîðàà, çíàõîäèòü áåçñìåðòÿ». Öåé âèñëіâ äóæå ÷àñòî âæèâàєòüñÿ 
ó ñêîðîî÷åíіé ôîðìі: «Іñòîðіÿ – ó÷èòåëüêà æèòòÿ». Öå îçíà÷àє, ùî 
іñòîðіÿ ÿê íàóêà ìîæå äîïîìîãòè âіäïîâіñòè íà íàéñêëàäíіøі ïè-
òàííÿ ççà óìîâè, ùî ëþäè áóäóòü ó÷èòèñÿ і öіêàâèòèñÿ іñòîðè÷íèì 
äîñâіäîîì.

Доббери до кожної ілюстрації крилатий вислів з тих, про які йдеться в 
розповіді. Назви інші крилаті вислови, про які дізнався (дізналася) із цієї 
книжжки або з інших джерел.
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