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Дорогі шестикласники!

Цей підручник розповість вам про найвеличніш і ци віл ізац ії 
давнини . Наш а м андрівка розпочнеться з часу, коли на Землі 
з ’явилися перші лю ди, і триватим е кр ізь  роки, століття і ти ся 
чоліття. Ви відвідаєте береги річки Ніл і д ізнаєтеся про ж иття 
йаселення Давнього Єгипту та про його правителів -  фараонів. 
М андруватим ете густонаселеним и м істам и Д вор іччя . О знайо
м итеся з ж и ттям  народів Д авньої Ін д ії -  країни  тисяч  богів, 
науковим и досягнен ням и  к и тай ц ів . Д ізнаєтеся про визначні 
перемоги греків і велич їхньої культури. Разом з рим ським и пра
вителям и підкорю ватимете сусідні народи та створю ватимете 
величну Римську держ аву. Закінчиться мандрівка на просторах 
рідної У країни у ті часи, коли місцеві племена розпочнуть буду
вати власну держ аву, що пізніш е стане відомою під назвою 
Київська Русь. Кожен народ, про який  розповідатиме підручник, 
залиш ив у історії людства свій неповторний слід. Є гиптяни збу
дували величні пірам іди, народи Д воріччя створили постійну 
армію та перш у у світі завойовницьку імперію , китайці просла
вилися винайденням паперу, тканинам и з ш овку, ф ін ік ійц і були 
найбільш  вправними мореплавцями давнини.

Кожен розділ розповідає про окремий народ, держ аву чи 
регіон і починається зі вступу та карти. Д еякі землі, що описані у 
п ідручнику і зазначені на карті, тепер мають інш ий вигляд. П ро
тягом тривалого часу зникли або, навпаки, з ’явилися ліси , пус
телі, озера, острови, зм інилися русла річок. Декотрі міста, відомі 
всьому людству в ті далекі часи, опинилися на морському дні чи 
припинили своє існування та зникли під товщ ами ґрунту.

Ілюстративний матеріал, карти, схеми, вміщені у підручнику, 
унаочнюють картину тогочасного ж иття  і допоможуть вам уявити 
особливості тієї чи інш ої країни.

Поглиблять ваші знання історичні довідки, витяги з документів, 
додаткова інформація на полях.

Ми баж аємо вам успіхів у вивченні історії стародавнього світу, 
адж е це -  ц ікава і повчальна частина історії лю дства. І в наш і ч а
си ми користуємося досягненнями в суспільному ж итті, науці й 
техніці, що були зроблені у сиву давнину.

Ш едеври, створені народами стародавнього світу, і сьогодні 
лиш аю ться взірцям и високого мистецтва.

На ж аль, людство повторює помилки минулого -  війни, роз
брат, ж орстокість, нетерпимість до інш их народів і релігій. Щоб 
їх уникнути, потрібно досконало знати історію і бути уваж ними 
до її уроків. Ми пропонуємо вам пройти перший щ абель історії -  
історію стародавнього світу.

Авт ори



Вступ до історії стародавнього світу

Житло первісної людини.
Реконструкція

Міфічний китайський 
імператор Юііді. Рельєф

Давньогрецька 
червонофігурна ва.ш

1. Стародавній світ -  перший період  
в історії людства

Усе має свій початок. Так само й історія людства почи
нається з історії стародавнього світу -  найтриваліш ого 
періоду його розвитку. Це був час нагромадж ення знань, 
великих відкриттів, значних досягнень, як і назавж ди 
зм інили наш у планету. Все для лю дини було вперше -  
опанування вогню, будівництво ж итла, приручення тва
рин, винайдення лука і стріл, перш ий паросток на оброб
леному полі, війни із сусідами, утворення держ ави. Давні 
худож ники створили перші шедеври на стінах печер, зоб
разивш и тварин, людей, сцени полю вання. Будівничі тих 
часів звели гігантські споруди, як і й досі враж аю ть уяву.

2. Відлік часу в історії

Ми постійно відчуваємо стрімкий плин часу. Дні склада
ються у тиж ні, тиж ні -  у місяці, місяці -  у роки. Минають 
десятиліття. Проходять сотні й тисячі років. Сьогодення 
перетворюється на минуле і стає історією. Час не зупинити. 
У його глибинах губляться народи та їхні досягнення, 
зникаю ть держ ави. І тому люди намагалися зберегти у 
пам ’яті найваж ливіш і події й розповісти про них своїм 
нащ адкам . Водночас виникала потреба визначити, коли 
саме відбулася та подія, що привернула їхню  увагу. Так 
людство підійш ло до створення календарів, я к і допомагали 
впорядковувати та відлічувати час. Слово «календар» по
ходить з латинської мови й означає «боргова кн и ж ка» . 
У Давньому Римі в ній записували борги, що зазвичай 
сплачували у перші дні м ісяця -  календи. К алендар -  це 
обчислення часу, яке  ґрунтується на періодичності явищ  
природи: обертанні земної кулі навколо Сонця, русі М іся
ця навколо Землі тощо.

Р ізн і народи у р ізний час використовували три види 
кален дар ів : м ісяч н и й , м ісячно-сон ячни й , сон ячни й . 
М ісячний відігравав важ ли ву  роль у давн іх  рел ігіях . 
У цьому календарі місяці мають по 2 9 -3 0  днів. Перше 
число кож ного наступного м ісяця збігається з появою на 
небі «нового м ісяця» -  молодика. Роки місячного кален
даря мають поперемінно 354 і 355 днів. М ісячний рік  на 
10-12  днів коротш ий за звичний нам сонячний. І дотепер 
він зберігся у деяких  країнах Сходу.

Особливо складним є м ісячно-сонячний календар. Р ік  у 
ньому має 12 м ісяців, що складаю ться з 29 чи ЗО днів. Для 
обліку руху Сонця періодично вводяться «високосні ро
ки», що мають додатковий, тринадцятий м ісяць. Такий 
календар і сьогодні використовую ть у держ аві Ізраїль.
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М ісячно-сонячний календар існував спочатку і в Д ав
ньому Римі. За ним р ік  починався 1-го березня й складав
ся з 304 днів. Дні назв не мали, а позначалися цифрами. 
Р ік поділявся на 10 місяців: март названий на честь бога 
війни Марса, апрілус пов’язаний з розкриттям  бруньок, 
маюс названий на честь богині природи Маї та ін.

Упродовж історії існувало к ілька сонячних календарів. 
Н айдавніш им з них був єгипетський . За цим календарем  
рік розпочинався тоді, коли сходила з ір к а  Сиріус. Він 
мав 365 днів і под ілявся  на 12 м ісяц ів  по ЗО днів у к о ж 
ному. П ’ять  днів у к ін ц і року були святкови м и . Згодом 
за сонячним  календарем  почали ж ити  й ри м лян и . Його 
запровадив Ю лій Ц езар. Р ік  у них починався з 1-го січня 
і тривав 365 днів. К ож ний четвертий р ік  складався  із 
360 днів.

П очаток своєї істор ії р ізн і народи відл ічували  від 
різних подій -  створення світу, заснування міст, початку 
правління певних володарів. Так, давні єгиптяни відм іря
ли час від початку правління перш ої династії фараонів, 
греки -  від першої олімпіади, рим ляни -  від заснування 
міста Рим . Сучасні християнські держ ави ведуть відлік 
часу від народж ення Ісуса Христа (християнське літочис
лення). Час до народж ення Ісуса прийнято називати «до 
нашої ери» (до н.е.), а після народж ення -  «наша ера» 
(н .е .). Т ривалі пром іж ки  історії, я к і розпочинаю ться 
і закінчую ться надзвичайно важ ливими подіями, також  
називаю ть ерами.

Роки до нашої ери відлічую ться від більш ого до менш о
го. Чим менше число, яким  позначався р ік , тим ближ че 
він до наш ої ери. Н априклад, за 2005 р. до н.е. йдуть 2004, 
2003, 2002 і так далі. За наш ої ери роки відлічую ться у 
звичному для нас порядку: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 
і т. д. В історії стародавнього світу час нерідко міряю ть не 
тільки роками, а й століттями (ст.), тисячоліттям и (тис.), 
м ільйонами (млн) років.

Роки на письмі позначаються індійськими цифрами, які 
зазвичай називають арабськими. Століття і тисячоліття 
прийнято записувати римськими (латинськими) цифрами. 
Вам судилося ж ити  у двох століттях -  двадцятому (XX) і 
двадцять першому (XXI). Роки XX ст. почалися з 1901 р. 
і закінчилися 2000 p. А XXI ст. почалося з 2001 р. Чому 
1901 р. уже є XX ст.? Тому, що вже минуло 1900 років -  
дев’ятнадцять століть і ще один рік. Так само відлічуються

Напрямок історичного часу

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 532 р. н.е. італійський не
нець Діонісій Малий запропо
нував християнське літочис
лення. За точку відліку він узяв 
дату народження Ісуса Хрис
та. Діонісій підрахував, що 
Христос народився в 753 р. 
від заснування Риму. В Україні 
таке літочислення запрова
джене офіційно російським ца
рем Петром І з 1 січня 1700 р.

Арабські
цифри

Латинські
цифри

1 І

2 II

3 III
4 IV

5 V

6 VI

7 VII

8 VIII

9 IX

10 X

15 XV

20 XX

Роки до нашої ери Ш  Роки нашої ери
І І І І І | Н І М І І І І І І І І І | І І І І І І І І І І І І Ш І І І І І Н І Ш І І І | І М І І Ш І І І І І І | І Ш І І М І | І І І І | І І І І І І І Ш І М І | Ш Ш І І І  І І І І І І І І І М І Н І І І І І І І Н І | І І І І І І І І І І І І Н | І І І І І І І І І | І І І І | І І І І | І І І І | І І І І | І І М | І ! І І І І І І І |

V IIC T . V I с т . у с т -  IV  с т . Ц І с т . I I  с т . |с т .  | с т .  I I  с т . | | |С Т .  IV C T . V Ç T . V I ст,



Історія
середніх

віків

Нова й 
новітня 
історія

Історія країн Давнього Сходу

Історія первісного Історія
суспільства Д а в н ь о ї Греції

Історія 
Давнього Риму

І с т о р і я  с т а р о д а в н ь о г о  с в і т у

Періодизація історії І тисячоліття. До нашої ери, навпаки, початком XX ст. вва- 
людства ж ається 1999 р. до н.е., а закінченням -  1900 р. до н.е.

Усучасному світі користуються саме таким відліком часу.

3. Періодизація історії людства

Упродовж історії відбувалися зміни, як і врешті-решт ви
значали долю людства і його подальший розвиток. Найпрос
тіші відкриття людини -  використання вогню, виготовлення 
перших знарядь праці з каменю, перше примітивне житло, 
винайдення лука і стріл -  були такими ж  визначними подія
ми в житті людства, як  і сконструйовані у XX ст. комп’юте
ри, космічні апарати, хмарочоси та багато інш их досягнень 
сучасності. Ці події відбувалися в різний час, у різних умо
вах. Отже, оцінювати їх потрібно, з огляду саме на це.

Зваж аю чи на події, як і визначали поступ лю дства, су
часні вчені-історики поділяють всесвітню історію на такі 
періоди: історія стародавнього світу, історія  середніх 
віків, нова та новітня історія. Історія стародавнього світу 
у свою чергу поділяється на історію первісного суспільства 
та історію країн  Давнього Сходу (Давнього Єгипту, держав 
Д воріччя , Інд ії, К итаю ), Греції та Рим у. Ч астиною  
всесвітньої історії є історія У країни. Історія стародавнього 
світу розпочинається появою на Землі первісних людей і 
заверш ується падінням Західної Римської імперії.

4. Ц ивілізація

Слово «цивілізація» походить із мови давніх ри м лян - 
латинської, й означає «громадський, суспільний, держ ав
ний». Сам термін виник у середині XVIII ст. і позначав 
суспільство, що керується справедливими законами і за 
гальновизнаною владою. Нині цивілізованими називають 
народи, які в різний час досягали такого рівня, коли виникає 
писемність, спостерігається високий рівень землеробства, 
з ’являється поділ на багатих і бідних, простих і знатних, 
виникаю ть міста, держ ави , що керую ться законам и. 
Ц ивілізаціями називають також давні народи, що ж или у 
певний час і на певній території та мали згадані ознаки. Вони 
були унікальними і самобутніми, але багато в чому схож и
ми. В історії стародавнього світу ми розглянемо єгипетську, 
китайську, індійську, грецьку та інші цивілізації.

Землеробство

Закони

Міста

Держава
Поділ 

на багатих 
і бідних

Писемність

Складові цивілізації

4 ДОСЛІДЖЕННЯ 
і ПЕТРОГЛІФА

вивчіть слова  
та їх значення

| Ц ивіл ізац ія  -  рівень роз- 
і  витку суспільства, його 

м атеріальної й духовної 
] культури.

П ет р о гл іф  (від  грец. 
петрос -  кам інь і гліфе -  
р ізьблення) -  напис або 
зображ ен ня , вир ізан і на 

і камені.



5. Історичні дж ерела

Історики, тобто вчені, я к і вивчають історію від най
давніш их часів і до сьогодення, у своїх дослідж еннях спи
раються на історичні дж ерела -  все те, що залиш или нам 
минулі покоління. Історичні дж ерела прийнято поділяти 
на м атеріальн і, усні й писемні.

Старовинна монета, руїни фортеці, залиш ки ж ител, 
одяг, зброя, посуд -  усе це матеріальні дж ерела, що роз
повідають про господарство, побут, вірування народу та

Археологічні розкопки. 
м. Київ

час, у яком у він ж ив . їх  дослідж ую ть так і історичні 
науки, як  археологія , етнограф ія , н ум ізм ати ка та ін. 
Археологія вивчає пам ’ятк и , знайдені вченими під час 
розкопок давніх поселень, фортець, гробниць тощо. Етно
графія приділяє увагу вивченню звичаїв, традицій , одягу, 
посуду. Н ум ізм атика займається дослідж енням монет.

Багато історичних відомостей збереглося в переказах, 
легендах, піснях, назвах річок, місцевостей. їх  відносять 
до усних дж ерел. Але найбільш  яскраво минувш ина по
стає з писемних пам ’яток -  написів на камені та глиняних 
табличках, старовинних рукописів і книг. Усі ці джерела 
доповнюються одне одним і яскраво розповідають про 
історію людства.

ЗАГАДКИ ЧАСУ

1. Назвіть межі історії стародавнього с віту.
2. Які види календарів ви знаєте і чим вони різняться?
3. 11а які періоди поділяється історія людства?
4. Охарактеризуйте види історичних джерел.

ІМІРІ ҐІЛЦ. іи^имд У\ 
КІ* П Е к іЯ н а І\  | ІА 

м и і  \ЛІ)*лТСШУі|і 
Т С М  |Ч> КЛОП ,

— Цт . .  Сиі/І і  - -л

Сторінка із твору Юлія Цезаря 
«Записки про Галльську війну»



ПЕРВІСНЕ 
СУСПІЛЬСТВО

Індійський океан

ЕНЕОЛІТ
УМУ тис. до н.е

ЕПОХА БРОНЗИ
IV-! тис. до н.е.

ПАЛЕОЛІТ 
Ба. З м ай  р. тому 

X тис. до н.е.

МЕЗОЛІТ 
ІХ-УІІІ тис 

до н.е.

РАННІЙ 
ЗАЛІЗНИЙ ВІК

І тис. до н.е. -  
сер. І тис. н.е.

НЕОЛІТ 
УІІ-У тис 
до н е.



!

Ось ви і розпочинаєте вивчення історії старо
давнього світу.Ви, напевно, вж е замислю валися 
над тим , зв ідки  походить лю дство. Коли ж 
доводилось чути, що лю дина походить від мавпи, 
ваше перше запитання було про те, чому нині м ав
пи не перетворюються на людей. У розділі ви д і
знаєтесь, яким и були предки лю дини, наскільки 
важ ко було їм виж ити у ж орстких природних 
умовах. П рочитаєте про те, як  найдавніш і люди, 
котрі мало чим відрізнялися від мавп, перетвори
лися на людей сучасного вигляду.

Довідаєтеся про знаряддя праці первісної лю ди
ни, як і спочатку були примітивними й грубими. 
Та поступово людина досягла високих результатів 
у обробці каменю, к істки , дерева. Чи змогли б ви 
просвердлити камінь, не маючи нічого міцнішого 
за той самий камінь? Запитайте себе: чи легко було 
лю дині винайти перш ий керам ічний  горщ ик? 
Коли сталися перші, й тому найваж ливіш і, вина
ходи в історії людства, ви дізнаєтеся зі сторінок 
розділу.

Також  ви зможете простежити, як  з істоти, що 
ледве усвідомлювала свою відмінність від інших 
тварин, людина перетворилася на митця, який  зо
бражав на стінах печер сповнені драматизму сцени 
полю вання, могутніх биків, прудконогих оленів.



§ 1. Виникнення людини
Н а с в іт а н к у  л ю д с т в а

1. Основні теорії походження людини

Одна з найскладніших проблем і нерозгаданих таємниць, 
над якою працюють учені упродовж багатьох десятиліть, -  
як виникла наша планета, у який спосіб і чому на ній зароди
лося життя. Переконливо можна стверджувати тільки те, що 
ж иття на Землі з ’явилося пізніше, ніж виникла сама плане
та. На сьогодні більшість учених припускає, що вік Землі 
становить близько б млрд. років. Але ж иття на ній виникло 
3,6 млрд. років тому і протягом мільйонів років розвивалося 
від найпростіших живих організмів, що зародилися у воді, 
до складних. І тільки згодом на планеті з ’явилася людина.

П оходження людини є такою  ж  таємницею , як  і ви ник
нення ж иття  на Зем лі. Серед учених щодо цієї проблеми 
постійно точаться суперечки, виникає багато різних при
пущ ень, здогадок і теорій.

Найдавнішою з таких теорій є релігійна. Вона спирається 
на твердження священних книг багатьох релігій, які запев
няють, що людина є творінням надприродних істот -  богів.

Існує також  припущ ення, що ж и ття  занесене на нашу 
планету космічними прибульцями -  високорозвиненими 
розумними істотами -  з глибин Всесвіту. Завдяки  їм на 
Землі з ’явилася лю дина. М ожливо, це був експеримент 
і за його результатами прибульці спостерігають і сьогодні.

Але частина вчених завжди наполягала на земному і при
родному походженні людства. Думка про те, що людина 
походить від мавпи, належить Чарлзу Дарвіну. Він розробив 
учення про еволюцію -  розвиток живої природи під впливом 
навколишнього середовища та природного відбору. Чарлз 
Дарвін стверджував, що живі організми постійно змінюють
ся під впливом навколишнього середовища і серед них виж и
вають тільки найсильніші та найпристосованіші. Саме тому 
вчений вважав, що пращурами людини є первісні людино
подібні мавпи. Прихильники цієї теорії, порівнюючи будову 
тіла людиноподібних мавп і первісної людини, наголошують 
на їх схожості. Але жодна з цих теорій не сприймається 
сьогодні як  остаточно доведена, і походж ення людини 
лиш ається предметом суперечок учених.

2. Предки людини
Більш ість учених дотримуються думки, що людина по

ходить від деревної мавпи -  дріопітека. Дріопітек з ’явився 
близько 18 млн років тому в Африці й поступово розселив
ся по ін ш и х кон ти н ен тах . Він рухався на чотирьох 
к ін ц івках . Його дії, як  і д ії багатьох інш их тварин, зумов
лю валися потребами пристосовуватися до природи, яка

Р О З Д ІЛ  І і 3 млн р. тому | 2.5 млн р. тому ' 2 млн р. тому

ПЕРВІСНІ ЗБИРАЧІ ТА МИСЛИВЦІ [

Чарл.і Дарвін (1809-1882 рр.). 
Англійський природодослідник. 
Засновник еволюційної теорії 
(1859 р.). У 1832-1836 рр. на ко
раблі «Бігл» здійснив подорож 
навколо світу.

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПЕТРОГЛІФА

вивчіть слова  
та їх значення

А н т р о п о л о г ія  -  наука 
,] про ф ізи чн і особливості 

лю дини, ї ї  становлення і 
1 розвиток.

І ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Природний відбір полягає в тому, 
що виживають найбільш присто
совані організми. їхні якості пере
даються нащадкам через гени, 
внаслідок чого зростає присто
сованість видів організмів.



і 1.5 млн р. тому
І

1 млн р. тому 500 тис. р. тому н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 1974 р. американські архео
логи в Східній Африці знайшли 
скелет австралопітека, якого 
назвали Люсі. Зріст -  1-1,3 м і 
маса тіла -  30 кг, вік -  3 млн 
років. Це найдавніша знахідка 
австралопітека. Можливо, він 
уже виготовляв примітивне 
знаряддя із дерева і каменю. 
Пізніше було знайдено скелет 
австралопітека, що мав зріст 
1,5-1,7 м і жив 2,5-1,5 млн 
років тому.

постійно зм ін ю валася . А ле, на відм іну, скаж ім о , від 
терміта, який  будує лиш е терм ітник і за ж одних умов не 
збудує пташ ине гніздо, праця дріопітека була творчою. 
Щоб досягти бажаного, він міг використати різні способи 
та предмети, щ оразу досягаю чи різного результату.

Крім дріопітека, серед пращурів людини вчені назива
ють південну мавпу -  австралопітека, який  з ’явився понад 
4 млн років тому. На відміну від дріопітека, він інколи пе
ресувався на двох к інцівках , тобто ходив випроставшись. 
Безмежними просторами Африки, яку вважають колискою 
людства, австралопітеки пересувалися невеликими групами, 
збираючи рослини й поїдаючи м ’ясо впольованих х и ж ак а
ми тварин. Інколи австралопітеки намагалися полювати. 
Вони не були ні сильніш ими, ні прудкіш ими за своїх жертв 
або ворогів, та під час полю вання чи для захисту застосову
вали камені, палиці тощо. Це сприяло розвиткові рук, як і 
ставали вправніш ими, а також  мозку й мислення.

3. Чинники й умови формування людини

П еретворення людиноподібної мавпи на лю дину сучас
ного типу називаю ть антропогенезом. Цей процес вивчає 
наука антропологія. На ж аль, докладно з ’ясувати, як  від
бувалося перетворення людиноподібної мавпи на людину 
сучасного типу, немож ливо, бо археологічні знахідки не
численні й не дають цілісної картини розвитку первісної 
людини.

Але можна твердити, що антропогенезу сприяли певні 
умови та чинники. Передусім -  вплив природи. Близько
3,5 млн років тому в північній півкулі відбулося значне 
похолодання і частину її території вкрив льодовик. П охо
лодання супроводжувалося зменш енням кількості опадів 
і площі океанів та морів. Л іси в А фриці поступилися 
місцем степам. Людиноподібна мавпа, пристосовуючись 
до ж и ття  на в ідкри тій  м ісцевості, зм уш ена була 
випростатися. П іднявш ись над травою, вона кращ е бачи
ла як  ворогів, так і здобич.

Але прям оходіння було лиш е однією з умов ви ж и ван 
ня. Другою умовою було об’єднання з подібними до себе з 
метою вполю вати зв іра . В иготовлення зн арядь  праці 
первісною людиною сприяло розвитку руки і м озку. По
ступово вона набула здатності навчатися, нагром адж ува
ти й передавати досвід.

ІСНУЄ ДУМКА

Є два погляди па місце австра
лопітека н антропогенезі. Одні 
вчені вважають, що людина по
ходить від австралопітека. Інші 
це заперечують, оскільки знай
дено кілька видів австрало
пітеків, а їх прямі предки не 
відомі.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Чому групи австралопі 
( теків вели рухливий спосіб 
\ життя?

ЗАГАДКИ ПЕЧЕР

1. Які теорії походження людини ви знаєте? У чому вони полягають?
2. Які відмінності між дріопітеком і австралопітеком ви можете назвати?
3. Що найбільше вплинуло на становлення і розвиток людини?

11
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РОЗДІЛ I
ПЕРВІСНІ ЗБИРАЧІ ТА МИСЛИВЦІ

Мамонт. Сучасний малюнок

ІСНУЄ ДУМКА
Є дві точки зору щодо того, ко
го ж слід вважати найдавнішою 
людиною: 1. Людиною можна 
вважати ту істоту, яка вже ви
користовувала і виготовляла 
знаряддя праці, оскільки люди
на починається з праці. 2. Лю
диною можна вважати істоту, 
яка має вже всі біологічні озна
ки сучасної людини.

.  _____ ._______________________ !___

Лінія часу. 
Хвилі потеплінь 

і зледенінь

З МАН р. тому 2,5 млн р. тому 2 млн р. тому

§ 2. Освоєння давньою людиною 
планети Земля

П е р ш і к р о к и  п л а н е т о ю

1. Основні періоди в історії первісності

Н айдавніш им і найтриваліш им періодом в історії лю д
ства є к ам ’яний вік. Він тривав з часу появи людини -  
близько 3 млн років тому -  до V тис. до н .е., коли вона по
чала використовувати перші метали. У різних частинах 
наш ої планети к ам ’яний вік почався в різний час. Най- 
раніш е це відбулося в А фриці, де вперше, я к  стверджують 
учені, з ’явилася лю дина.

К ам ’яний вік названо за основним матеріалом, з якого 
лю дина виготовляла знаряддя праці. Його умовно поділя
ють на три періоди. Н айдавніш ий і найдовш ий з них -  п а 
леоліт. Ц я назва походить від грецьких слів palaios -  ста
родавній та lithos  -  кам ін ь. Н аступним періодом був 
мезоліт -  середній к ам ’яний  вік (mesos -  середній, lithos -  
камінь). За мезолітом розпочався неоліт (neos -  новий та 
lithos -  камінь).

К ам ’яний вік -  одна з найваж ливіш их епох в історії 
лю дства. Протягом тисячоліть лю дина, пізнаю чи світ, 
здійснила важ ливі для свого існування відкриття. Вона 
опанувала вогонь, спорудила перші ж итла, пош ила пер
ш ий одяг, винайш ла лук і стріли. П ізнаючи властивості 
дерева, каменю , к істки , вона полегш увала своє ж иття  
і перетворювала навколиш нє середовище.

З часом люди навчилися використовувати метали, і вже 
наступні періоди дістали назви: енеоліт (м ідно-кам’яний 
вік), епоха бронзи, зал ізн ий  вік. Інколи енеоліт і епоху 
бронзи вчені об’єднують в один період і називаю ть його 
епохою міді й бронзи.

2. Зміни природного середовищ а

Ж иття первісної людини безпосередньо залеж ало від 
навколишнього середовища: клімату, рослинного і тварин
ного світу. Наша планета упродовж історії не раз змінювала 
своє обличчя. З ’являлись і зникали гори, моря і океани, 
змінювали свої русла річки. Надзвичайно мінливим був 
клім ат Землі. Минали тисячі років, періоди потеплінь чер
гувалися з часами, коли клімат ставав холодним.

В -  Періоди зледеніння

800-500

-  Періоди потепління

375-100
щ



1 млн р тому 500 тис. р. тому н.е.

Татуювання на шкірі вождя. 
Пазирикські кургани.
Росія. V ст. до н.е.

Під час похолодань, що їх учені називаю ть льодовикови
ми періодами, значна частина поверхні планети вкривалася 
ш аром льоду і снігу. Моря зам ерзали і століттями ли ш али 
ся під потужною кригою. За льодовикового періоду рівень 
води у Світовому океані був ниж чим від сучасного м айж е на 
100 м.

Із зниж енням  температури повітря льодовик поступово 
просувався з півночі на південь. Земля перетворю валася на 
величезну снігову пустелю. У деяких  м ісцях товщ ина льо
довика сягала 2 км. Але землі поблизу льодовика не були 
пусткою. До холодного клім ату пристосувалися мамонт, 
північний олень, шерстистий носоріг, вівцебик, печерний 
ведмідь. Вони ж или поряд з первісною людиною, для якої 
були інколи здобиччю, а інколи -  безж альним ворогом.

У періоди потепління льодовики танули і відступали на 
північ. Р івень води у р ічках , морях і океанах значно п ідви
щ увався. Знову зм іню вався тваринний і рослинний світ. Із 
закінченням  останнього льодовикового періоду вимерли ве
ликі холодостійкі тварини, як і не змогли пристосуватися до 
нових умов. Природа планети стала близькою  до сучасної.

Освоєння давньою 
людиною планети Земля

Неопіт
Людина розумна 
(кроманьйонець)Мезоліт 

Пізній палеоліт

Середній палеоліт Неандерталець

Ранній палеоліт

3. П ервісні люди

Із змінами природного середовища змінювалась 
і сама людина. Про її зовніш ній вигляд, ж иття  і за 
няття ми дізнаємося завдяки археологам. Ц ікаві 
знахідки зробили вчені в країнах Європи -  Д анії та 
Ірландії. У болотах знайдено померлих, у яки х  збе
реглися волосся і навіть вирази обличчя. На А лтаї 
у П азирикських курганах (Росія) археологи розко
пали могили стародавніх вождів. Л ід, що заповнив 
поховання, зберіг на ш кірі померлих татую вання 
у вигляді коней та фантастичних тварин.

Н айдавніш у лю дину відкрив археолог Л . Л ік і. 
Він у 1960 р. в О лдувайській ущ елині в А фриці 
знайш ов ф рагменти кісток і щ елепу із зубами, як і 
належ али невідомій до того часу людиноподібній 
істоті. О скільки поряд з нею були прим ітивні зн а
ряддя праці, то її назвали лю дина вм іла (Номо 
ЬаЬШв). Ця та інш і знах ідки  дали мож ливість 
Ученим в ідтворити  зо вн іш н ій  ви гляд  лю дини 
вм ілої. Вона м ала п охи лий  лоб, скош ене 
підборіддя, масивні щ елепи, видовжені руки та 
короткі ноги. Зріст лю дини вм ілої не перевищ у
вав 1,5 м, а маса -  50 кг.

Гомо габіліс виготовляв прим ітивні к а м ’ян і ру
била для розм елю ванн я їж і ,  коп ан н я  зем л і, 
подрібнення кісток та скребла для оббілування 
туш. Так само як  і австралопітек, лю дина вміла 
переважно вж ивала рослинну їж у , а інколи м ’ясо

ЛуїсЛікі (1903-1972 рр.). Археолог і антро
полог. Здійснив важливі відкриття в Олду
вайській ущелині (Танзанія), яку досліджу
вав понад 40 років.

Час, тис. 
років тому

Первісна
людина

3000-150 Людина прямоходяча 
(пітекантроп)

Людина вміла
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Пітекантроп. 
Сучасний малюнок

7

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Пітекантропа (у перекладі з 
грецьк. -  мавполюдина) 
відкрив археолог Е. Дюбуа на
о. Ява у 1890 р. Знайдено 
кістки пітекантропів також у 
Китаї (печера Чжоукоудянь). 
Рештки неандертальця (від 
назви долини Неандерталь, 
біля Дюссельдорфа у Німеч
чині) знайшли вперше під час 
будівельних робіт у фортеці 
Гібралтар у 1848 р. Пізніше 
залишки неандертальця були 
знайдені і в інших районах 
Європи.

Складові харчування 
неандертальця 

протягом року в Європі

забитих хи ж акам и  тварин. Учені припускаю ть, що авст 
ралопітеки й лю дина вміла тривалий час сп івіснували.

Наступним кроком у розвитку людини була л ю д и н і  

прнмоходича (homo erectus). Вчені її називаю ть також 
пітекантропом . П орівняно зі своїми попередниками ц$ 
лю дина мала менш похилий лоб, дрібніш і та гостріш і зу
би, я к і були більш  пристосованим и для харчування 
м ’ясом. Значно більш им був об’єм її мозку.

Підборіддя пітекантропа виразніш е виступало вперед. 
Руки були коротш ими, а ноги довш ими. Збільш илися та
кож  середній зріст і маса тіла. Зміни у будові скелета були 
пов’язан і з постійною працею та прямоходінням.

Пітекантроп Неандерталець Кроманьйонець

П ітекантроп умів виготовляти рубила, гостроконечни
ки , скребла. П ітекантропи ж или групами по 2 5 -4 0  осіб: 
зазвичай 3 -6  дорослих чоловіків, 6 -1 0  ж інок і 15-20  
дітей. Спільне ж иття  і колективне полю вання вимагали 
узгодженості дій , а отж е, сп ілкування не лиш е за допомо
гою мови ж естів, а й за допомогою звуків. Поступово звуки 
складалися в слова, а слова -  в речення. Так з часом ви
никла мова.

Н ащ адком пітекантропа вчені вваж аю ть неандерталь
ц я . Н еандертальц і ж и ли  1 5 0 -4 0  тис. років  тому. 
Зовніш нім  виглядом вони були вже більш е схож і на сучас
ну людину. Мали кремезну будову тіла, вигнутий хребет і 
м іцні кри ж і, більш ий, ніж  у їхніх попередників, об’єм 
мозку (1 350 -1450  см3). Зріст їх сягав 1,6 м, маса -  70 кг.

Північним олень -7 2 %

Мамонт -1 4 %

Бізон — 5,4%

Кінь -4 .6%

Я  Шерстистий носоріг - 2 %  

В  Інші тварини — 2%



11,5 млн р. тому 1 млн р. тому 500 тис. р. тому н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Стоянки доби палеоліту знай
дені у Дольні Вестоніце (Че
хія), Гібралтарі, Крапіно (Сер
бія), Тешик-Таш (Узбекис
тан), Шанідар (Іран). Житло у 
печері Грот дю Лазарет мало 
розміри 11 х 3,5 м. Воно було 
поділене на «сіни» і «спаль
ню». Посередині розташову
валося невелике вогнище. 
Камінням закріпляли верти
кальні палиці, на які клали 
дах. Частину підлоги вимощу
вали каміням, яке захищало 
від вологи.

Неандертальці, як і ж или в умовах холодного клімату, 
навчилися використовувати вогонь, що виникав під час 
грози, коли блискавка потрапляла у дерево. У печері Чжоу- 
коудянь на території Китаю знайдено кострище з товщею 
попелу 6 м. Тисячі років тут люди підтримували вогонь, 
день у день вартуючи біля нього. Вони боялися втратити те, 
від чого залежало їхнє існування. Вогонь сприяв збільш ен
ню тривалості ж иття. Він не лиш е давав людині тепло, а й 
захист від хиж аків та можливість вживати печену їж у.

Використання вогню було визначальним у подальшому 
розвитку людства. Знаряддя праці неандертальців були 
досконаліш ими порівняно з тими, що їх використовували 
пітекантропи. А згодом вони почали виготовляти к ам ’яні 
нож і, зазубрені пилки тощо. Залеж но від регіону прож и
вання полю вали н еандертальц і на р ізн их  тварин: 
північного оленя, мамонта, бізона, коня, шерстистого но
сорога та ін. За знахідкам и кісток тварин на стоянках не
ан дертальц ів  м ож на зробити припущ ення про склад 
їхнього харчування.

4. Ж итло первісних людей

Первісні люди вели досить рухливий спосіб ж иття. Вони 
змушені були мандрувати у пошуках їж і й тому на одному 
місці перебували недовго. Селилися переважно біля во
дойм. Це пов’язане з тим, що сюди приходили тварини, на 
яких вони полювали. Місця, де зупинялися первісні люди, 
вчені називають стоянками. Перші такі стоянки знайдено в 
Африці, в Олдувайській ущелині. Там відкрито і перше 
відоме в історії житло первісної людини. Припускають, що 
воно мало вигляд навісу, зробленого з жердин і трави.

Неандертальська людина, на відміну від людини умілої 
та пітекантропа, робила ж итла з кісток мамонта та інших 
тварин, рогів оленів, адже в Європі за льодовикового періоду 
майже не було дерев. Черепи мамонтів, вкопані в землю, 
слугували міцною основою ж итла. У них вставляли бивні й 
зверху клали роги оленів, кістки тварин і палиці. Потім 
житло вкривали ш курами тварин. Біля помеш кань архео
логи знаходять господарські ями для зберігання м ’яса тва
рин і к істок . К істки використовувалися не лиш е як 
будівельний матеріал, а й як  паливо. Ж итло надійно захи
щало первісних людей від хиж аків  і негоди.

ЗАГАДКИ ПЕЧЕР

1. На які періоди поділяється кам'яний вік?
2. Порівняйте людину вмілу і людину ирямоходячу.
3. Опишіть житло неандертальців.

Житло первісної людини. 
Палеоліт. Реконструкція

і

Посперечайтеся 
з мудрецем

Як змінилося життя пер
вісних людей з наступом 
льодовика?
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РОЗДІЛ І
ПЕРВІСНІ ЗБИРАЧІ ТА МИСЛИВЦІ

Кроманьйонець. Реконструкція

c've

рослими

олень, 
кабан, 
ди ки й  бик, 
дрібні тварини

З МЛН р. тому 2.5 млн р. тому 2 млн р. тому

§ 3. Поява людини сучасного типу
Л ю д и н а  із  К р о -М а н ь й о н а

1. Людина розумна

У боротьбі за виж ивання зміню вався не тільки спос 
ж иття  первісної лю дини , а й її  зовн іш ній  вигля, 
У пізньому палеоліті -  4 0 -3 0  тис. років тому -  на планеї 
з ’явилася лю дина розумна (homo sapiens). Цю людин 
вчені називаю ть кром аньйонцем . Н азва походить ві, 
французької місцевості Кро-М аньйон, де в 1868 р. робіт 
ники випадково знайш ли реш тки давньої лю дини, котрі 
майж е не в ідрізнялася від сучасної. Це було відкриття  
яке доводило, що кроманьйонці ж или на планеті вж| 
28 тис. років тому. П ізніш е археологи знайш ли стоянкі 
людини розумної в к ількох  м ісцях у Європі (поблизу 
Комб-Капелль у Ф ранції, П ржедмості та Дольні Вестоніце 
у Чехії, Оберкассель у Н імеччині). Крім Європи, стоянки 
кроманьйонців відомі в А фриці, А зії, А встралії, Америці. 
Це дає підставу вченим ствердж увати, що людина розумна 
розселилася на всіх континентах наш ої планети.

Від предків кроманьйонця відрізняло високе чоло, ви
ступаюче підборіддя, відсутність різко означених надбрів
них вали к ів . Зростом та будовою тіла він м айж е не 
відрізнявся від сучасних людей. Через хвороби, погане 
харчування, загибель під час полювання на хиж аків  жили 
кроманьйонці в середньому до ЗО років. Ті, хто дож ивав до 
50 років, вваж алися людьми похилого віку.

2. Ж иття та заняття людини розумної

дики й  бик, 
ро сли ни

V

олень,
рибл.
ди ки и  бик, 
ро сли ни

пвз-фXг

риба,
дики й  бик, 
дрібні тварини, 
ро слини

'**<ви{іез -

/
Харчування кроманьйонця 
на території Європи

Одним з основних занять кроманьйонців лиш алося по
лю вання -  індивідуальне або загінне. Грізною зброєю в ру
ках давніх мисливців був спис, який  давав змогу поцілити 
здобич на безпечній відстані. Спочатку це була обпалена 
та загострена палиця. Згодом до неї прикріплю вали вістря

австралопітек людина вміла



1 ,5 млн р тому 1 млн р. тому 500 тис. р. тому н.е.

з каменю або кістки, яке  інколи мало канавки для стікання 
крові. Значним винаходом людини розумної став кістяний 
гарпун, схож ий на яли н ку , -  він мав по боках зазубрини, 
які завдавали більш их уш кодж ень здобичі.

Під час загінного полю вання кроманьйонці, лякаю чи 
звірів вогнем і шумом, виганяли їх на край урвищ а. Т ва
рини зривались униз, падали і розбивалися, стаючи лег
кою здобиччю мисливців. У Ч ехії (Пржедмост) знайдено 
кістки близько 1000 впольованих у такий спосіб мамонтів. 
У Ф ранц ії (Солютре) дослідж ено результати  полю вання 
на кон ей . Б іл я  п ід н іж ж я  гори ар х еологи  зн ай ш л и  
майже 40 000 к іс тя к ів .

«Полювання на мамонта». 
Віктор Васнецов.
Панно, фрагмент

Кам’яні рубила. Палеоліт. 
Алжир

пітекантроп неандерталець кроманьйонець

Гарпун з трьома рядами 
«зубів». Палеоліт. Печера 
Пекарна. Чехія
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Кам’яні гостроконечники. 
Середній палеоліт. Чехія

Мікролітичні знаряддя праці. 
Мезоліт. Стоянка Устат. Туніс

Знаряддя праці мезоліту. 
Стоянка Устат. Туніс

Вижити людині розумній допомагало також  рибальед 
во. Спочатку лю дина збирала водорості й молюсків. Згодом 
навчилася забивати рибу за допомогою списів і гарпунів і, 
нареш ті, ловити її сіткам и та вудками. Кроманьйонці 
майстрували дерев’яні човни із стовбура, вперше застосо
вуючи для цього тесла.

З  часом знаряддя полювання вдосконалювалися. У період 
мезоліту (IX —VIII тис. до н.е.) первісна людина винайшла 
лук і стріли. Поява цієї грізної зброї пов’язана із змінокі 
клімату на планеті. Льодовик відступив. Великі тварини, 
пристосовані до холоду, зникли. Об’єктом полювання люди
ни розумної стали дрібні, полохливі тварини й водоплавні 
птахи. їх  поцілити можна було лиш е із значної відстані.

Л ук і стріли зробили добування їж і безпечніш им та 
ефективніш им. Вдалому полюванню також  допомагала 
списометалка, я к а  удвічі збільш увала дальність польоту 
списа. Лю дина розумна досягла великих успіхів у обробці 
каменю та кістки . Вона вдосконалила знаряддя із цих ма
теріалів: рубила, палиці, нож і. Існувало к ілька  способів їх 
виготовлення.

Уже в пізньому палеоліті лю дина вміла розщепляти 
крем інь двома способами: ударом по заготовці й притис
канням . Відщ еплені пластини використовували як  ножі й 
скребла. Така обробка кременю економила матеріал, яко 
го ставало все менше.
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1 ,5  млн р. тому 1 млн р. тому 500 тис. р. тому н.е.

У мезоліті поширилось виготовлення невеликих (розмі
ром до 2 см) загострених каменів, що їх учені називають 
м ікр о л ітам и . їх вкладали в дерев’яні та  рогові оправи, як і 
було зручно тримати в руці.

Ж иття кроманьйонців залежало від пересування великих 
табунів тварин, на яки х  вони полювали. Влітку кроманьй
онці йшли за ними, перепочиваючи на стоянках. У цю пору 
року вони меш кали у легких ж итлах , зроблених іх вели
ких жердин і ш кур. Узимку люди ховалися від холоду в 
природних печерах та у власноруч спорудж ених ж итлах.

3. Початок формування суспільства

Сучасні вчені, спостерігаючи за поведінкою лю дино
подібних мавп, дійшли висновку, що первісні люди так само, 
як і їхні предки, щоб вижити змушені були об’єднуватися в 
стадо. Вони спільно полювали на здобич, збирали рослини, 
доглядали дітей, захищ алися від хижаків. Поступово стадо 
перетворилося на стійкіш у організацію -  первісну общину. 
А приблизно за ЗО тис. років до н.е. сформувалися роди. До 
них належали люди, що походили від спільного предка, -  
родичі. А рхеологи вваж аю ть, що підтвердж енням  
існування родів є великі розміри жител людини пізнього па
леоліту. У такому помешканні ж ила велика сім ’я -  10-20  
осіб.

Здобуті під час полю вання, рибальства та збирання їж а , 
майно були спільними, розподілялися порівну м іж  усіма 
родичами. Керували ж иттям  родів, члени яких  мали рівні 
права, найдосвідченіш і люди.

Численні ж іночі ф ігурки, що їх знаходять археологи на 
давніх стоянках, засвідчую ть високий авторитет ж ін ки  в 
первісному суспільстві. Від ж ін ки  залеж ало ж иття  роду -  
вона зберігала запаси їж і, народж увала й доглядала дітей. 
По ж іночій л ін ії визначалася належ ність до роду. Так 
близько ЗО тис. років тому ви никла нова суспільна ор
ган ізац ія  -  м атеринська родова общ ина. Цей період н а
зивають м атр іархатом , що у перекладі означає «влада 
матері». Він став одним з етап ів ф орм ування первісного 
суспільства.

ЗАГАДКИ ПЕЧЕР
1. Порівняйте зовнішній вигляд і будову тіла неан

дертальця і людини розумної.
2. Які найважливіші винаходи зробила людина у 

палеоліті?

З ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПЕТРОГЛІФА *3 1

вивчіть слова  
та їх значення

П ервісне ст адо  найдав
ніше об’єднання людей з 
непостійним складом.
Рід  -  великий колектив 
родичів, як і спільно ж или, 
працювали, вели господар
ство, мали спільне майно. 
П ер вісн е  су с п іл ь с т во  -  
початковий етап розвитку 
людства, ознаками якого 
були: колективна праця, 
сп ільна власність, зр ів н я 
л ьн и й  розподіл  їж і та 
м айна.

^ /Ч И К А М А Н  А Р /в /ц

Позначте 
на контурній карті:

1. Н айвідоміш і стоян
ки первісної людини 
доби палеоліту.

2. М ежі льодовика.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Порівняйте  умови ж иття 
первісних людей до, під час 
та після льодовикового пе
ріоду.



ІІЕРІІІСНІ ХЛІБОРОБИ 
ТА СКОТАРІ

РОЗДІЛ II

1. П ерехід первісної людини  
до землеробства та скотарства

Завдяки використанню вогню, винайденню лука і стрі 
первісні люди урізноманітнили своє харчування, навчилі 
ся захищ ати себе від холоду та хиж аків . Поступово їх* 
ж иття ставало триваліш им, внаслідок чого зросла чиселі 
ність населення планети. Я кщ о австралопітеків 3 мл 
років тому, за оцінками вчених, налічувалося близькі
1 млн, то кроманьйонців - 8 тис. років тому -  близьк<
5,5 млн чоловік. Озброєний луком і стрілами, списом і но 
жем первісний мисливець впольовував уже більше тварині 
Збирач спустошував природу тієї місцевості, де проживав 
Тварин ставало все менше, кам інь, придатний для виготов 
лення знарядь праці, було все важче знайти. Поставал* 
проблема виж ивання первісної людини.

Зреш тою , тисячолітній  досвід і нагромадж ені знання 
про навколиш ній світ підказували вихід із складного ста
новищ а. Первісна лю дина почала не т ільки  брати у приро
ди, а й відновлювати її багатства. Люди давно помітили, 
що зерна рослин, як і потрапляли в пухкий ґрунт, згодом 
проростали. Також  вони зрозуміли, що маленьких звірят, 
знайдених під час полю вання, не треба вбивати. Люди по
чали свідомо сіяти  зерно та приручати і розводити тварин. 
У мезоліті приручили собаку. Він був вірним помічником 
лю дини під час полю вання й охоронцем ж итла.

У різних частинах нашої планети були одомашнені 
різні тварини й птахи. У К итаї -  собака, свиня, курка, 
качка, гуска. В Індії -  буйвіл, к іш ка, курка. У Передній 
А зії одомаш нили вівцю, козу, велику рогату худобу, к о н я ,і 
одногорбого верблюда. Свійські тварини давали людям 
м ’ясо, молоко, хутро, вовну.

Так поступово в неоліті первісні люди перейш ли від 
збиральництва і полю вання до землеробства і скотарства, 
тобто від привласню вальних методів господарювання до 
відтворю вальних. Цей перехід учені назвали неолітичною  
револю цією . Зем леробство пош ирилося на зем лях  з 
найбільш  сприятливим и умовами: теплим кліматом , ро
дючими ґрунтам и, диким и злакам и. Такі ґрунти були на 
територіях, як і отримали назву «родючий півм ісяць*. Тут 
вирощ ували горох, ж ито, пш еницю. На берегах річки 
Хуанхе у Китаї 7 тис. років тому почали вирощувати просо 
та сою. На А м ериканськом у континенті 5 тис. років  тому 
навчилися культи вувати  кукурудзу , гарбуз, квасолю , 
бавовну.

З м ай  р. тому 2,5 млн р. тому 2 млн р. тому

§ 4. Виникнення землеробства 
і скотарства

П е р ш и й  п а р о с т о к

Гордон Чайлд ( 1892-1957 pp.). 
Англійський археолог. Намагав
ся створити загальну концепцію 
розвитку людства.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
«Родючий півмісяць» -  так
називають територію Палести
ни, Лівану, Сирії, Центральної і 
Південної Туреччини, частини 
Дворіччя, Ірану та Середньої 
Азії. Саме тут уперше почали 
вирощувати зернові культури 
та одомашнили тварин.

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПЕТРОГЛІФА

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

Н ео літ и ч н а  револю ц ія
перехід первісної людини 
від збиральництва й полю
вання до землеробства та 
скотарства. Термін пер
шим використав Г. Чайлд. |



1,5 MAH p. тому 1 MAH p. тому 500 тис. p. тому н.е.
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іаОРИЧНА ДОВІДКА

1. Щоб прогодувати протягом 
року одного мисливця і збирача,

і потрібно було близько 10 км2, а 
одного землероба -  0,5 км2. Роз
винуте землеробство з поливом 
в епоху бронзи давало мож
ливість прогодувати одну людину 
на 0,1 км2.
2. Дику вівцю було одомашнено
11 тис. років тому в Туреччині, 
Ірані. Іраку, дику козу -  10 тис. 
років тому в Ірані, дикого тура -
8.5 тис.років тому в Туреччині, 
дикого кабана -  9 тис. років то
му в Туреччині.

З а н я т т я  землеробством  і скотарством  значно 
зм інило ж и ття  лю дини. Землероби й скотарі мали 
більш е турбот, ніж  мисливці та збирачі, але напо
леглива праця гарантовано давала їм їж у  і м ож 
л и вість  ур ізн ом ан ітн и ти  її ,  створити зап аси . 
Потрібні для харчування колоски вирощ ували по
близу ж итла, одомаш нені тварини забезпечували 
м ’ясом, молоком.

П остійний догляд за тваринами та посівами спри
яв осілості. Певна д ілян ка  зем лі, на як ій  займались 
землеробством та скотарством, могла прогодувати 
більш у к ількість  лю дей, ніж  така сама за розмірами 
д іл я н к а , де полю вали й зби рали . Це зум овило 
стрім ке зростання чисельності населення. У неолі
тичну добу, на дум ку вчених, ж ило на планеті 
близько 80 млн чоловік.

2. Знаряддя праці

У неоліті людина вдосконалила своє вміння обробляти 
камінь, ріг і кістку. У різноманітнилися не лиш е знаряддя 
праці, а й способи їх виготовлення. Я кщ о раніш е лю дина, 
виготовляючи знаряддя праці, лиш е оббивала кам інь, то 
тепер вона його свердлила, ш ліфувала, пиляла. Свердли
ли за допомогою порожнистої к істки . Її ставили на кам інь 
і швидко крутили, підсипаючи під неї пісок. Багато часу 
потрібно було, щоб зробити у камені маленький отвір. Так 
само великих зусиль потребувало і ш ліф ування. Спочатку 
брали к ам ’яну заготовку і, оббиваючи, надавали їй потріб
ної форми. Потім заготовку ш ліф ували за допомогою 
уламка пісковику, підсипаючи пісок на поверхню, яку  
обробляли, та поливаючи її водою. П иляли за допомогою 
зазубрених кам ’яних пластин -  пилок.

Зростання чисельності 
населення планети

І 2 З
1 -  Австралопітеки -  1 млн чоловік
2 -  Homo erectus -  1 ,7 млн чоловік
3 -  Ношо sapiens — 5 ,5  млн чоловік

Дикі та окультурені пшениця 
й кукурудза



ПЕРВІСНІ ХЛІБОРОБИ 
ТА СКОТАРІ

РОЗДІЛ II
З млн р. тому

Ткацький верстат. 
Зображення на глиняному 

блюді. Єгипет. VI тис. до н.е.

2,5 млн р. тому 2 млн р. тому

Зернотерка. Неоліт

Ч У
Серп .і кремнієвими вставками 

мікролітами. Неоліт

Ткацький верстат. 
Сучасна реконструкція

К істку, ріг і кам інь, оброблені у такий  спосіб, викорис
товували для виготовлення стріл, списів, скребел, голок, 
гарпунів, гачків. У неоліті з ’явилися к ам ’яні сокири дл і 
вирубування чагарників і дерев.

Із каменю  виготовляли і землеробські знаряддя праці,' 
Зам ість палиці-копачки, що слугувала для викопування із 
землі пож ивних корінців, землероб почав користуватися 
мотикою. Це була палиця із загнутим кінцем чи гачком 31 
кості або рогу.

Згодом з ’явилося рало. Перше рало було надзвичайно 
простим. До гострої палиці прив’язували мотузку. Одна лю
дина тягла за мотузку, а інш а палицею розпушувала землю. 
У борозни, які утворювалися, кидали насіння. Збирали вро
ж ай серпом, виготовленим із дерева або кістки з крем ’яними 
вставками. Потім зерно розмелювали на пласкому камені -  
зернотерці, згодом винайш ли жорна.

3. Виникнення ремесел

Тривалий час вчені вваж али, що виникнення ремесел бу
ло безпосередньо пов’язане з переходом до землеробства та 
скотарства. Але з ’ясувалося, що процес виникнення реме
сел був неодночасним у різних місцевостях. Так, у Греції 
землеробство з ’явилося раніше, ніж  гончарство, а в Сканди
навії та Іспанії воно було освоєне пізніш е за ремесла.

Майстерні, де виготовляли знаряддя праці, з ’явилися ще 
у палеоліті, понад 150 тис. років тому. Найчастіше вони р о з- ' 
ташовувалися у поселеннях або на території, де було багато 
придатного для обробки каменю, що його залиш ив, відсту
паючи, льодовик. У неоліті (близько 7 тис. років тому) 
камінь видобували зробленими з рогу мотиками й кайлами 
у копальнях, як і мали глибину до 2 м.

У неоліті значного пош ирення набуло гончарство. Л ю 
дина вже мала досвід виготовлення посуду з черепів тва
рин, панцирів черепах, із деревини чи каменю. У неоліті 
вона почала використовувати для цього інш ий матеріал -  
глину. Можемо лиш е здогадуватись, як  з ’явився перший 
керам ічний горщ ик чи миска. М ожливо, що корзина з ло
зи, обмазана глиною, випадково потрапила у вогнищ е. Л о
за згоріла, а глина затверділа. Так лю дина д ізналася про 
нові для неї властивості глини.

Найдавніший посуд був ліпним. Зазвичай він мав плетену 
основу. На горщику, знайденому археологами у Кенії (Афри
ка), чітко видно відбитки сплетеної лози. Із сирої глини роби
ли валики, які скріплювали кінцями й накладали один над 
одним на плетену основу. Після цього посуд висушували, 
прикраш али орнаментами або розмальовували. Далі його об
палювали у печах. Землероби ліпили посуд різних форм -  
горщ ики, глечики , кубки, тарелі -  і розмірів, від малень
кої чаш ечки до величезних глеків для зберігання зерна.



1,5 млн р. тому 1 млн р. тому 500 тис. р. тому II н.е.

Горщик. Неоліт. Талхейм. 
Німеччина. УІІ-У тис. до н.е.

З винайденням у IV тис. до н.е. (понад 5 тис. років тому) 
гончарного круга посуд виготовляли у більш ій кількості, 
урізноманітнюючи та вдосконалюючи його форми.

З плетіння народилося мистецтво ткати. Спочатку давні 
люди з вовни або волокон диких рослин сукали міцні мотуз
ки, сплітали сітки для риболовлі. Згодом навчилися звивати 
не грубу мотузку, а тонку нитку. Тонкі нитки, щільно 
переплетені, утворювали тканину, яка була еластичнішою, 
приємнішою на дотик, ніж  ш кіра, з якої раніше виготовляли 
одяг. Тканину також  легш е було зш ити. Поступово навчи
лися прясти нитки. їх  виготовляли з тих самих матеріалів -  
вовни та рослинних волокон, що й мотузки. Давні ткачі ро
били дерев’яну раму. На ній прив’язували рядами багато 
ниток, які слугували основою тканини, а потім їх переплі
тали іншими нитками. Цей пристрій був найдавніш им 
ткацьким верстатом.

Усе для людини неоліту було вперше: перша зернотерка, 
перші жорна, перший горщ ик, перший ткацький верстат. 
Хто був винахідником цих речей, ми ніколи не дізнаємось. 
Але, безумовно, люди тих часів були творчими, наполегливо 
працювали, використовуючи нагромаджений досвід.

4. Обмін

Не завж ди у людини було все потрібне для виготовлення 
знарядь праці чи для обробітку землі. Інколи не вистачало 
матеріалу або лю дина не мала достатньо часу чи вмінь, 
щоб виготовити необхідні речі. М іж окремими родами за 
роджується обмін м атеріалами, знаряддям и та результа
тами праці. Так, археологи дослідили, що вже в палеоліті 
камінь від місць добування у Середземномор’ї перевозили 
за сотні кілометрів як  морем, так  і суходолом. Скотарі й

• землероби також  обміню валися м іж  собою виробленою ни
ми продукцією: ш курам и, вовною, м ’ясом, молоком, зер
ном, овочами, а також  ремісничими виробами. М ожливо, 
одночасно виникло й запитання: «Скільки к ам ’яних со
кир потрібно віддати, щоб отримати взамін бика?» Так 
з ’явилася потреба в предметах, яким и первісна людина 
користувалася так  само, як  ми користуємося грош има. 
Ними могли бути як  невеличкі муш лі каурі, так  і великі 
тварини, наприклад бики. Обмін був першим кроком до 
виникнення торгівлі.

ЗАГАДКИ ПЕЧЕР

Г . Чому первісні люди перейшли до землеробства, адже їхній досвід збиральництва та 
мисливські знаряддя надавали можливість прохарчуватися і мати вільний час?

2. Де вперше виникло землеробство?
3. Які нові способи обробки каменю винайдені в неоліті?
4. Чому в первісних людей виникла потреба в обміні?

^ И К А М А Н Д Р /в д ц

Позначте 
на контурній карті:

Центри виникнення 
землеробства та скотар
ства.

Посперечайтеся 
З з мудрецем

Як перші ремесла змінили 
життя людини?
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Виникнення землеробства 
і скотарства
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л
ітрибальство
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Очолює вожак.
Збиральництво,
полювання

Етапи розвитку первісного 
суспільства

{ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПЕТРОГЛІФА

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

П л е м 'я  -  об’єднання к іл ь 
кох родів, що ж ивуть в од
ній місцевості.

З МЛН р. тому 2,5 млн р. тому 2 млн р. тому

§ 5. Зародження цивілізації. 
Епоха міді й бронзи

П р и б о р к у в а ч і  в о гн ю  і м е т а л у

1. Епоха міді й бронзи

У часи неоліту людство зробило величезний крок уперед 
у своєму розвитку. За цей час розвинулися землеробство й 
скотарство. Виробництво продуктів харчування та рем ім  
ничих виробів у тих м ісцях Зем лі, де були сприятливий 
клім ат і родючі землі, досягло такої к ількості, що давало 
змогу прогодувати значно більш е людей. Виникнення ре
месел -  гончарства і ткацтва -  надавало нових ознак життю 
первісної лю дини. П одальш ий розвиток потребував усе 
більш ої кількості знарядь праці. Але каменю , придатного 
для їх  виготовлення, було недостатньо. І тоді лю дина по 
чала ш укати , чим його зам інити. Природним матеріалом 
що міцністю нагадував камінь, була мідь. У первісні часи во 
на траплялася на поверхні землі в чистому вигляді. Період 
коли людина навчилася обробляти й використовувати мідь 
називають мідно-кам’яним віком, або енеолітом (V—IV тис 
до н.е.). Спочатку люди намагалися обробляти мідь так само 
як  камінь, -  оббивати. Від ударів шматок міді не розколю 
вався, а тільки змінював форму. Зрештою первісна людина 
зрозуміла, що мідь треба не оббивати, а кувати. Кувати метал 
почали приблизно за 7 тис. років до н.е.

Минуло майже 2 тис. років, поки люди навчилися плави
ти мідь із руди. Спочатку метал виплавляли в тих печах, у 
яких обпалювали керамічні вироби. Згодом давні металурги 
побудували спеціальні печі. Навряд чи перехід від кування 
до плавлення був випадковим, адже щоб мідь розплавилась, 
була потрібна температура 700-800 С. Згодом її почали ви
плавляти з руди. У природі мідь у поєднанні з рудами мала 
вигляд каміння синюватого кольору. Давній металург міг 
покласти до печі такий камінь і побачити, що більша части
на каменю зникла, а він дістав мідь у чистому вигляді. М ож
ливо, саме так людина відкрила спосіб добування міді з ру
ди. Вчені вважають, що у такий спосіб цей метал почали 
отримувати в різних місцях майже одночасно. Про виплав
лян н я  міді з руди свідчать знайдені археологами в давніх 
копальнях знаряддя праці -  кайла із рогу, мідні сокири 
тощо.

У III тис. до н.е. давні металурги, мабуть, намагаючись 
надати міді міцності, додавали до неї різні дом іш ки, поки 
не помітили, що міцніш ою  вона стає з додаванням ще 
одного металу -  олова. Сплав міді й олова називаю ть брон
зою. Цінною її властивістю  було те, що вона легш е, ніж  
мідь, розливалася у форми. Так почалась епоха бронзи 
(III—І тис. до н.е.).



■15 млн р. тому 1 млн р. тому 500 тис. р. тому не.

Ливарні форми доби 
пізньої бронзи.
II тис. до н.е. 
с. Капулівка, Україна

У II тис. до н.е. було винайдено спосіб ви
плавляння з руди заліза. Спочатку це була 
криця -  залізо з великою кількістю  домішок.
Розпечену крицю кували і виробляли з неї 
знаряддя праці й зброю.

О панувавш и м етали , лю дина почала 
виготовляти з них окремі частини знарядь 
праці та зброї. Потреба у мідних і бронзових виробах 
постійно зростала, а отж е, зростала потреба у лю дях, як і 
вміли обробляти метали.

В енеоліті відбулася ще одна вагома зм іна в ж итті 
людства -  скотарство відокремилося від землеробства. 
Вчені назвали цей процес перш им поділом праці. Тобто 
деякі племена займалися лиш е скотарством. Спочатку во
ни пасли худобу біля своїх поселень, а із зростанням її 
кількості пересувались у пош уках нових пасовищ . Так 
умови господарювання зумовили й інш ий спосіб ж иття 
племен скотарів -  кочовий.

Землероби ж , навпаки , змуш ені були трим атися родю
чих земель, вести осілий спосіб ж иття . Худоба, яку  вони 
тримали у своєму господарстві, давала їм м ’ясо, молоко, 
шкури, вовну. Понад 5 тис. років тому землероби навчи
лися запрягати велику рогату худобу в рало, а потім у плуг 
Для орання полів. Це полегшило їхню працю, прискорило 
та поліпш ило обробіток землі, збільш ило врож аї.

Винайдення в епоху бронзи колеса було ще одним кро
ком до вдосконалення й ускладнення знарядь праці та 
пристроїв, що полегш ували ж и ття  лю дини. Вози, постав
лені на колеса, допомагали землеробам перевозити ван
тажі, а скотарям  долати великі відстані. Водночас усклад
нення знарядь праці, обробка металів й ш видкий розвиток 
Ремесел вимагали від лю дини більш их знань, вправності, 
Досвіду. З-поміж  землеробів і скотарів виокремлю валися 
майстри, як і займалися тільки  ремеслом. Так відбувся 
Другий поділ праці: ремесло відокремилося від інш их за 
нять -  землеробства і скотарства.

Бронзовий кинджал.
Епоха бронзи. Егтвед. Данія

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Патріархат характеризувався 
домінуванням чоловіка в гос
подарстві. Існував патріархат у 
мідний, бронзовий, ранній 
залізний віки.

Мідний кинджал, золоті 
пронизки і кременеве вістря 
стріли з с. Старогорожене. 
Україна. III тис. до н.е. л
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2. Розпад родових общин

За часів неоліту зберігалась колективна власність н 
землю, пасовищ а, л іс, як  і раніш е, була потреба в спільніі 
праці роду, об’єднанні вмінь колективу. Худоба, знарядді 
праці та предмети побуту були у власності окремих сімей 
Усі вироблені продукти землеробства і скотарства, реміе 
ничі вироби та впольована дичина розподілялись м іж  ро 
дичами -  членами общини.

К іл ьк ість  осіб у родовій общ ині зал еж ал а  від на 
явності або відсутності зем ель, придатних для землероб 
ства, пасовищ , угідь для  полю вання. Я кщ о неможливо 
було прогодувати всіх, рід поділявся на дрібніш і роди 
як і в ідселялися, освоюючи нові зем лі. Але роди не пори
вали зв ’я зк ів  м іж  собою і в разі небезпеки об’єднувалися 
для захисту  свого майна і земель. Об’єднувала їх і спіль
на мова, яка  сп рияла сп ілкуванню  м іж  членами родів, 
обміну знанням и  й досвідом. С укупність таки х  родів ста
новила плем ’я.

Родові общини час від часу переселялися чи змінювали 
поля через те, що землі втрачали родючість. Так само і ско
тарі долали сотні, а інколи й тисячі кілометрів у пошуках 
кращ их пасовищ. До того ж  почалися сутички і справжні 
війни м іж  племенами за продукти землеробства й ско
тарства, ремісничі вироби і дорогоцінні метали. У цих 
переселеннях і війнах відбувалося переміш ування племен 
і родів. Тепер в одному поселенні ж или не лиш е родичі, а 
й люди, як і не належ али до цього роду, а були лиш е сусі
дами. Так сформувалися сусідські общини, члени яких  не 
були родичами, але разом володіли землею, розподіляючи 
її м іж  окремими сім ’ями, спільно користувались пасови
щ ами, лісами та інш ими багатствами, спільно виріш ували 
найваж ливіш і справи роду.

На відміну від родової общини, в сусідській набуває виз
наченості приватна власність -  власність сім ’ї чи окремої 
людини на матеріальні цінності. Якісь родини працювали 
кращ е, комусь сприяла погода, хтось був успішним у війнах 
чи нахабнішим, відбираючи майно в інш их. Так поступово

матеріальні багатства нагромаджува
лися в небагатьох. З ’явилися багаті й 
бідні.

П раця в господарстві стала важчою 
і складнішою й лягла, переважно, на 
плечі чоловіків. П оступово і влада в 
роді й плем енах перейш ла до ч о - ' 
ловіка  -  батька, що став на чолі ро
ду. Т акий устрій учені назвали пат- 

Долина інду р іархатом , що у перекладі з давньо- 
Долина Хуанхе 1 гр ец ьк о ї озн ачає «влада батька» .

П атріархом був старійш ина, що ке-

Перетворення родової 
общини на сусідську

Родова община

Сусідська община

Регіони виникнення 
перших міст

Долина Нілу 
Долина Тигру 
і Євфрату



1,5 млн р. тому 1 млн р. тому 500 тис. р. тому

рував спільними справами -  будівництвом 
каналів, святилищ  і поклонінням  божест
вам. У його руках зосередж увалася значна 
частина вироблених продуктів  общ ини, 
як и м и  він розпорядж ався. Владу з часом по
чали передавати у спадок, і становищ е в пле
мені визначалось родинними зв ’язкам и  зі 
старійш инами. В и н и кла соц іальна нер ів
ність.

До того ж  з ускладненням  господарського 
життя деякі члени общини стали займатися 
організацією  будівельних, с ільськогосп о
дарських робіт, обміном, створенням продо
вольчих запасів, забезпеченням захисту від 
сусідів тощо. Тобто виник прош арок людей, 
які управляли ж иттям  общ ини. Під час м іж 
племінних війн на чолі озброєних общ инни
ків стояв вождь, котрого обирали з дуж их і 
авторитетних членів племені. Згодом най- 
впливовіші серед них зосередж ували у своїх 
руках військову здобич, рабів і, вреш ті- 
решт, владу.

3. Ранні міста

Руїни міста Мохенджо Даро. 
Індія

Усі ці зм іни в ж итті давнього суспільства поклали 
початок формуванню перших цивілізацій. Ознаками того, 
що давнє суспільство набувало нового, вищого рівня розвит
ку, були: поява міст, формування держав, майнове розшару
вання, певний рівень розвитку культури.

Перехід до ци віл ізац ії стався у сприятливих для зем ле
робства і скотарства частинах наш ої планети. Тому колис
ками цивіл ізації, на думку більшості вчених, були м ісце
вості, де виникло землеробство. Це родючі долини річок 
Ніл, Тигр і Євфрат, Інд і Ганг, Х уанхе та Я нцзи.

Саме в цих місцевостях виникли перші міста. Вони фор
мувалися на місці давніх поселень землеробів і скотарів, 
кількість ж ителів у яких зростала. У таких поселеннях, 
крім землеробів, скотарів, ремісників, зосереджувалися 
старійшини, ж ерці, військові вожді. Поселення оточували 
Укріпленнями -  ровами, валами, частоколом і навіть цег
ляними або к ам ’яними мурами.

Місто вже мало чіткий поділ: у його центрі розташ овува
лися святилищ а, присвячені богам, будинки найза- 
Можніших ж ителів, навколо -  ж итла рядових общ инників, 
майстерні ремісників. Право називатися першим містом на 
планеті «виборюють» багато стародавніх міст, наприклад 
Єрихон у Палестині, Мохенджо-Даро в Індії, Чатал-Гююк у 
Туреччині тощо.

П лан вулиць міста 
Мохенджо Даро
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Руїни міста Чатал Гююк. 
Туреччина

Залишки башти, в м. Єрихон. 
Палестина

Давнє місто, залиш ки якого археологи розкопали під па
горбом Чатал-Гююк, існувало в період неоліту, понад 9 тис. 
років тому. Воно мало площу близько 13 га, в ньому прожи
вало від 2 до б тис. осіб. Місто було забудоване невеликим» 
будинками із сирцевої цегли. У кожному будинку було 
к ілька невеликих кімнат, що виходили у велику кімнату 
площею 18-20  м2. Уздовж стін розташовувались підвищ ен
ня, на яких сиділи, спали і під яким и ховали померлих.

Будинки мали вікна, але дверей не було, тому входили 
до них за допомогою драбини через отвір у пласкому даху. 
Тому це поселення ще називаю ть «місто з дверима на 
дахах*.

Н адзвичайний інтерес становлять понад 40 святилищ  
Чатал-Гююка. Вони відкрили невідомий до того духовний 
світ первісних землеробів. Святилищ а мали по 4 -5  кімнат, 
стіни яки х  були прикраш ені розписами і глиняним и 
рельєфами. Окрім великих рельєфів, на стінах святилищ  
знайдено найдавніш і з відомих науці фрески. їх зроблено 
у VI тис. до н.е. У святилищ ах знайдено велику кількість 
к ам ’яних і глиняних статуеток, напевне, принесених у 
дар богам.

Головною богинею давніх ж ителів Чатал-Гю ю ка була 
М ати-земля, або Богиня-М ати, яку  вони зображ али у ви-1 
гляді молодої ж ін ки , ж інки-м атері та старої ж ін ки  у су-1 
проводі птаха смерті -  грифа. Чоловіче божество зображали 
у вигляді ю нака чи зрілого чоловіка з бородою й верхи на 
бикові.

М ешканці Чатал-Гююка були вмілими землеробами, ви-1 
рощували 14 видів культурних рослин, основні з яких -  І 
пш ениця, ячмінь і горох. Займалися вони й скотарством та 
полюванням. Майстри виготовляли надзвичайно досконаліМініатюрний глиняний візок.

Індія



1 ,5 млн р. тому 1 МАН р. тому 500 тис. р. тому н.е.

кам’яні вироби: поліровані дзеркала з 
обсидіану, кам ’яне намисто з отвора
ми, у як і ледве проходить сучасна гол
ка. Було розвинуте ткацтво. Гідний 
подиву майстерний дерев’яний посуд, 
що ним користувалися ж ителі Чатал- 
Гююка. У похованнях знайдено косме
тичні лопатки , к а м ’ян і дзеркала, 
мушлі, у яких зберігались косметичні 
речовини, фарба для вій і брів, корзин
ки з рум’янами тощо.

Усе це свідчить про досить високий 
рівень ж иття  меш канців міста.

Навколо перших міст поступово об’єднувалися общини 
для спільного виріш ення економічних проблем -  прове
дення сільськогосподарських робіт, будівництва каналів і 
гребель, спорудж ення палаців і храмів. Об’єднувала їх 
і потреба протистояти зазіханню  сусідніх общин на їхні 
родючі землі й пасовищ а.

З об’єднанням общин і зосередженням у містах великої 
кількості людей з ’явилася потреба у нових способах управ
ління й певних правилах (законах), як і б упорядковували 
життя суспільства, що значно ускладнилося. З-поміж  лю 
дей, наближених до старійш ин і вождів, виокремилися 
групи людей, обов’язком яких було управляти містом, зби
рати податки, керувати військом, організовувати будів
ництво каналів, храмів, палаців.

До влади в містах прийш ли найсильніш і й найбагатш і 
старійшини і племінні вожді. їхн я  влада вж е спиралася не 
тільки на авторитет, а й на військову силу.

Отже, вже в епоху міді й бронзи давні міста разом з 
територіями навколо них у м ісцях розвинутого землероб
ства, скотарства і м еталургії набули перш их ознак дер
ж авності. Вони м али: верховну владу в особі ц аря; 
військо; групу лю дей, що займалися виклю чно орган і
зацією ж иття  міста (тобто тих, кого сьогодні називаю ть 
чиновниками); певну територію , яку  вони вваж али своєю 
і кордони яко ї захищ али .

З розш иренням  території найбільш і й найсильн іш і 
міста перетворилися на економічні, військові та управ
лінські центри могутніх держ ав стародавнього світу.

ЗАГАДКИ ПЕЧЕР

1.Поясніть, у чому полягають перший і другий великі 
поділи праці.

2.Чому виникають перші міста?
З.Чим сусідська община відрізнялась від родової?

Кераміка епохи бронзи. 
Україна. III—II тис. до н.е.

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПЕТРОГЛІФА ^

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

Держ ава  -  спосіб орган і
зац ії суспільного, еконо
м ічного та культурного  
ж и ття  народу.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Чому саме в долинах вели
ких річок виникли перші 
держави?

------- м  ■»—І Л. ■ «■

Йь *

Зародження цивілізації. 
Епоха міді й бронзи

-1 Л



РОЗДІЛ II
ПЕРВІСНІ ХЛІБОРОБИ 

ТА СКОТАРІ

Стилізована фігурка мамонта.
Кістка. Україна

Кромлех кургану доби енеоліту.
Україна. IV тис. до н.е.

З млн р тому 2.5 млн р. тому 2 млн р. тому І
§ 6. Первісна культура 

та вірування людей
С ка р б и  д а в н іх  п е ч е р

1. Практичні знання первісної людини

П ерш ими знанням и, що їх нагромадж ували люди ще 
часів кам ’яного віку, були знання про навколиш ній світ 
Саме вони давали мож ливість людині виж ивати . Обробля 
ючи різні породи каменю, лю дина дізнавалася про їхн 
властивості. Тому вже в енеоліті первісні ремісники зналі 
способи обробляння більшості м інералів, руд і метеорит 
ного зал іза. У середньому палеоліті люди навчилися виго 
товляти з природних матеріалів фарби.

Н агромаджували медичні знання. Поховання неандер 
тальців у Л я Феррасі у Ф ранції та в Ш анідарі в Ірані даюті 
підстави стверджувати, що вже тоді люди лікували перело 
ми, рани, використовували лікувальні властивості трав. 
У часи мезоліту первісні медики, роль яких виконували 
шамани й чаклуни, вміли робити ампутацію  кінцівок.

П ервісна лю дина прекрасно знала поведінку диких зві
рів і птахів. З  часом розш ирю валися знання про анатомію 
тварин. Про це свідчать наскельні розписи в печерах, на 
яких  зображено тварин у так званому рентгенівському 
стилі. П ервісні худож ники  м алю вали тіло тварини з 
внутріш німи органами та скелетом. Знання про тварин
ний і рослинний світ сприяли виникненню  та розвитку 
землеробства і скотарства.

М атематичні знання почали формуватися у палеоліті. 
Тоді первісна людина лічила, наносячи відповідні познач
ки (насічки , крап ки , хрестики) на спеціальні к істки . 
Свідченням мож ливих арифметичних розрахунків у па
леоліті є, наприклад, спис із 20 насічками, згрупованими 
по 5 насічок, знайдений у Дольні Вестоніце (Ч ехія). Лічбу 
застосовували у розподілі здобичі. О чевидно, саме у 
з в ’я зк у  із цим первісні люди навчилися виконувати 
найпростіші арифметичні д ії -  додавання і віднімання. На 
стінах палеолітичних печер вони малювали геометричні 
фігури, прикраш али ними різні вироби. П ізніш е, в неоліті 
й енеоліті, первісна людина будувала ж итло правильної 
геометричної форми.

Дивовижні знання з астрономії мала первісна людина 
ще з часів палеоліту. Спостерігаючи за рухом Сонця, М іся
ця та роздивляючись зоряне небо, люди змогли скласти 
перші найпростіші календарі. Саме таким календарем вва
ж аю ть учені браслети з геом етричним  орнаментом , 
знайдені у М ізині (У країна). А на пластині з Мальти 
(Росія) нанесено 244 ям ки у центрі й по 122 по боках. Якщ о 
додати центральну і ліву чи праву частину, дістанемо 366 -
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ХСтоунхеидж. Велика 
Британія

число, кількості днів у високосному році. К а
лендарі визначали дати проведення ритуалів, 
пов’язаних з господарством первісних людей, 
релігійних свят.

У палеоліті з ’явилася «дописемність» -  
піктографія. Це малю нки-знаки, що викорис
товувалися для передавання певної інформації, 
спілкування. Можливо, символи на кераміці, 
стінах печер, кам ’яних і кістяних предметах є 
записами давніх переказів, які нам ніколи не 
вдасться прочитати. Саме з піктограм і розви
нулося пізніше ієрогліфічне письмо.

В енеоліті враж аю чих розм ірів набуло будівництво 
гробниць, храмів, астрономічних обсерваторій. У III тис. 
до н.е. в Європі будували культові споруди -  кромлехи 
(кола з вертикально вкопаних каменів) й менгіри (довгі 
ряди вертикальних каменів).

Найбільш дивовижною  давньою пам ’яткою  є Стоун- ’’’Щ'ч.*«. ^
хендж у В еликій Б ританії. Тут поєднано три споруди 
різного часу. Н айдавніш а з них -  утворене валом і ровом 
коло діаметром 115 метрів. Посередині кола -  кільце із 56 
ям. П ізніш е посередині к ільця були збудовані два кола з 
вертикально поставлених каменів (38 пар). Третю споруду 
було зведено в епоху бронзи, близько 3.5  тис. років тому. Я
Це закопані в землю  тесані камені висотою близько 8 ,5  м 
і масою близько 26 т. На них також  леж ать камені.
Споруди Стоунхенджа слугували давнім ж ителям  цих 1
місць для  визначення часу р івнодення, зм ін  сезонів, 
років, передбачення сонячних затемнень. Давні обсерва- *5
торії, крім Великої Б ритан ії, знайдено й на півночі Росії.

Релігійні уявлення виникли одночасно з нагром адж ен
ням практичних знань про світ. За допомогою їх людина 
намагалася пояснити те загадкове та незрозуміле, а м ож 
ливо й лякаю че, що існувало у природі. До первісних форм 
релігії належ ать: тотемізм, фетиш изм, м агія, анім ізм .

Тотемізм (від індіан. от отем  -  його рід) -  віра у похо
дження роду від спільного предка -  тварини, рослини чи 
птаха. П ращ ура вваж али захисником  роду, просили у ньо
го допомоги у полюванні. Тварину-тотем не мож на було 
вбивати. їй  поклон ялися, зображ али на стінах печер, 
вирізьблювали з каменю та кістки .

Ф етиш изм (від португ. feitigo  -  талісман) -  наділення 
неживих предметів надприродними властивостями. Люди 
вірили, що фетиш міг захистити від злих сил, подарувати 
Удачу. Ф етишем могла бути будь-яка річ. Її носили із со
бою, трим али у пом еш канні, клали у поховання. По
клоніння предметам збереглося й донині. У храмах можна

Жінка, що молиться. 
Неоліт. Глубокі Машувки. 
Чехія

ІСНУЄ ДУМКА

Деякі вчені вважають пам'ятку 
Стоунхсндж однією з перших 
у світі астрономічних обсерва
торій.

2. Первісні форми релігії



f
ПЕРВІСНІ ХЛІБОРОБИ 

ТА СКОТАРІ

РОЗДІЛ II

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПЕТРОГЛІФА

З мли р. тому 2.5 млн р. тому 2 млн р тому

вивчіть слова  
та їх значення

Р еліг ія  -  віра людини в 
надприродні сили та існу
вання богів.
К у л ь т  -  спосіб поклонін
ня богам.
А н ім ізм  (від лат. anim a -  
душ а) -  наділення ж ивих 
істот та неж иви х пред
метів душ ею, яка ж иве са
мостійно.

тая 
[ Віді

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Відкрив печерні фрески Аль- 
таміри (Іспанія) Марселіно де 
Саутуола в 1875 р. У 1880 р. 
він виступив із заявою, що 
це -  палеолітичні зображен
ня. Саутуолу звинуватили у 
підробці, вчені не припускали, 
що люди палеоліту були такі 
талановиті. Але наступні 
відкриття підтвердили дав
ність фресок.

л-Л—  „

J

побачити ікони, скульптури богів, яки х  сучасна людиц, 
наділяє надприродними властивостями.

М агія  (від грец ьк . т идеіа  -  чаклунство) -  в іра у мож 
ливість  вп ли вати  на н авколи ш н ій  світ за допомогою 
р ож ін н я , зак л и н ан ь , зам овлян ь . На дум ку  первісно 
лю дини , м агічн і д ії могли ви к л и к ати  дощ , допомогти 
полю ванні або завдати  ш коди ворогам .

Виникнення анімізму було пов’язане з намаганням зро 
зуміти, чому людина, яка нещодавно рухалась, розмовля 
ла, раптом ставала нерухомою і холодною. Первісна людин« 
пояснювала це тим, що з тіла пішла душа. Вважалося, що 
втративш и тіло, душ а ш укала нового притулку. Ні 
знайшовши його, вона змушена була блукати вічно, лякаю 
чи родичів або чинячи їм кривди. Із цим віруванням пов’я 
заний звичай ховати небіжчиків. А оскільки первісна люди 
на вважала, що у потойбічному світі дух живе так само, як 
на землі, то небіжчика забезпечували їжею, знаряддям! 
праці тощо. Якщ о померлий за ж иття був вождем, то післі 
смерті він мав особливу пошану.

Не кож на лю дина знала, як  говорити з духами, задоб
рити чи вигнати їх . З часом з ’явилися ш амани, чаклуни 
ж ерц і, я к і знали зам овляння, закляття . їх  кли кали , колі 
хворіла людина чи помирала худоба. Від імені роду, пле
мені вони сп ілкувалися з душ ами та духами предків. Усі ц 
форми релігії тісно переплелися м іж  собою, що зрештою 
привело до появи культу богів.

3. Мистецтво

П ізнання навколиш нього світу та духовні надбання 
знайш ли своє відображ ення в унікальному, інколи незбаг
ненному мистецтві первісної людини.

П алеолітичне мистецтво складається з двох основних 
груп творів: м алі форми -  дрібна скульптура, різьблення, 
розпис на предметах господарського п ри значен ня, на 
к істц і, рогові, к ам ’яних плитах тощо; м онум ент альне ми 
ст ецт во  -  н аскел ьн і, найчастіш е печерн і, розписи, 
граф іка, рельєф.

Землеробське населення неоліту залиш ило по собі вели
ку к ількість  к ам ’яних  і глиняних скульптур, як і прикра^ 
ш али ж и тл а  та м ісця поклон інн я  богам . Останнє 
засвідчує, що статуетки мали й магічне призначення 
Знайдено численні ж іночі зображ ення, прикраш ені різно
манітними орнаментами та розписом. П ізніш е, в енеоліті, 
більш е виявлено ф ігурок чоловіків. Часто трапляю ться 
скульптурні зображ ення биків, леопардів, кіз.

У середньому палеоліті людина навчилася виготовляти 
фарби з природних матеріалів: червону, ж овту, коричне
ву -  із вохри, темно-буру -  із окису марганцю , чорну -  із 
деревного вугілля. Розводили фарби водою або тваринним
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Три олені, лососі та два символи.
Гравірування на кістці. 

Ренгевайх. Німеччина



\ -
р тому 1 млн р. тому 500 тис. р. тому

жиром у морських муш лях та к істяних скри ньках . Н ай
частіш е малювали одним кольором. Але малю нки печер 
Ляско і Фон де Гом (Ф ранція) виконано двома кольорами, 
в Альтамірі -  трьома.

Первісна лю дина, на відміну від сучасних худож ників, 
не завжди приділяла увагу розміру та зовніш ній схожості 
зображуваних предметів чи тварин. Тому для нас ці обра
зи не завж ди зрозумілі.

Відомим є зображення бізона, вбитої людини і пташ ки, 
яке було знайдено у печері Л яско. Цей м айж е дитячий м а
люнок сповнений трагізм у. Напевне, на ньому зображено 
невдале полю вання лю дини, під час якого помираю ть і 
мисливець, і його здобич. Ц ікаво, що в палеолітичному 
мистецтві майж е немає нерухомих фігур. Рух зображ али 
положенням ніг, нахилом тіла чи голови. Первісні майст
ри вміли передати ш видкі рухи тварин.

Нагромаджені у кам ’яному віці та за доби міді й бронзи 
знання і досвід, а також досягнення первісних митців стали 
основою для подальшого руху людства вперед, до цивілізації.

ЗАГАДКИ ПЕЧЕР

1. Що сприяло нагромадженню практичних знань первіс
ною людиною? ,

2.Чому первісна людина наділяла неживі предмети над
природними властивостями?

3. Що зображали первісні люди на своїх малюнках?

н.е.

Бізон, вбита людина та птах. 
Печера Ляско. Франція

і

Посперечайтеся 
з мудрецем

Щ о з вірувань первісних 
людей дійшло до нашого 
часу?

Висновки

•  Первісними ми називаємо часи, коли людство подолало шлях від появи перших людей 
до формування цивілізації.

•  Первісна історія людства поділяється на періоди: палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, 
епоха міді й бронзи, ранній залізний вік.

•  Первісні люди відрізнялись від інших тварин прямоходінням, складними рухами рук, 
розвинутим головним мозком.

•  За «неолітичної революції» відбувся перехід людини від полювання і збиральництва до 
землеробства та скотарства.

•  У первісні часи виникли перші об’єднання людей -  сім’я, рід, община, плем’я.
•  За доби міді й бронзи виникли перші держави у світі.
•  Найзначнішими відкриттями первісної людини були опанування вогню, приручення 

диких тварин та їх використання у господарстві, винайдення лука й стріл, гончарного 
круга, ткацтва, колеса.

•  За первісних часів виник обмін, який став основою для зародження торгівлі.
•  У первісності зародилися наукові знання та релігійні вірування.
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Первісна культура 
та вірування людей



ПАЛЕОЛІТ
. ,  „ МЕЗОЛІТ НЕОЛІТБл. З м л и  -  X тис. до н.е. ... ....

IX—VIII тис. до н.е. VII—V тис. до н.е.

К А М ’ЯНИМ ВІК

1. Чому первісні худож ники дуже ча
сто зображали сцени полювання?

2. За яким принципом поділяється 
первісне суспільство на періоди?

Оберіть правильну відповідь:

1. Тривалий шлях розвитку людини 
як біологічного виду називається:

__ Ь а) еволюція;
—  б) антропогенез;
_____-   в) природний відбір.

2. Метали почали використовувати в:
а) неоліті;
б) енеоліті;
в) епосі бронзи;
/) ранньому залізному віці.
—  : г г~ і ___ і — — —

Розкажіть про досяг
нення первісної людини 
у мистецтві.

~  ■ —Л
------ Г' 1

3. Мікроліт -  це:
а) невеликий камінь;
б) невелике кам 'яне знаряддя праці;
в) дерев’яне знаряддя праці.

4. Яку тварину людина приручила 
першою?

а) коня;
б) собаку;
в) бика;
г) вівцю.
! 1___І -т— - г ~  —- • , і  1

Чим відомі ці вчені?

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

Ж  Опишіть матеріали, з яких 
побудоване це житло.

будові черепаЯкі зміни відбулись у  
первісної людини ?



ЕНЕОЛІТ 
V -  IV тис. до н.е.

ЕПОХА БРОНЗИ 
ІУ-І тис. до н.е.

РАННІЙ ЗАЛІЗНИЙ ВІК
І тис. до н.е. -  
сер. І тис. н.е.

Назвіть найважливіші події основних періодів історії первісності.

т  Назвіть тип зображених 
первісних людей.

Розкажіть про 
добу, у  яку жи
ла ця тварина.

Тотемізм

Фетишизм

Магія

Н аділення істот і 
предметів душею
Віра у походж ення роду 
від спільного предка 
Н аділення предметів 
надприродними 
властивостями

Анімізм Віра у силу ворож іння,
замовлянь

З якими періодами 
пов’язані ці дати?

Назвіть центри виникнення 
скотарства і землеробства.

1. П оява пітекантропа.
2. П оява людини розумної.
3. П оява лю дини умілої.
4. П оява австралопітека.

Встановіть відповідність:

— 1. Землеробство.
2. Л ук і стріли.
3. Обмін.
4. Гарпун.



ДОДИНАСТИЧНИЙ
ПЕРІОД

Кінець VI тис. -  
3065 р. до н.е.

ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

ПЕРІОД
ТІНІСА

3065-2686 рр. до н.е.

ДАВНЄ
ЦАРСТВО ІІП .  ц

2686-2173 рр. до н.е

ПЕРШИЙ
ПЕРЕХІДНИЙ

ПЕРІОД
2173-2040 рр. до н.е.

СЕРЕДНЄ
ЦАРСТВО

2040-1786 рр. до н.е.

ДРУГИЙ
ПЕРЕХІДНИЙ

ТРЕТІЙ ПЕРЕХІДНИИ 
ПЕРІОД

1069-664 рр. до н.е.

НОВЕ
ЦАРСТВО

1552-1069 рр. до н.е.



Вивчення Давнього Єгипту відкриває одну із сторінок історії най
давніших цивілізацій світу. Історія Давнього Єгипту почалася задовго 
до того, як в долину річки Ніл близько V тис. до н.е., можливо навіть 
випадково, прийшли племена землеробів і скотарів. Величезна 
кількість тварин і птахів та багато води, яка не зникала, коли спека по
силювалася, сприяли оселенню племен на цих землях. Поступово 
люди навчилися не лише обробляти землю, а й зрошувати свої поля 
водою з Нілу та відводити зайву воду під час повеней. Населення 
річкової долини процвітало, кількість жителів зростала. Надлишок 
продуктів харчування надавав можливість розвивати ремесла. Певна 
частина людей вже могла не займатися землеробством, а виготовляти 
знаряддя праці, предмети домашнього вжитку, одяг, споруджувати 
будівлі різного призначення. Розвиток ремесел був поштовхом до 
розвитку торгівлі. Вона спонукала єгиптян піднімати вітрила і виру
шати на пошуки невідомих земел^ для збуту своєї продукції.

Період, коли в історії Єгипту не існувало ні величних держав, ані 
могутніх правителів, які б передавали владу над цими землями у спа
док своїм нащадкам, тобто створювали династії, історики називають 
Доди мастичним.

Згодом тут виникло два царства: одне у Верхньому Єгипті, друге 
у Нижньому. Пізніше вони об’єдналися іі утворили єдину державу. 
Близько 3000 років поспіль державою правили ЗО династій царів-фа- 
раонів. Цей період назвали Династичним. Династичний період умов
но поділяють на періоди Тініса, Давнього, Середнього та Нового 
царств. Були ще Саїський, Перський періоди, період Птолемеїв та 
кілька Перехідних періодів, коли країна потерпала від міжусобних 
війн або нею правили династії завойовників.

З об’єднанням держави розпочалося піднесення єгипетської куль
тури. Єгиптяни були одним з перших народів, які винайшли письмо. 
Давні художники створили безліч мистецьких шедеврів, а будівничі 
спорудили дивовижні храми та піраміди, які донині вражають люд
ство. Справжнього ж розквіту держава досягла за доби Нового цар
ства, в часи правління царів Тутмоса III, Аменхотепа IV, Рамзеса II. 
Історія Давнього Єгипту закінчилася правлінням династії Птолемеїв 
і цариці Клеопатри VII. За її царювання Єгипет потрапив під владу 
могутнього Риму. Це сталося у ЗО р. до н.е.

ПЕРСЬКИЙ
ПЕРІОД

525-332 рр. до н.е.

САЇСЬКИЙ
ПЕРІОД

664-525 рр. до н.е.

_ '  І 4}}
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РОЗДІЛ III
ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

Давній Єгипет

Столиці стародавніх 
держав
Найбільші міста 

Долина Нілу 
Нільські пороги

НАКАЗ ФАРАОНА

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

і Оаза -  місце в пустелі, де 
є рослинність і вода.
Д ельт а  -  трикутна д ілян
ка заболоченої зем лі, де 
р ічка перед впадінням  у 
море розділяється на бага
то рукавів.

■і» К_3*-*— ~ - ГД*--А__ Л

§ 7—8. Утворення Давньоєгипетської 
держави
Д а р  Н іл у

1. Природа і населення Єгипту

Загадкова і дивовиж на країна Єгипет розта 
ш ована на А фриканському континенті. Її тери 
торію  омиваю ть Середземне й Червоне моря 
К лімат Єгипту спекотний. Таким він був і в дав 
нину. Вдень тут стояла неймовірна спека. Темпе 
ратура повітря рідко опускалася ниж че 25 С 
Ночі ж , навпаки , були холодними, а інколи 
навіть морозними.

Б ільш у частину території Давнього Єгипту 
займ али  пустелі: Л ів ій ська , Н убійська та С аха
ра. О стання і нині є найбільш ою  на планеті. 
Давні єги птян и  за червоний колір  пустель нази
вали ці землі «Де-ІІІерет» -  «червона зем ля». 
Серед розпечених п іск ів  тр ап л ял и ся  квітучі 
острівці -  оази . Тут, б іля дж ерел води, подо
рож ньому мож на було спочити від спеки та по
повнити запаси води.

З півдня на північ територією  Єгипту через пу
стелі несе свої води найдовш а річка світу -  Ніл. 
Вона бере свій початок у горах серед величних 
озер і снігів та плине до Середземного моря. 
Гирло Н ілу розгалуж ується на велику кількість 
н евеличких  р ічок  -  рукав ів , я к і утворю ю ть 
дельту. Традиційно землі у дельті річки назива
ють Н иж нім  Єгиптом. Вище по течії простяга
ється Верхній Єгипет.

Усе ж иття  в Давньому Єгипті залеж ало від Н ілу. Наче 
лю дина, Ніл ритмічно «дихав», щ ороку розливаю чись по
венями. У червні вода в річці починала поступово прибу
вати. Ніл виходив з берегів, затоплюючи рівнинні землі. 
Могутній потік змивав усе на своєму ш ляху. Зміню вався 
колір води. Спочатку він був зеленим від водоростей, а 
потім ставав яскраво-червоним. Нового забарвлення воді 
надавали ґрунти, як і зм ивала повінь. У цей час річка ож и
вала. П осеред води з ’я в л я л и с я  ц іл і л іси  трости
ни -  папірусу, прилітала велика к ількість птахів.

На початку вересня вода поступово починала спадати. До 
листопада Ніл входив у свої береги. У долині річки зали
шався родючий намул, який давав ж иття та назву квітучій 
долині Нілу. Недарма ж  цю частину країни по обидва бере
ги річки давні єгиптяни називали «Та-Кемет» -  «чорна зем
ля». Серед давньоєгипетських богів був і бог (Хапі), який, 
на їхню думку, керував розливами Нілу.



О X * 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

ІЄРОГЛІФ

прочитайте документ

Діодор Сици.іійський про природу Єгипту

...Єгипет простягається па південь... Із заходу він захищений 
Лівійською пустелею, у  якій водиться величезна кількість диких 
звірів і яка тягнеться на великі відстані; відсутність води та 
будь-якої їжі робить подорож через неї не лише тяжкою, а й 
справді небезпечною. З півдня такий самий захист йому дають 
нільські пороги та прилеглі гори. Тому ні пливти річкою, ні 
подорожувати суходолом практично неможливо, не маючи 
царських або подібних до них запасів. З  частин країни, що 
звернені на схід, одні захищені річкою, інші -  оточені пустелею 
та болотистими місцинами, які мають назву «прірви»... 
Четвертий бік країни омиває ... Єгипетське море...
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X,

1. Які географічні об'єкти, за словами Діодора Сіцилійського, захищають 
Єгипет?

2. Що необхідне було мандрівникові, щоб здійснити подорож до Єгипту?

Утворення Давньосги 
петської держави

НАКАЗ ФАРАОНА

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

П а п ір ус  -  багаторічна вод
на рослина; матеріал для 
письма.

а г

Річка Ніл. Сучасний вигляд

Протягом наступних трьох-чотирьох місяців після по
вені погода була стійкою та сприятливою для рослин. Уся 
долина річки вкривалася зеленню й розквітала. Саме завдя
ки цьому Єгипет інколи називали велетенською оазою серед 
величезних мертвих пустель, або Даром Нілу.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Діодор Сицилійський
(бл. 90-21 рр. до н.е.) -  грецький 
історик. Народився на о. Сицилія. 
Подорожував Єгиптом та країна
ми Середземномор'я. Автор «Біб
ліотеки» -  всесвітньої історії в 40 
книгах (збереглося 15).



РОЗДІЛ III
ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н е

Долина річки Ніл

П ращ ури сучасних єгиптян , я к і прийш ли у долину 
Нілу за часів неоліту -  понад 6500 років тому (у V тис. 
до н .е.), привели з собою одомаш нених вівцю і козу. На 
відміну від найдавніш их ж ителів долини, як і збирали 
дикий ячм інь, вони вирощ ували пш еницю . Вирощували 
давні землероби й ф інікові пальми, виноград, льон, 
часом одомаш нили качок, гусей, велику рогату худобу.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Які природні властивості 
річки Ніл використали єгип
тяни на свою користь? Оаза

■ ^ Л И К А  М АН Д р / в ^

Позначте 
на контурній карті:

1. Верхній і Н иж ній 
Єгипет.

2. Долину Н ілу.

ЗАГАДКИ СФІНКСА

1. Чому Єгипет наливали «Даром Нілу*?
2. Уявіть, що ви потрапили до Давнього Єгипту. 

Опишіть, яким ви бачите Ніл.
3. Чому колір води у Нілі піл час повеней 

змінювався?
4. Коли в Єгипті з'явилися перші землероби?



2. Об’єднання Верхнього 
і Нижнього Єгипту

Т яж ка праця в умовах спекотного клім ату й щ орічних 
розливів Нілу потребувала великих зусиль тисяч єгиптян. 
Поступово племінні вожді землеробських общин об’єдна
ли під своєю владою населення окремих частин Єгипту, 
що привело до виникнення у долині Н ілу понад 6000 років 
тому (V тис. до н.е.) перших невеликих держ ав -  номів.

їх у різні часи було від 26 до 42. Кордони цих невелич
ких держ ав визначалися зрош увальними каналам и. Вони 
розташовувалися уздовж Н ілу, одна за одною.

Номи Верхнього Є гипту простягалися від перш ого 
нільського порога до дельти, а номи Н иж нього Єгипту 
розташовувалися по дельті. На чолі кож ної держ ави стояв 
номарх. Він очолював ополчення, був верховним ж ерцем, 
керував будівництвом дамб і каналів.

Н айсильніш і номи перетворювалися на царства, що во
ювали м іж  собою за родючі землі долини. До кінця IV ти- 
с. до н.е. в Єгипті лиш илося тільки два великих царства, 
що об’єднали землі Н ижнього і Верхнього Єгипту. Кожне 
з них було відоме своїми свящ енними містами Буто і Ен- 
хаб (Нехен). Вони мали власних богів Сокола та Гадюку, 
а символами царств вваж алися відповідно квітки  лотоса 
та папірусу. Давні держ ави Єгипту довго ворогували між  
собою і боролися за владу над усією долиною Нілу.

П ерш им загальн оєги п етськи м  володарем , згідно з 
легендами, вваж ається Скорпіон. Він був царем Верхньо
го Єгипту і близько 3200 р. до н.е. об’єднав під своєю вла
дою все населення Єгипту. Але ця держ ава проіснувала 
недовго.

Близько 3000 р. до н.е. цар Верхнього Єгипту Менес 
(Нармер) знову об’єднав під своєю владою обидві держави 
і заснував давньоєгипетську держ аву, я к а  увійш ла в 
історію під назвою Д авнє царство (2686-2173  рр. до н.е.).

Його столицею  було місто на 
півночі країни М ен-Нефру (давні 
греки його називали Мемфіс). Ж и 
телі нільської долини вваж али Ме- 
неса втіленням  бога і називали  
Пер-Аа, тобто «великий будинок*.
Від цього слова піш ла назва єги 
петських царів -  «ф араон». Номи 
за часів Давнього царства не мали 
самостійності, а були частинами 
Держави (сучасною  мовою -  
адм ін істративним и один ицям и).
Основу ному, як  і раніш е, станови
ла землеробська общ ина.

2 5 0 0 р до н.е. 12000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е

НАКАЗ ФАРАОНА

вивчіть слова  
та їх значення

Н ом  -  грецька назва части
ни Єгипту, яка мала чітко 
визначену територію, вій
сько, герб, богів-покрови- 
телів.
Ф араон -  давньогрецька 
назва царів  у Д авньом у 
Єгипті.
Ж рець  -  посередник між 
людьми і богами, що здійс
нював молитви, релігійні 
ритуали, приносив жертви.

Деякі вчені вважають, що 
Менес і Нармер не одна 
особа. На думку інших, 
Єгипет об'єднав спочатку 
Нармер, а потім закріпив 
одноособову владу та ство
рив єдину державу Менес.

j 1
і .  її-

Палетка (кам ’яна плит ка) Нармера. 
Близько 3000 р. до н.е.

Я



РОЗДІЛ II!
ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

3. Влада і культ фараона

0  Ц арями Єгипту були або володарі М емфіса, або воло-!
дарі Ф ів -  м іста, яке розташ овувалося на півдні. Фараон 
мав необмежену владу. Т ільки він призначав командирів 
арм ії, окремих військових підрозділів, номархів, голов
них ж ерців храм ів, а також  міг засудити будь-кого до 
смертної кари.

У нього були сотні слуг. Ц ар вваж ався богом. На знак 
своєї величі фараон підперізувався левовою шкурою, на
дягав довге вбрання, прикраш ав руки браслетами, голову 
ж  покривав біло-червоною короною -  пш ент. Вона склада
лася з двох частин, як і символізували владу над Верхнім 
(білий колір) і Н иж нім  (червоний колір) Єгиптом. У най
урочистіш і моменти фараони надівали смугасту корону -  
немес.

Символом влади фараона також  була ш тучна борода, 
Посмертна маска фараона яку  прив’язували до підборіддя. Інколи і богів давні єгип- 

Тутанхамона. XIV ст. до н.е. тяни зображ али з бородами.

Корона царя Корона царя Корона царя Урочиста корона
Верхнього Єгипту Нижнього Єгипту об’єднаного Єгипту царя Єгипту -  немес

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Маска Тутанхамона виготов
лена із золота. Гі маса сягає 
10 кг. Знайшов Говард Картер 
у 1922 р. в гробниці фараона 
у «Долині царів». Зберігається 
у Каїрському музеї (Єгипет).

_л-Л

Щ е одним із символів влади царя був урей (у пе-1 
рекладі з Єгипет. -  «кобра, що стала у стійку*). Його 
закріплю вали на головному уборі фараона. Кобра І 
символізувала богиню Уто, яку  єгиптяни вважали 
захисницею  царів Єгипту.

Кожен фараон мав п ’ять імен. їх  записували 
у картуш і. Ц аря називали обранцем сонця, мо
гутнім золотим орлом. Його зображ али значно 
більш им за інш их людей. Прості смертні не лиш е 
вклонялися своєму цареві, а й ставали на коліна 
та цілували землю, по як ій  ступали ноги фараона.
І т ільки  найбільш  наближ еним до царя особам | 
дозволялося поцілувати його ноги.



Давньоєгипетські картуші

Я Р  _ — - ІГ "7  - *  Піраміда царя Джосера.
1 »  В К т ^ .  . XXVII сг. до н.е.

®Рчі. Як вдавалося давнім єгиптянам піднімати к ам ’яні 
0ки, що важили до ЗО т, на висоту понад 140 м, л и 

ж еться  загадкою. Вчені припускають, що використовува
в с я  система платформ, поставлених під нахилом.

Деякі вчені вважають, що фа
раонам не потрібні були самі 
піраміди, а потрібен був про
цес будівництва, який на довгі 
роки об’єднував суспільство і 
захищав його від розбрату, 
повстань та міжусобних війн

л

2500 р до н е. 2000 р. до н е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е.

4. Будівництво пірамід

Про м огутність ф араонів і поклон іння їм свідчить 
пишний поховальний обряд. Єгиптяни вваж али, що після 
смерті фараон приєднається до богів. Щ е за ж иття  фарао
на вони будували місце останнього спочинку правителя у 
вигляді величезних пірамід. Традиція будувати піраміди 
проіснувала близько 1000 років. Згодом фараонів почали 
ховати в гробницях, я к і вирубували в скелястому ґрунті. 
Вони були більш убезпечені від пограбувань і розорення. 
Першу піраміду збудували за царя Джосера м айж е 5 тис. 
років тому. Вона була ступінчастою, нагадувала сходи. 
Ними після смерті цар мав піднятися у небо, до богів.

І до сьогодні достеменно не відомо, я к  будували п іра
міди. Але вчені припускаю ть, що до початку будівництва 
жерці обирали місце, де мала розташ овуватися споруда, 
окреслювали її основу. Далі розробляли план спорудж ен
ня піраміди. Ж ерці з надзвичайною  точністю орієнтували 
її за сторонами світу та здійсню вали ритуал розмічання 
будівельного м ай дан чи ка. П отім ф араон проводив 
спеціальний ритуал і давав дозвіл на будівництво. П ісля 
цього можна було починати спорудж ення піраміди.

З усієї країни збирали сильних і молодих чоловіків. Во
ни працювали в к ар ’єрі, де готували кам ’яні блоки, і на 
будівельних майданчиках, де з блоків відповідно до плану 
будівництва складали піраміду. За свою працю робітники 
отримували заробітну платню  із царської скарбниці й

ю<= №
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н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

НАКАЗ ФАРАОНА

*
■т

і

І

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

Д и н а с т ія  -  правителі, як і 
походять із одного роду і 
передають владу в спадок.
К арт уш  -  прикраса у виг
л яд і щ ита із  зао к р у гл е
ними кутам и , на я к ій  
записували імена фараона.



Розташування давньо
єгипетських пірамід

РОЗДІЛ III
ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

Каїр

^  , ,  Ж

ХабаУ

Шепсескаф /
С а *УР / Ь  

Ніусера/. Щ  
Неферикар /  О тое с/ ^ 

НеферефраА / у Д з ф  
Д ж осер/&

Сехемхет у  ^

Мерендер / ь .

Хенджер^^
С н оф р у / V  Саккара

ДменемхетІ /

М асгуна /

Каїр Сучасні міста

Найвідоміші піраміди

Х еоп с
Імена фараонів, яким 
присвячені піраміди

Дашур

На початку 90-х рр. XX ст. на плато Гіза, біля 
сучасного К аїра, неподалік великих пірамід архео- 
логам уперш е вдалося знайти місто, де ж или її 
будівельники. Тут було досліджено більш е сотні ве
лики х  глиняних посудин, у яки х  пекли хліб ДЛї 
робітників, тисячі кісток великої рогатої худоби Т4 

риби. За підрахунками вчених, у місті ж ило близько 
25 тис. чоловік. Основна частина сезонних робітни
ків м еш кала у будинках-гуртож итках у каменолом
нях, або безпосередньо на будові -  біля п ірам іда 
Н аглядачі, майстри й рем існики, що обслуговувала 
будівництво, м еш кали в окремих невеликих бу
динках.

Усього в Єгипті відомо близько 80 пірамід., 
Н айбільші піраміди були споруджені на плато Гіза. 
на околиці сучасного Каїра. Найвідомішою та найви 
щою серед них є піраміда Хуфу (Хеопса), яка  розта 
ш овується на західному березі Нілу. Її будівництв® 
тривало майж е 20 років, і сам фараон безпосередньо 
спостерігав за ним. Висота піраміди Хуфу сягалї 
147 м. Вона була облицьована білим, гладким каме' 
нем, що виблискував на сонці.

Донині піраміди лиш аю ться однією з найбіль
ших загадок історії. Я кщ о висоту піраміди Хуфу 
помножити на м ільярд, то це дорівню ватиме від 
стані від Землі до Сонця. Якби з кам іння шесті; 
найбільш их пірамід викласти дорогу шириною 6 м 
то вона б сягнула 12 тис. км. Не випадково старо
давні греки називали пірам іди перш им дивом світу

Чи погоджуєтесь ви з тим, що піраміду будували саме так, як описує Геродот? Обгрунтуйте 
свою думку
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Внутрішня будова піраміди Хуфу
Великі піраміди в Гізі, поблизу Каїра. 
Ф ото X I X  ст.

«Зала цариці»

Підземна
камера

Розвантажувальні
камери

Шахти

«Зала царя»

Велика 
галерея

5. Внутрішня будова піраміди Хуфу  
•

П іраміди р ізн яться  своєю будовою. Вони маю ть різне 
розташ ування ходів, галерей та поховальних кам ер. 
Так, у п ірам іді Хуфу є три кам ери . П ерш а -  вирубана у 
скелі на глибині ЗО м. Вона розташ ована ниж че основи й 
точно посередині п ірам іди . Д руга -  на висоті 20 м над 
основою. Її площ а становить м айж е ЗО м2. Цю кам еру 
називають «залою ц ари ц і» , хоч цариця н іколи  там  не 
була похована. Т ретя кам ера розташ ована на висоті 
42,3 м. Вона, єдина з трьох, я к а  була добудована, слугу
вала усипальницею  ц аря . Її стелю  утворю ю ть дев’ять 
гранітних м онолітів загальною  масою близько  400 т. 
Над нею розташ овані п ’ять  розван таж увальних  кам ер -  
порожнин, я к і зак інчую ться двосхилим  дахом і п р и зн а
чені для розподілу нейм овірної ваги п ірам іди .

Усі три камери з ’єднані коридорами-ш ахтами. До «за
ли царя» веде велика галерея. Від неї відходять у північ
ному і південному напрям ках загадкові вузькі ш ахти дов
жиною 65 м. Це «дороги», яким и , за уявленням  єгиптян , 
Рухалась на небо душ а царя. Ш ахти перекриті тонкими 
♦Дверима». Вони символізували межу м іж  реальним і по
тойбічним світами.

Піраміди -  унікальне творіння лю дських рук -  стали 
символом Єгипту. Греки казали , що все боїться часу, а час 
®°їться тільки  пірамід.

ЗАГАДКИ СФІНКСА

1. Порівняйте владу фараона і вождя племені.
2. Як наливали єгиптяни свою країну?

3. Чому стародавні греки називали піраміди дивом світу?
1. Опишіть внутрішню будову піраміди Хуфу.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Що спонукало давніх єгип
тян докладати неймовірних 
зусиль для будівництва вели
ких пірамід?

Позначте 
на контурній карті:

1. Основні столиці 
Давнього Єгипту.

2. Район пірамід.



РОЗДІЛ 5000 р. до н е. 4500 р. до н е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до Н.е.

Шадуф

Водяне колесо

§ 9. Заняття населення 
Давнього Єгипту

М олит ва до Ні лу

1. Зрош увальне землеробство

Основою багатства Є гипту було сільське господарст
во. А ле за умов сп екотн ого  к л ім а т у  і недостатньої 
к ількості дощ ів (вони випадали дуж е рідко) землеробст
во єги п тян  цілком  залеж ало  від розливів Н ілу. Поступо
во єги птян и  навчи лися  підводити воду до д ілян ок  землі 
в роки , коли р івень води під час розливу був невисокий. 
Я кщ о води було багато і вона загрож увала затопити по
л я , її відводили. Д ля цього єги птян и  будували канали, 
що давало змогу розш ирити територію , придатну для 
землеробства.

Перші відомості про канали сягають Х Х ІІ-Х Х І ст. до н.е. 
Найдовш ий з них сягав 2 тис. км. Відвойовувати землю в 
пустелі єгиптянам  допомагали нескладні механізми.

Висоту води в Н ілі єгиптяни вимірю вали за допомогою 
«ніломірів* -  споруд із каменю , всередині яки х  були 
спеціальні пристрої.

Д ля п ідняття води на підвищ ені д іл ян к и  з XV ст. 
до н .е . єги п тян и  почали  ви кори стовувати  «ш адуф». 
П ристрій був схож ий на ж уравель біля колодязя в ук
раїнських селах. Ш адуф мав вигляд роздвоєної опори з 
прикріпленою  довгою ж ердиною , з одного к ін ц я  я ко ї був

Збирання врожаю. Малюнок з гробниці Сен* 
неджема. Близько 1279 р. до н. е.
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Рік у єгиптян поділявся на три 
пори по чотири місяці. Сезон 
розливу(19 липня -  середи
на листопада)- «ахет», потім 
сезон звільнення від води 
(середина листопада -  сере
дина березня) -  «перет» і 
сезон «шему» -  збирання 
врожаю (середина березня -  
19 липня).

_л-Л
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прочитайте документ

З  м о ли т ви  д а вн іх  єгипт ян  до Н іл у

... Слава тобі, Ніле, що приходиш у  мирі. Щоб дати 
життя Єгипту, ... твої хвилі розливаються по са
дах, які створило сонце, ти втамовуєш усе, що 
прагне небесної вологи; коли ти спустишся на зем
лю, їй боt  дає зерно і закипають роботи « майстер
нях. Ти творець пшениці і ячменю, тобою трима
ються храми...

1. Чому давні єиптяни зверталися з молитвами до Нілу?

2. Чому в молитві Ніл названо -творцем пшениці і ячменю-?

Архімедів гвинт

кам ін ь, а з другого -  цебер для води. З  IV ст. 
до н.е. почали застосовувати сп іральні гвинти у 
ц и л ін д р і, я к і п ід н ім али  воду. П ізн іш е цей 
п ри стр ій  отрим ав назву  «А рхім ед ів  гви нт» . 
Згодом для піднім ання води застосовували ме
хан ічне колесо.
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Обробіток землі був для єгиптян важ ливим  настільки, 
що оранку в листопаді, коли вода спадала, починав особи
сто фараон. Спочатку землю обробляли примітивним плу
гом. Потім її розпуш ували мотикою, а грудки розбивали 
д ерев’яним  молотом. М отики ви готовляли  з дерева, 
пізніш е -  з металу. У дельті зерно висівали прямо в намул, 
потім виганяли худобу, яка  втоптувала його.

Врожай збирали у березн і-кв ітн і за допомогою серпа. 
Колоски зрізали посередині стебла та в ’язали  у снопи. На 
току тварини (вівці чи віслюки) копитами обмолочували 
колоски. Частина обмолоченого зерна залиш алася у тих, 
хто обробляв землю , а інш а до наступного року зберігала
ся в храмах і царських зерносховищ ах для майбутнього 
посіву. Запаси використовували для їж і, якщ о рік був не
врож айний.

Є гиптяни вирощ ували ячм інь, льон, пш еницю , часник, 
огірки. Із пш ениці випікали хліб і готували пиво.

Вирощ ували давні єгиптяни також  виноград та садові 
культури. Ц ентрами виноградарства і виноробства були 
дельта Н ілу та оази. Виготовляли єгиптяни біле й червоне 
вина, у як і додавали мед та спеції.

Невтомна праця людей, теплий кл ім ат і Н іл робили 
Єгипет ж итницею  Давнього Сходу.

2. Ремесла

У добу Давнього царства значного розвитку досягли ре*| 
месла. Про це свідчать малю нки в єгипетських пірамідах, 
на яки х  зображені столяри, кам енярі, ш евці, ткач і, ко*| 
валі, гончарі, та вироби давніх майстрів, знайдені пізніше 
археологами.

Збирання винограду. 
Малюнок із гробниці Нахт. 

Близько 1390 р. до н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У гробниці царя Сенефера 
стеля розписана фресками 
із зображенням виноградної 
лози з гронами. У давніх 
єгиптян лоза символізувала 
життєву силу.

Туфлі. Шкіра, позолота.
І—II ст. н.е.
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Золотий трон фараона 
Тутанхамона. 
XIV ст. до н.е.

Розписна посудина.
• II половина IV тис. до н.е.

П раця ремісників була спрямована на задоволення по
всякденних потреб як  багатих, так і незамож них єгиптян.

Давнім видом ремесла було ткац тво . Відомості про 
нього трапляю ться в єгипетських м іфах. В важ алося, іцо 
винайш ла це ремесло та навчила його лю дей богиня 
Ісіда. Н айвищ ого розвитку ткацтво набуло за доби Н ово
го царства (1 5 5 2 -1 0 6 9  рр. до н. е.).

У цей час єгиптяни навчилися виготовляти висот 
якісні тканини з льону та фарбувати їх . Одяг робили 
тільки з ллян их  тканин. Інш і матеріали вваж алися нечи
стими. Поширеними кольорами були червоний, синій, зе
лений, але улюбленим кольором лиш ався білий.

Високого рівня у Д авньому Єгипті досягло гон чарст
во. Займ атися цим ремеслом люди почали ще до об’єд
нання номів у єдину держ аву. Спочатку гончарі зм іш ува
ли глину з водою. Потім вони виміш ували її ногами, до
даючи для м іцності солому та пісок. П ісля цього глина 
потрапляла на гончарний круг.

Посудина у формі мухи. 
Близько 1650-1500 pp. до н.е.

Підвіска царівни 
Cam Хатхор І у ніт. 
Близько 1870 р. до н.е.
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Під умілими руками ремісника вона пе-

Річковий корабель єгиптян.
Давній малюнок

Ц

ретворювалася на чаш і, кубки, глечики та 
інші предмети, потрібні єгиптянам у побуті,^ 
Готові вироби просушували та прикрашалі 
малюнками. Закінчувався процес випал 
ванням у цегляних печах.

Є гиптяни вміли гарно обробляти ка 
м інь, дерево, виготовляти скло, були добре 
обізнані з м еталургією  та ковальством. 
Поступово вони навчилися виплавляти з 
руди мідь і олово. Є гиптяни також  плави 
ли золото, поклади якого вони відкрили в 
Н убійській пустелі. Руду переплавляли на 
метали в горнах. На початку Давнього 
царства, яке  існувало в епоху міді й брон
зи, к ам ’яні знаряддя праці поступово були 
замінені мідними.

П ізніш е, коли єгиптяни розкрили секрет виготовлення 
й обробки бронзи, знаряддя праці стали переважно брон
зовими. Рем існичі інструменти були різном анітні, але 
завж ди  прості. Н айбільш  складни м и  вваж али ся  тес- 

. лярськ і й столярні інструменти, зокрема сокири, долота 
та ін. Ковалі у своїй роботі застосовували молотки, щипці.

3. Полювання й рибальство

У різноманітню вали їж у  єгиптяни за допомогою полю
вання. Залеж но від того, на кого полю вали, використову
вали різні засоби. Н айпош иреніш им  був великий лук. 
Д ля полю вання на крокодилів і бегемотів застосовували 
багри. Крім м ’яса, цінним джерелом харчування єгиптян 
була риба. У водах Н ілу водилися сом, окунь, кеф аль, ко
роп, вугор тощо. Але в деяких  номах певні види риб було

| 4 £  Щ  &

>*>"£•

Полювання 
у заростях папірусу. 

Малюнок на стіні гробниці 
Менена (фрагменти). 

XIV ст. до н.е.
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заборонено їсти , бо їх  вваж али  свящ енним и. 
Інколи це призводило до військових конф ліктів з 
номами, де цю рибу вж ивали.

Д ля рибальства ж ителі долини Нілу викорис
товували різні знаряддя. У гробницях знайдено 
зображ ення сцен риболовлі сіткам и, звичайними 
гачкам и, гарпунами, остями. Гарпуни виготов
ляли  із к істки . Використовували також  вудочки 
з гачками із кістки  та бронзи. Рибалки зазвичай 
розташ овувалися на березі Н ілу, але ловили рибу 
і з човнів. Так давні єгиптяни поступово освоюва
ли багатства річки та навчилися плавати по ній.

Є гиптяни будували маленькі човни із папіру
су і великі барж і, що перевозили к ам ’яні брили 
масою к ілька  сотень тонн. З  часом вони, ово
лодівш и мистецтвом будувати великі кораблі, 
що рухалися за допомогою вітрил і весел, навчи
лися плавати у відкритому морі. їхн і подорожі, 
зокрема, зображені на рельєфі в храмі цариці 
Х атш епсут у Д ейр-ель-Бахрі.

За  допомогою р іч кови х  човнів під час повені 
лю ди д іставалися  до м іст і селищ  на остр івц ях . 
Н іл був ш ляхом , як и й  поєднував усі частини 
країни  та допомагав сп ілкувати ся  із сусідам и.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Корабель фараона Хуфу
має довжину 43.3 м і ширину 
до 5,6 м. Човен був призна
чений для перевезення по
мерлого фараона у загроб
ному житті. Конструкція чов
на виконана без жодного 
цвяха -  лише мотузяні 
кріплення.

ЗАГАДКИ СФІНКСА

1. Опишіть, як давні єгиптяни обробляли землю.
2. Які пристрої використовувалися лля штучного 

зрошення полів?
3. Які ремесла були поширені в Давньому Єгипті?
4. Опишіть роботу давньоєгипетського гончара.

гПосперечайтеся 
з мудрецем

Поясніть, чому способи об
робітку землі у єгиптян про
тягом тисячоліть були дуже 
простими (втоптували зерна в 
розпушений примітивним 
плугом ґрунт, обмолочували 
за допомогою тварин тощо).

Корабель фараона Хуфу.
XXVI ст. до н.е.



РОЗДІЛ III
ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

Фараон Аменемхет III  
(фрагмент скульптури). 

Близько 1853-1805 рр. до н.е.

\

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

П одат ок -  грошовий чи 
натуральний платіж  для 
утримання держ ави.
В ерст ва  (або соціальний 
стан) населення -  частина 
народу з чітко визначени
ми правами й обов’язками.
Ієр а р х ія  -  поділ суспільс
тва на верстви (соціальні 
стани) й підпорядкування 
ниж чих за становищ ем у 
суспільстві -  вищ им.

Жрець Петаменоп. 
Давньоєгипетська скульптура.

УІІ-УІ ст. до н.е.
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§ 10. Структура давньоєгипетського 
суспільства

«Боги на зем лі» та їхн і п ідлеглі

Єгиптяни сприймали лю дину як  маленьку частинку, 
що посідає своє чітко визначене місце у великому суспіль
ному орган ізм і. Землероби забезпечували продуктами 
харчування всю країну . Рем існики виробляли речі по
всякденного вж и тку , робітники працю вали на будів 
ництві храмів і пірамід. ГІисці підраховували розміри вро
ж аю  та визначали податки. Ф араон, військові та ж ерці ке
рували всією державною  системою. Н алеж ність ж ителя до 
тієї чи інш ої верстви визначалася роботою, яку  він вико
нував. Але навіть землероб чи ремісник, маючи здібності, 
здобувши освіту, м іг стати писцем, чиновником, жерцем.

1. Ф араон і чиновники

На чолі держави стояв фараон. Н ижчу за фараоном схо
динку в суспільній ієрархії займали вищі чиновники. Зазви
чай фараон призначав на ці посади своїх синів і доньок або 
інш их родичів. Серед чиновників вирізнявся головний 
«міністр» -  чаті. Він обіймав найвищу адміністративну по
саду в країні й звітував тільки перед фараоном. Нижче стоя
ли правителі номів. На їхні плечі лягала вся надзвичайно 
складна система управління будівництвом пірамід, каналів, 
зрошувальної системи, загалом ж иттям  общин, як і входили 
до номів. Військом керували воєначальники.

2. Ж ерці

М айже кож не місто Єгипту мало своїх богів. На їх  честь 
будували храми, яким и опікувалися ж ерці. Найвищою 
посадою вваж алася посада верховного ж ерця -  слуги бо
га. Ним часто був сам фараон. Н аступну сходинку посідав 
ж рець, що управляв храмами. Верховному жерцю  підко
рялися так звані ниж чі ж ерці -  уабу. Вони виконували 
повсякденні ритуали, опікувалися станом храму та потре
бами богів. Серед уабу вирізнялися: жерці-астрономи, які 
спостерігали за зіркам и й намагалися пророкувати май
бутнє; ж ерці, я к і стеж или за розпорядком дня у храмі; 
читці, що проговорювали свящ енні молитви; перепису
вачі папірусів; господарники, як і опікувалися сільського
сподарськими угіддями, бібліотеками та ін.

3. Писці

П оваж ним и чи н овн и кам и  були писці. Вони мали 
багато обов’язк ів : записували ріш ення, прийняті фарао
ном, визначали рівень води у Н ілі під час повені та
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3 біографії Метена
[Спадщина, отримана Метеном.] Було дано йому майно батька йо/о

іа Інпуеманха, судді і писця: не було (ні) зерна, (ні) майна всякого домаш
нього, а були люди й дрібна худоба.
(Кар’єра Метена.] Він був настановлений першим писарем харчових

*  складів, начальником майна харчових складів ... був номархом Бичачого 
£  ному, після того як (був) суддею Бичачого ному ... був настановлений

начальником усього царського льону, він був настановлений правителем 
»> селищ . .. , правителем великого укріплення .... номархом Са'іса... 
і З і

4. Селяни й ремісники

у водосховищах. Також  писці повинні бу
ли перевіряти м еж і полів після розливів 
р ічки , обліковувати врож ай, здійснювати 
контроль за к ількістю  худоби, вина та ін. 
Інколи вони складали угоди, писали при
ватні листи, записували ритуальні слова 
та молитви. На їхн і плечі лягало визна
чення та збирання податків.

Становище лю дини, що вміла писати, 
у суспільстві було високим, бо письмен
них було небагато, а письмо було дуже 
складним. П исці весь час носили із собою 
приладдя для письма: дерев’яну дощ ечку 
з фарбами, посудину з водою для їх розве
дення та очеретяні палички , яким и й на
креслю вали ієрогліфи.

Школа писців. Рельєф на стіні 
гробниці

П ереважну частину ж ителів Давнього Єгипту станови
ли вільні землероби. Вони об’єднувалися для обробітку 
землі, будівництва та використання зрош увальної систе
ми, утворюючи землеробські общини. Саме землероби ви
конували велику к ількість  обов’язкових робіт: спорудж у
вали піраміди, палаци, гробниці. Щ е одним їхнім  обов’я з 
ком перед державою була служба у війську фараона. В аж 
ливою ланкою  у сусп ільном у ж и тті були рем існики , 
оскільки забезпечували ж ителів Єгипту всім необхідним.

Чого міг досягти в Давньому Єгипті нащадок судді і писця? Обгрунтуйте свою думку.
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5. Безстрашні воїни Єгипту

Фараон і його 
родина

Чаті, номархи, 
чиновники, 
верховні жерці

Воєначальники, 
жерці, писці

Вільні селяни, 
ремісники, воїни

Структура
давньоєгипетського

суспільства

НАКАЗ Ф АРАОНА

А рмія Давнього Єгипту складалася з піхоти 
та бойових колісниць. Військо фараони збирали 
за потребою. Інколи арм ія налічувала к ілька ти
сяч  осіб, а ін коли  досягала д есятк ів  тисяч. 
Військо набирали з селян. До нього потрапляв 
один із ста дорослих чоловіків. Командували 
армією  старш і офіцери. Основним завданням 
війська була охорона кордонів країни.

За  часів Нового царства арм ія  стала про
фесійною. Її основу становили воїни, як і побува
ли у битвах і військових сутичках. За свою 
службу вони отримували рабів, трофеї, земельні 
наділи. Часто єгипетське військо посилювалося 
найм анцям и, наприклад нубійцями, як і жили 
на півдні держ ави.

Єгипетська піхота була основою війська. За Но
вого царства вона складалася з легко- та важкооз- 
броєних воїнів. Перші вміло орудували луком і 
стрілами. Другі озброювалися легким серпастим 
або важ ким прямим мечами. Поширеними були 
короткі списи та списи для метання -  дротики. 
Але головною зброєю лиш ався лук.

Єгипетська піхота мала захисні обладунки, що скла
далися з грубої тканини , якою  обгортали тіло, ш кіря
них або бронзових шоломів. Тіло захищ ав щ ит, який 
мав заокруглений верх. П іхота поділялася на більш і й 
менші підрозділи -  чисельністю 250 і 50 осіб.

Колісниці з ’явилися в Єгипті за Нового царства. їх 
робили з дерева, і вони були надзвичайно легкими. Ва
ж ила колісниця всього 34 кг. Отже, підняти її могла 
навіть одна лю дина.

зі
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Нубійські лучники. Макет доби 
Середнього царства. 

Близько 2000 р. до н.е.

- ■ Г»~ її •
в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

А р м ія  -  військова орга
нізація, яка  слугувала для 
захисту кордонів країни 
від нападів ворогів та для 
захоплення нових тери
торій.
Трофей -  майно й поло
нені, захоплені на війні.
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Рабів називали «живі мертві* або «живі для вбивства*. 
Така назва говорить про те, що спочатку це були військо
вополонені. Рабами також  могли стати збіднілі селяни, 
продані у рабство за борги на певний час, і злочинці. П ра
цю рабів використовували у землеробстві, копальн ях , 
армії. Рабство не завж ди було пож иттєвим. Раби-іноземці 
могли отримати свободу, вступивш и до арм ії. Єгипетські 
селяни, я к і потрапили  в рабство за борги, ставали 
вільними, відпрацю вавш и їх.

ЗАГАДКИ СФІНКСА

Посперечайтеся 
з мудрецем

Чому давньоєгипетське сус
пільство не змогло б існувати 
без фараона? жерців? пис- 
ців? чиновників? військо
вих? селян?

1. Чим у Давньому Єгипті займалися жерці?
2. Розкажіть про основні обов’язки писця.
3. Опишіть один день із життя єгипетського селянина.
4. З яких частин складалася єгипетська армія?
5. Користуючись текстом і зображенням ієрогліфа, опишіть 

давньоєгипетську фортецю.

—

c ZI

c □

c Z]

Єгипетська фортеця. Ієрогліф
Реконструкція * «Фортеця»

Для захисту кордонів країни будували фортеці, але л и 
ше на півночі та на півдні. Із заходу та сходу Єгипет був за 
хищений скелям и та пустелями. Єгипетські фортеці мали 
форму круга, квадрата або прям окутника і захищ алися 
ровами. Поряд із мурами будували башти з майданчиком 
для воїнів.

Одним з прикладів інженерного мистецтва давніх єгип
тян є фортеця Абідос у Верхньому Єгипті. Вона мала форму 
прямокутника зі сторонами 125 і 68 м. Висота мурів сягала 
7-11 м, а товщ ина становила 2 м.

6. Раби

На колісниці було два воїни. Один уп
равляв нею, другий -  нищив ворогів, 
стріляючи з лука, кидаючи дротики або 
застосовуючи під час рукопашного бою 
серпастий меч чи сокиру. На правій руці 
візника був закріплений щ ит, який захи
щав і його, і воїна. Візник мав шолом 
і довгий плащ  з бронзовими накладками. 
Воїн був п ри в’язани й  до колісниці 
ш кіряними поясами, і тому обидві руки 
його лиш алися вільними для ведення 
бою. Інколи колісниці яскраво прикра
шали. Найбільш розкіш ною завжди була 
бойова колісниця фараона. Її розписува
ли яскравими фарбами на золотому тлі.

Єгипетська колісниця. Сучасний 
малюнок з книги «Le costume et les 
armes des soldats de tous les temps»
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§11. Розквіт Давньоєгипетської 
держави

М огут ня держ ава -  м огут ні володарі

і ~  і___
РОЗДІЛ III

Д А В Н ІЙ  Є ГИ П Е Т

Давнііі Єгипет за доби 
розквіту. ХУ-ХІІІ ст. до н.е.

ХЕТТСЬКЕ Ц АРС Т В О/  
п-ів Мала Азія Кархеміш

о.Родос

СЕРЕДЗЕМНЕ
МОРЕ

о.Кіпр

Сідон

ЕРТ ВЕ 
МОРЕ

ЧЕРВОНЕ 
к МОРЕ

1. Завою вання Єгипту гіксосами

Ф араони Давнього царства щедро роздавали землі хра
мам, номовій знаті. З часом номархи, як і не поступалися 
багатством перед фараонами, перетворилися на самостій
них правителів, а влада фараонів ослабла. Колись все
могутні, володарі Єгипту гинули від змов, і в державі 
запанувало безладдя. Т ак , у 2173 р. протягом 70 днів у 
Єгипті зм інилося 70 фараонів.

М инуло м айж е 200 років, перш н іж  єгиптянам  вдалося 
знову об’єднати країну і відновити сильну владу фараонів. 
З  правління М ентухотепа II розпочалася доба Середнього 
царства (2040-1786  рр. до н.е.). Проте держ ава не змогла 
протистояти проникненню  на її територію  кочових азій
ських племен. У другій половині XVIII ст. до н.е. племена 
гіксосів захопили східну частину дельти, де заснували 
власну столицю -  А варіс. У середині XVII ст. до н.е. їм 
вдалося пош ирити владу м айж е на всю країну (крім  Фів) 
і заснувати власні династії правителів Єгипту. Гіксоси па
нували у країн і понад 100 років.

Єгипетські фараони, я к і зберегли свою владу в Фівансь- 
кій частині країни , вели з гіксосами тривалу боротьбу, яка 
зак інчилася перемогою єгиптян . На трон зійш ов Яхмос І 
(1 5 5 2 -1 5 2 7  рр. до н.е.). З його правління розпочався 
період Нового царства (1552 -1069  рр. до н.е.).

2. Перетворення Єгипту на могутню державу

Столиці Нового 
царства 

Найбільші міста 

Єгипетська держава 
за часів Тутмоса III

X
150.1

Місця та роки битв 
(р. до н.е.) 
Завойовницькі 
походи фараонів 
Кордони Єгипту 
у VI ст. до н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Гіксоси (від давньоєгипет- 

< ського хеку-шасу -  володарі 
/ чужоземних країн) -  кочові 
, азійські племена.

Фараон Яхмос І правив протягом 25 років. За цей час 
йому вдалося об’єднати під своєю владою звільнену від 
гіксосів країну. Його успіш ні військові походи поклали 
початок перетворенню  Є гипту на могутню  світову 
держ аву.

Період Нового царства був позначений правлінням фара
онів, як і лиш или помітний слід в історії країни. Про звер
шення цих царів свідчать величні монументи на їх честь, 
збудовані по всьому Єгипту. Поряд з чоловіками на єги
петський трон сходили і ж інки . Могутньою правителькою 
була «перша серед найвродливіших» -  цариця Хатшепсут 
(1490-1468  рр. до н.е.). Ставш и регентом (тимчасовим 
правителем ) при м алолітньом у синові -  Тутмосі III, 
вона царю вала 21 р ік . Х атш епсут прославилась п ри 
пиненням  воєн, будівництвом  храм ів та орган ізац ією  
морської експ едиц ії за парф ум ам и у глиб А ф ри кан сько
го континенту.

56
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2500 р. ао н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. а о  н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Ім ’я Аменхотеп означало «Амон 
задоволений». Ім'я Ехнатон -  
«угодний Атону».

Храм цариці Хатшепсут. 
XV  ст. до н.е.

Тутмос III (1 4 9 0 -1 4 3 6  рр. до н.е.), що взяв владу до 
своїх рук після смерті м атері, навпаки , був великим  
воїном. Його успіш ні військові походи перетворили Єги
пет на одну з наймогутніш их держ ав стародавнього світу. 
Тутмос, а згодом його нащ адки завоювали сусідні країни: 
Палестину, Сирію, Ф ін ікію , Нубію.

Фараон прикрасив величними спорудами м іста країни.

3. Реформа Ехнатона

За правління царя А м енхотепа IV (1 3 5 3 -1 3 3 6  рр. 
до н.е.) відбулися значні зміни в єгипетському суспільстві. 
Він став фараоном, коли йому виповнилося 17 років. Його 
батьками були цар Аменхотеп III та цариця Тія. Д руж ину 
Аменхотепа IV Нефертіті («прекрасна прийш ла» -  так пе
рекладається її ім ’я) вваж али однією з найкрасивіш их 
Жінок Єгипту.

А менхотеп IV виріш ив зм інити релігійні звичаї у 
суспільстві. Єгиптянам було наказано поклонятися єдиному 
богові в образі сонячного диска -  Атонові. Цією реформою 
Цар намагався піднести та зміцнити свою владу і водночас 
Послабити вплив на суспільство жерців і чиновників. Ф ара
он змінив своє ім’я на Ехнатон і переніс столицю з Фів до 
Ахетатона.

П роголош ення єдиного бога особливо ворож е зустріли  
Жерці храм ів  бога А мона, яком у поклон ялися  єги п тян и . 
Реформи Е хнатона не т іл ьки  позбавляли їх  впливу на

Фараон Аменхотеп IV  
(Ехнат он ). Скульптура. 
X IV  ст. до н.е.

-------- —V— -------

Розквіт 
Давньоєгипетської 

--------------

Цариця Хатшепсут. 
Фрагмент скульптури. 
X V  ст. до н.е.
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фараона і суспільство, а й прибутків  від храм ових госпо
дарств.

Єдиний культ Атона проіснував до смерті фараона, хоча
і в майбутньому дехто з єгипетських царів, я к і сповідува
ли започатковану ним релігію , називали себе «Бех-ен- 
атен » - відображення Сонця.

П ісля смерті Аменхотепа IV ж ерці перенесли столицю 
назад, до Фів, його ім ’я стерли з усіх написів, а це було 
найстраш ніш ою  карою  для  єги п тян и н а . Реф орм а, не 
підтримана населенням країни , ослабила владу фараона. 
Цим скористалися підкорені Єгиптом народи, я к і зробили 
спробу звільнитися, а також  Х еттська держ ава, що пре
тендувала на землі долини Н ілу. Зреш тою це призвело до 
тривалої війни м іж  двома держ авами.

4. Війни Рамзеса II Великого з хеттами
Нефертіті. 

Погруддя. XIV ст. до н.е.

ЦЕ ЦІКАВО

Рамзеса II називають єги
петським велетнем, оскіль
ки зріст царя становив 2 м 
10 см. Він прожив 90 років, 
65 з яких  був царем Єгипту.

Рамзес II. Скульптура. 
XIII ст. до н.е.

Історичні дж ерела зберегли повідомлення про криваві 
битви між єгиптянам и і хеттами за часів правління фара
она Рамзеса II (1 3 0 4 -1 2 3 6  або 1 2 89 -1224  рр. до н.е). Пер
ше зіткнення з могутнім ворогом відбулося під час походу 
Рамзеса II в Палестину.

Битва під Кадешем. Виріш альна битва м іж  двома сила
ми відбулася неподалік фортеці Кадеш , якою  володіли хет- 
ти. Ця подія датується п ’ятим роком правління фараона. 
У вчених немає єдиної думки щодо того, коли це відбулося: 
1300 р., 1286 р. чи 1275 р. до. н.е.

Рамзес II, зібравш и військо, вируш ив у 
похід. Він поділив свою армію  на чотири 
загони, кож ному з яки х  дав ім ’я  єгипетсь
ких богів: Амона, Ра, Сухет, Пта. П ерш и
ми йш ли загони на чолі з Рамзесом -  «Ра» 
та «Амон». За ними просувалися «Пта» й 
«Сухет», я к і за час походу дещо відстали 
від інш их. Б іля  фортеці загони «Амон» та 
«Ра» створили табір і виріш или зачекати 
підходу всіх підрозділів.

За наказом  царя була проведена роз
відка, я к а  повідомила, що ворога близько 
немає. Рамзес виріш ив не чекати загонів 
«Пта» й «Сухет», а відразу  розпочати 
штурм фортеці. Але війська хеттів, як і пе
рехитрили розвідку єгиптян , зненацька 
форсували р ічку Оронт і стрімким  ударом 
розгромили загін «Ра» та увірвалися до 
табору фараона. Х еттські колісниці без
ж алісно нищ или єгипетську армію . Хоро
бро билися єги п тян и , але без загонів 
«Пта» й «Сухет» їм було не перемогти. 
М олодий ф араон, в оточенні особистих



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Воїни давньоєгипетської армії. Сучасний 
малюнок із книги «Le costume et les armes 
des soldats de tous les temps*

битви під Кадеиіем

охоронців, стояв у розпачі на полі бою і лиш е молив богів 
про порятунок.

У цей час хетти почали грабувати обоз фараона, бо 
виріш или, що всі єгипетські війська вж е переможені. 
Рамзес скочив у колісницю  й атакував ворогів.

Є гиптяни, захоплені відвагою свого царя, збиралися в 
загони і давали відсіч ворогові. Хетти не очікували таких 
дій і почали відступати. їхн ій  цар -  М уваталліс (М уватал) 
кинув у бій останній резерв -  тисячу колісниць. І знову

Битва під Кадеиіем. 
Рельєф (фрагмент). 
X I I I  ст. до н.е.



РОЗДІЛ III
ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.
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Клеопатра VII. 
Скульптура. І ст. до н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Народи моря -  так єгиптяни 
називали народи, які прожи
вали на північному сході від 
Єгипту (на заході та півдні 
Малої Азії). У XIII ст. до н.е. ці 
народи утворили могутній 
військовий союз. Двічі вони 
нападали на Єгипет і обидва 
рази приходили з боку моря, 
тому й дістали назву «народи 
моря». Але їхні напади зазна
ли невдачі. Згодом ці народи 
розселилися на островах та 
на узбережжі Середземного 
моря.

ІЄРОГЛІФ

прочитайте документ

З угоди єгипетського фараона Рамзеса II із царем 
хеттів 1278 р. до н.е.
Хай буде прекрасний мир і братство між дітьми дітей 
великого царя Хеттів і Рамзеса, величного царя Єгипту. 
Єгипет і країна Хеттів хай живуть, подібно до нас, 
у  мирі й братстві на всі часи... Якщо піде який-небудь ворог 
проти володінь Рамзеса, то хай Рамзес скаже величному 
царю Хеттів: іди зі мною проти нього з усіма твоїми 
силами... Якщо Рамзес розгнівається на своїх рабів, коли 
вони піднімуть повстання, і піде приборкувати його, то 
разом з ним повинен піти і цар Хеттів...
Усе написане на срібній дошці тисяча богів та богинь 
країни Хеттів зобов’язуються виконувати по від
ношенню до тисячі богів та богинь Єгипту. Вони є 
свідками моїх слів.
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Які зобов’язання мали Рамзес II і цар хеттів за умовами миру?

єги птян и  опинилися в скрутному становищ і. Та, мабуть, 
боги були на боці Рам зеса II, бо на поле бою під ійш ли за
гони «Пта» й «Сухет* і вдарили по хеттах. Близькою  бу
ла перемога ф араона, але розбити хеттів повністю  зава
дила ніч і м іцна ф ортеця, де сховалася піхота хеттів, яку 
М уваталліс так  і не відваж ився кинути у бій. Сил для 
ш турм у ф ортец і Р ам зес уж е не м ав. Щ об зберегти 
військо, фараон відступив. П ісля битви під Кадешем 
війна м іж  Єгиптом і хеттам и тривала ще 18 років . Рамзе- 
су II вдалося укласти  мир, за яким  монархи обох країн  не 
лиш е припиняли  війну, а й зобов’язували ся  допомагати 
один одному. Н евдовзі хеттів завою вали «народи моря*.

5. Занепад держави

Б лизько 1069 р. до н.е. держ ава знову розпалася на дві 
частини -  Верхній і Н иж ній Єгипет. М іж їхн ім и правите
лям и точилася запекла боротьба за панування над усією 
територією  Єгипту. Це стало початком занепаду держави. 
Ослаблену країну спочатку захопили ассирійці, а згодом -  
перси.

У 332 р. до н.е. Єгипет потрапив під владу Александра 
М акедонського, одного з наймогутніш их правителів ста
родавнього світу. Н амісником у підкорену країну був при
значений Птолемей, полководець А лександра Македонсь*
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J500 р- до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Великиіі храм Рам.seca II  
в Абу Сімбелі.
Близько XIII ст. до н.е.

Позначте 
на контурній карті:

Н ап рям ки  в ій сько 
вих походів єгипетсь
ких фараонів.

У чому полягала релігійна реформа Ехнатона? 
Назвіть єгипетських фараонів доби розквіту та 
роки їхнього правління.
На скільки загонів поділив свою армію Рамзес II 
і як це вплинуло на результат битви під Кадешем? 
Чому занепала Давньоєгипетська держава?

Посперечайтеся 
з мудрецем

П ом іркуйте, чому релігійна ] 
реформа Ехнатона викликала 
спротив і не вдалася.

кого. Він і заснував останню династію  царів 
Єгипту.

У 5 1 -3 0  pp. до н.е. країною  правила най- 
відоміша представниця ц ієї дин астії -  Клео- 
патра VII. Ц ариц я м р іяла про відродж ення 
могутності держ ави . Але її мріям  не судилося 
здійснитися, бо Єгипет захопили  рим ляни 
нові володарі С ередземномор’я.

До 395 р. н.е. країна лиш алася римською 
провінцією. У VII ст. н.е. її завоювали араби, 
які остаточно зм інили звичаї, традиції, куль
туру та релігію  Єгипту.

ЗАГАДКИ СФІНКСА



5000 р. до н.с. 4500 р. до н е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н. е.

Богиня Нут. Малюнок на стіні 
гробниці

§ 12. Релігія Давнього Єгипту
П о д о р о ж  к р а їн о ю  Ра

Я к і всі давні народи, єгиптяни своїх богів поєднували з 
силами природи.

Ж ителі Давнього Єгипту надавали особливого значення 
тому, що буде з душею після смерті людини. Ж и ття , вва
ж али єгиптяни, -  лиш е тимчасове перебування на цьому 
світі, мить у порівнянні з вічним існуванням душ і у по
тойбічному світі. Д ля  потойбічного ж и ття  не тільки 
готували тіло померлого, перетворюючи його на мумію, а її 
споруджували «будинки вічності* -  піраміди й гробниці. 
Спочатку фараонів і знатних людей ховали у пірамідах, 
які враж али сучасників і нащ адків своїми розмірами та 
величчю. З часом, побоюючись грабіж ників, приховували 
від стороннього ока гробниці багатіїв і правителів у видов
баних у скелях поховальних комплексах. О скільки для 
єгиптян загробне ж иття було таким ж е реальним, як  і зем
не, вивчення вмісту гробниць дало можливість ученим 
відтворити багато сторін ж иття  Давнього Єгипту.

1. Виникнення світу

П огляди на виникнення світу та богів у єгиптян , що 
ж или в різних частинах країни , були різними.

Ж ителі Геліополя вірили, що перед виникненням  світу 
був лиш е хаос -  Нун. Згодом з його глибин з ’явився тво
рець Атум. Він створив Землю  та перш их богів -  Шу 
(П овітря) й Тефнут (Вологу). Потім з ’явилися Геб (Земля) 
та Нут (Небо). Н ащ адками Геб і Нут були дев’ять богів. Се
ред них -  Сет, Озіріс, Ісіда, Нефтида. І лиш е потім з ’яви
лися люди. За однією версією, вони народилися із сліз бо
га Сонця. За іншою -  їх  створив за наказом Ра бог-гончар 
Хнум, виліпивш и із глини. Атум вваж ався першим царем 
Єгипту. Ось чому фараонів вваж али нащ адками богів.

За уявленнями ж ителів М емфіса, спочатку існував бог 
Пта (П тах). Він створив вісім богів. Одним з цих богів був 
Атум, який  і будував Всесвіт.

Ж ителі Гермополя вірили, що з океану вийш ли чотири 
боги, як і мали голови жаб, -  Нун, Х ух, Кук, Амон, за ни
ми -  чотири змієголових богині. Плаваючи в океані, вони 
створили яйце. З яй ц я  у вигляді птаха (сокола або ібіса) 
з ’явився Атум (Ра). А тум-Ра створив Всесвіт і все в ньому.

Я к вірили ж ителі Ф ів, з океану (хаосу) народився змій, 
який  мав ім ’я Кем-атеф. Коли він помирав, то заповів 
своєму синові Ір-та створити вісім богів. Н ароджені боги 
піш ли у пониззя Н ілу до Гермополя, де створили бога 
Сонця -  Ра, а потім піш ли до Мемфіса й Геліополя і ство
рили Пта й Атума. П ісля цього вісім богів піш ли до Ф ів, де 
й померли.

НАКАЗ ФАРАОНА 3

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

П а н т ео н  -  сукуп н ість  
богів однієї релігії.
М у м ія  -  забальзамоване 
тіло людини або тварини.

Бог Амон.
Давньоєгипетська
скульптура



{500  Р до н.е 2000 р. до н.е 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е 500 р. до н.е н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

2. Єгипетські боги
Кожне явищ е природи, небесне світи ло  єги п тян и  

пов’язували з окремим богом. Тому вищ их істот, за їхніми 
уявленнями, було багато. Вищі створіння повсякчас були 
поряд з лю диною , допом агаю чи або караю чи . Боги 
об’єднувалися у велику родину -  пантеон. До давньоєги
петського пантеону входили: Амон -  бог сонця, Лтон -  
втілення сонця. Є гиптяни вваж али, що частка цього бога 
є у кож ній ж ивій  істоті. Ісіда -  богиня родючості, води, 
вітру, мореплавства. Саме вона навчила ж інок ткати , пря
сти, л ікувати . Апіс -  бог родючості. Єгиптяни уявляли  йо
го у вигляді бика. Бог Анубіс -  покровитель померлих. 
Вважалося, що він створив першу мумію і навчив людей 
цього ремесла. Анубіса зображ али у вигляді лю дини з го
ловою ш акала. Апоп -  велетенський зм ій , що уособлював 
собою зло, ворог бога Ра. Він меш кав у надрах землі. Щ о
ночі Апоп чатував на Ра, який  плив у сонячному човні 
підземним Нілом. Щ одня м іж  ними відбувалася битва, у 
якій Ра завж ди виходив переможцем (так єгиптяни уяв
ляли зміну дня і ночі). Баст -  богиня радості. Її зображ али 
у вигляді ж ін ки  з головою к іш ки . Гор -  бог неба. Зобра
жався у вигляді лю дини з головою сокола. М аат -  богиня 
правосуддя та гармонії. Вона брала участь у творенні 
Всесвіту та в суді О зіріса -  бога підземного царства.

3. Озіріе — володар підземного царства
Давні єгиптяни вірили у вічне потойбічне ж и ття , а зем

не сприймали лиш е як  час, коли душ а готується до пере
ходу в царство мертвих. Отже, й бог, що царював у царстві 
мертвих, був одним з найбільш  ш анованих.

Озіріс був старш им сином бога землі Геба і богині неба 
Нут. Я к і фараони, він спочатку царював на землі. За його 
правління люди не знали ні воєн, ні хвороб, ні голоду. 
Озіріс навчив єгиптян землеробства і виноградарства, бу
дування міст, добування мідної та золотої руди, мистецтва 
лікування і грамоти. Бог пустелі, вітру та війни Сет 
вирішив знищ ити Озіріса. Спочатку він виготовив сарко
фаг. Потім влаш тував свято, на яке запросив Озіріса. Тут 
Сет оголосив, що саркофаг буде подарований тому, кому 
підійде за розміром.

Коли Озіріс л іг  у нього, саркоф аг закрили криш кою , за 
печатали свинцем і кинули у Н іл. Але Озіріс воскреснув з 
мертвих. Він залиш ив трон синові Гору, а сам став царю 
вати й верш ити суд у царстві мертвих. Гор був останнім бо- 
гом на землі, оскільки інш і вищі істоти переселилися на 
небо. Гор 80 років боровся проти Сета. Не раз Сет вбивав 
Гора, але небесні боги щ оразу воскреш али його та поверта
ли Горові царський трон на землі, який  він потім передав 
людським правителям  -  фараонам.

Єгипетські боги Гор, Озіріс, Ісіда. 
Давньоєгипетська скульптура

Богиня Баст.
Давньоєгипетська
скульптура

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Озіріса зображали поміж 
дерев у вигляді людини з зе- 
леною шкірою. Єгиптяни 
вважали, що кожного року 
Озіріс помирає та відро
джується до нового життя. 
Сета зображали із звіриним 
обличчям і вогненним во
лоссям. Народився Сет за 
три дні до Нового року, тому 
єгиптяни вважали цей день 

> . нещасливим.
л __ А-/'
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РОЗДІЛ III
ДАВНІЙ ЄГИПЕТ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е,

4. П ідземний світ. Царство мертвих

НАКАЗ ФАРАОНА

вивчіть слова  
та їх значення

С а р к о ф а г  -  к а м ’я н и й  
ящ и к із зображеними ма
гічними символами та за
клинанням и, у якому роз
м іщ увалася  дом овина з 
тілом.

За уявленням  давніх єгиптян , царство мертвих нічим 
не відрізнялося від земного. Тому небіж чика забезпечува
ли речами, яким и він звик користуватися за ж иття: одя
гом, їж ею , прикрасами. Військовому клали зброю, земле
робу -  мотику, писцеві -  глиняні таблички.

Ж ителі Єгипту вірили, що підземне царство розташова
не далеко на заході і, щоб дійти без переш код до Озіріса, 
потрібно знати багато заклинань. їх  записували ж ерці до 
«Книги м ертвих». Д іставш ись до «Великого Будинку 
Двох Істин», де царював Озіріс, померлий поставав перед 
його судом.

Долю померлого виріш ували 42 судді. Він повинен був 
визнати себе винним або невинним у гріхах. Перед почат
ком суду померлий промовляв молитву. У ній він пе
релічував усі гріхи, у яки х  не був винен. Потім відповідав 
на запитання бога мудрості Тота.
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ІЄРОГЛІФ

прочитаите документ

М олит ва-заперечення померлого перед судом Озіріса

Я не здійснював несправедливості проти людей.
Я  не кривдив близьких.
Я не говорив неправду в Місці Істини.
Я  не грабував бідних.
Я не робив нічого супроти волі богів.
Я  не підбурював слугу проти господаря.
Я не отруював.
Я не вбивав.
Я  не наказував убивати.
Я  не грабував могил.
Я не мучив удів.
Я  не зробив нікому :іла.
Я не привласнював дари, які приносиш в .храм, не полював на 
священних тварин.
Я  не маю гріха, я не маю гріха, я не маю гріха, я не маю гріха, моя 
безгрішність це безгрішність Величного Фенікса (Вену), що у  
Гераклеополі.
Мені не нашкодять у  Великому Будинку Двох Істин, бо я знаю 
імена богів, що перебувають поряд з тобою.
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1. Які людські якості цінувались у Давньому Єгипті?

2. Які дії давні єгиптяни вважали гріхом?
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Суд Озіріса. Давньоєгипетський 
малюнок з «Книги мертвих»

Посперечайтеся 
з мудрецем

Що можна розказати про 
реальне ж иття єгиптян, 
знаючи їхні релігійні ві
рування?

П раведність душ і ви зн ач али  за 
допомогою  ваг. На одну чаш у клали 
серце (у ньому, на дум ку єги птян , 
містилася душ а), на другу -  пташ ине 
перо, що символізувало правосуддя.
Ваги тримав Анубіс, а вирок виносив 
Тот. Я кщ о серце переваж увало, то по
мерлий був гріш ником , і чудовисько 
Ам ту -  лев з головою крокодила -  
з’їдало його. Я кщ о померлий не мав 
гріхів, то ож и вав  для  подальш ого 
вічного ж и ття  у раю -  Іа р у . Поля Іару 
мало чим відрізнялися від найкращ их 
ланів Єгипту. їх  оточував бронзовий 
мур, я к и й  зах и щ ав  п равед н и к ів .
У раю селяни обробляли землі, писці 
вели облік, фараони керували своїми підлеглими. Але ду
ша час від часу поверталася до тіла, і тому єгиптяни праг
нули зберегти його якнайдовш е, виготовляючи мумії.

5. М уміфікація

Коли єгиптяни ще не знали таємниці бальзамування, тіло 
померлого просто закопували у гарячий пісок пустелі. Зго
дом винайшли речовини, які дали можливість зберегти тіло 
від руйнування. Бальзамуванням займалися тільки фахівці, 
які знали його секрети. За їхньою роботою постійно нагляда
ли жерці. М уміфікація потребувала великих коштів, тому 
зберегти тіло небіжчика таким чином могли собі дозволити 
тільки заможні єгиптяни, зокрема царі.

Спочатку бальзам увальники працю вали над висуш у
ванням тіла. Його набивали папірусом або піском, вкри ва
ли смолистими речовинами і залиш али  на 4 0 -7 0  діб. 
Підготовлене тіло загортали у ллян і бинти, вкладаю чи 
амулети, як і повинні були захистити небіж чика у по
тойбічному світі. П ісля цього мумію розміщ ували в трьох 
Дерев’яних трунах, я к і вкладали одна в одну. А ті в свою 
чергу клали до саркофага.

Саркофаг з мумією несли до поховальної камери у п іра
міді чи гробниці.

І»--- - І ■

НАКАЗ ФАРАОНА

вивчіть слова  
та їх значення

Б а л ь з а м у в а н н я  (м ум і
ф ікац ія) -  спеціальна об
робка тіла небіж чика, яка  
давала змогу зберегти йо
го від тліну та розпаду.

ЗАГАДКИ СФІНКСА

1. Як Озіріс став царем потойбічного світу?

2. Опишіть, як відбувався суд Озіріса.

3. Яким єгиптяни уявляли рай?

----- З0“* с,*Родавьот о сшту
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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 196 р. до н.е. єгипетські 
жерці видали постанову про 
увічнення коронації царя 
ГІтолемея V. Текст постано
ви був вирізаний на камені з 
чорного базальту ієрогліфа
ми, демотичним письмом 
(скорописом) та грецькою 
мовою. Цей камінь названо 
Розеттським, за назвою міс
ця, де його було знайдено.
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Єгипетські ієрогліфи

НАКАЗ ФАРАОНА 3

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

Ієрогліф и  -  давні малю н
кові знаки  письма.

§13. Культура Давнього Єгипту
Таємниці гробниць

>hJ

Давні єгиптяни створили дивовиж ну за багатством 
оригінальністю  цивілізацію . П ісля загибелі вона була схо
вана під товщею віковічного піску пустелі. Допомогли її 
відкрити вчені, що прийш ли з вояками ф ранцузької армії 
імператора Наполеона наприкінц і XVIII -  на початку 
XIX ст. Тоді світ  д ізн ався  про одну з найдавніших 
цивілізацій  та її досягнення у медицині, астрономії, мате
матиці. Стали відомими імена будівників деяких пірамЦ 
та митців, що прикрасили стіни гробниць дивовижними 
малю нками.

1. Писемність

Мовою давніх єгиптян у сучасному світі жоден народ не 
розм овляє, вона відома я к  письмова п ам ’я тк а , що Ті 
зберегла історія. Такі мови називаю ть мертвими. Єгиптя
ни одні з перших навчилися позначати звуки та слова пев
ними знакам и. Зн аків  для позначення літер, складів, слів 
і навіть ф раз було багато сотень, нази вали ся  вони 
ієрогліф ам и. Ч ітко визначеного напрямку письма у них 
не було. Писали єгиптяни зліва направо, зверху вниз або 
навпаки.

Ієрогліфи прикраш али стіни храмів і гробниць, сарко
фаги фараонів, розповідаючи про д іяння царів та богів. Ві
домо близько 1000 таких знаків , з них найпош иреніш их - 
близько 700-800 . Зап ам ’ятати всі знаки було дуж е важко, 
тому письменних людей в Єгипті було мало. В основному 
володіли грамотою ж ерці та писці. Оволодівали грамотою 
в ш колі писців тільки хлопчики з шестирічного віку. На
вчання тривало дванадцять років. За цей час вони вивчали 
близько 700 ієрогліфів.

Є гиптяни писали на різних матеріалах: глині, камені, 
тканині, дереві. Але найбільш  пош иреним був папірус. 
Тростину нарізали тоненькими см уж кам и, потім склеюва
ли хрест-навхрест, просуш ували та пресували. Виходили 
величезні сувої. їх  довж ина інколи сягала к ількох де- 
сятк ів  метрів. Папірус був цупкіш ий за сучасний папір. ]

П ісля завою вання Єгипту арабами ієрогліф ічне письм о 
було забуте.

А вперше невідомі письмена на камені побачили у 1799 р- 
солдати французької армії. Текст на знайденому під час ро
біт у фортеці Розетта дивовижному камені французький 
імператор Наполеон наказав скопіювати і відіслати до Євро
пи. Одна з копій потрапила до рук французького вченого 
Ж ана Франсуа ІІІампольйона. Він побачив, що перші 14 ряд
ків були написані давньоєгипетськими ієрогліфами, на
ступні 32 рядки -  давньоєгипетським скорописом і, нарешті.



2500 Р- доне. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. доне . 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

ще 54 рядки давньогрецькою мовою. Вчений припустив, 
що ці написи однакові за змістом, але викарбувані трьома 
видами письма. Тоді, використовуючи відому йому давньо
грецьку мову, він зіставив дві частини напису і розшифрував 
перші ієрогліфи, які позначали імена фараонів. Але це був 
тільки перший крок до пізнання таємниці давньоєгипетсь
кого письма. Інші вчені продовжили справу Ж . Шампольйо- 
на, і таємниці, що їх приховували ієрогліфи, було розкрито.

2. Наукові знання єгиптян

Математика. У повсякденному житті єгиптян постійно 
виникала потреба проводити підрахунки: вимірю вати 
рівень води, будувати канали, дамби й піраміди, вести облік 
урожаю.

Для цього давні єгиптяни використовували чотири ариф
метичні дії: додавання, віднімання, множення та ділення. 
Для чисел у них існували спеціальні позначення. Одиниці 
вони зображали рисочками, десятки -  значками у вигляді 
підкови, сотні у вигляді скрученої мотузки, тисячі -  лото
са, десятки тисяч -  зігнутого пальця, сотні тисяч птаха, 
мільйони -  фігурою сидячого бога. Тому, наприклад, число 
50 складалося з п ’яти знаків 10.

і . і ! п

Одиниці

Тисячі

Десятки

ш
Десятки тисяч

/

отні тисяч

Давньоєгипетські знаки для 
зображення чисел на письмі

Астрономія. Єгиптяни спостерігали за зірками й плане
тами і навчилися ф іксувати сонячні та місячні зятемнен- 
Ня> Знали планети: Венеру, Марс, М еркурій, Сатурн, 
Юпітер. Єгиптяни поділили зоряне небо на 36 сузір ’їв, 
створили карту зоряного неба.

Жан Франсуа Шампольйон 
(1790-1832 рр.)

Французький учений, заснов
ник єгиптології. Розробив основні 
принципи дешифрування дав
ньоєгипетських ієрогліфів. Склав 
першу граматику давньоєгипетсь
кої мови.

Назви єгипетських чисел

Г  ■ . \ ґ  >
1 - у а 20 - джебаті

2 - сенту ЗО - маба

3 - хемет 40 - хем

4 - феду 50 - дііу

5 - діу 60 - сересіу

6 - сересу 70 - сефехіу

7 - серефех 80 - хеменіу

8 - хемену 90 - песеджіу

9 - песеджу 100 - шет

10 - меджу 1000 - ха
^  .---- :> - --. . ^



РОЗДІЛ III
ДАВНІЙ ЄГИПЕТ
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Карта .юряного неба. 
Зображення на стелі храму Хатор 

у Денбері. Фрагмент

Посудина, яку дарували 
на Новиіі рік. УІІ-УІ ст. до н.е.

А строном ічні зн ан н я  застосовували , проектуючи 
піраміди і храми. На основі спостережень за зіркам и вжев 
III тис. до н.е. єгиптяни створили власний сонячний ка-І 
лендар. За ним рік мав 365 днів і поділявся на дванадцять! 
частин. Кожна з них мала по ЗО днів. П ’ять днів, що лиша ї 
лися, додавали в кінець року. Вони були святковими. Дав-1 
ньоєгипетський рік розпочинався 19 липня, коли сходила І 
з ірка Сиріус та розливався Ніл.

М едицина. З  розвитком бальзамування єгиптяни досягі 
ли успіхів у галузі медицини. Вони здійсню вали розтин» 
небіж чиків, тому добре знали анатомію . Зокрема, зробили І 
відкриття, що організмом керує не серце, а мозок. Давні 
єгиптяни могли л ікувати  різні хвороби, а також  за допо-І 
могою м едичних інструм ентів  зд ійсню вати  складнії 
хірургічні операції. Поряд з цим єгипетська медицина бу ї 
ла тісно пов’язана з магією. Єгиптяни вваж али, що молит-І 
вою або зам овлянням  мож на відлякати недугу.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У Давньому Єгипті і чоловіки 
і жінки використовували кос
метику. За кількістю фарби 
на обличчі можна було виз
начити суспільне становище 
єгиптянина. Тіні для очей, 
рум’яна, губну помаду, аро
матичні мазі й рідини багаті 
єгиптяни зберігали в спеці
альних посудинах, виготов
лених вмілими майстрами із 
золота або коштовного ка
меню. Такі посудини, зазви
чай, дарували на Новий рік, 
19 липня.

3. Мистецтво

А рхітектура. О скільки, відповідно до вірувань єгиптян-1 
земне ж иття  було лиш е ♦містком* до потойбічного, ^°| 
житлові будинки вваж алися тимчасовим помеш канням. І* 
споруджували з цегли-сирцю, умебльовували тільки не' І 
обхідним. На відміну від них, «вічні помеш кання* -  храМК 
та гробниці -  будували надзвичайно м іцними. їх  зводили3! 
каменю або висікали у скелях. Не випадково єгиптяни Да'| 
ли їм назву «храми мільйонів років».

Починаючи із Середнього царства, зам ість пірамід єгй'І 
петські царі почали будувати храми-усипальниці. Най'І
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Колоси Рамзеса II. Вхід у великий храм 
у Абу-Сімбелі. XIII ст. до н.е.

відоміші з них, що збереглися до нашого ча
су, є в містах Л уксорі, К арнаці, Абідосі, Абу- 
Сімбелі. У продовж  2000 рок ів  будувався 
комплекс храм ів у К арнаці. А лея бараного- 
лових сф інксів зустрічала набож ного єги п 
тянина. П ройш овш и к іл ь к а  дворів , він 
потрапляв до величного  зал у , оточеного 
безліччю колон і скульптур , висота яки х  с я 
гала 20 м. Храм вваж али  ж итлом  бога, тому 
в нього могли увійти т ільки  цар і ж ерц і.

За Нового царства фараонів почали ховати у гробницях, 
витесаних у скелях поблизу Ф ів, на глибині м айж е 90 м. 
Ця місцевість дістала назву «Долина царів*. Найбільш  
відомою є гробниця фараона Тутанхамона, одна з небага-

1. Скульптура Рамзеса II.
2. Великий зал скульптур.
3. Другий зал з колонами.
4 .  Вестибюль.
5. Святилище.

Внутрішня будова 
храму Рамзеса 11 
в Абу Сімбелі
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Статуетка Тутанхамона 
на леопарді. XV ст. до н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Тільки в одному із залів гроб
ниці Тутанхамона археологи 
знайшли 3500 різних кош
товних предметів. Загальна 
маса золота -  600 кг.

тьох, що не була пограбована. В ідкриття гробниці надало 
м ож ливість  скласти  уявлен н я  про м атер іальн и й  світ 
єгиптян: речі, яким и вони користувалися, одяг. Мумія 
фараона містилася в одному з восьми саркоф агів, вкладе
них один в один. У труні Тутанхамона був віночок польо
вих квітів . У нікальним и були храм и, я к і постали за 
правління династії Птолемеїв: храм Ісіди на о. Ф іле, храм 
Гора у Едфу.

С кульптура. Д авньоєгипетські стату ї виготовлені з 
різноманітного каменю. Рідш е для цього використовува
ли  дерево, м ідь, золото та срібло. С татуї мали різні 
розміри -  від зовсім невеличких до гігантських. Часто 
скульптури розфарбовували, щоб передати колір ш кіри, 
одягу, прикрас. Існували певні непорушні правила ство
рення фігур.

Скульптуру фараона завж ди вирізняли великі розміри, 
урочиста поза, складені на колінах руки, накладна боро
да, символи царської влади. Ж ерців, чиновників, писців, 
ремісників, селян зображ али надзвичайно реалістично.

У Давньому Єгипті скульптури мали релігійне значен
ня. їх  ставили біля храмів, клали у гробниці й піраміди. 
Вони позначали конкретну лю дину, і тому на них викар
бовували ієрогліф з іменем. П рикладом величних скульп
тур є чотири гігантські (21 м) сидячі скульптури Рамзеса 
II і ш ість стоячих скульптур (10 м) фараона та його друж и
ни в Абу-Сімбелі.

Поширеним скульптурним зображ енням був Сфінкс -  
істота з головою людини чи тварини й тілом лева. Є гиптя
ни вваж али це створіння свящ енним.

М ожливо, Сфінкс охороняв померлих царів, наводячи 
ж ах на простих смертних. Б іля  пірамід у Гізі у величному 
спокої завмер витесаний із скелі Сфінкс з обличчям царя 
Хефрена. Вражають його розміри. У довж ину він сягає 
73 м, у висоту -  20 м.

Ж ивопис. М айстерність худож ників Давнього Єгипту 
враж ає не тільки  багатством тем і образів, а й технікою  ви
конання  і т іл ьк и  їм при там анн им и ком позиційним и 
прийомами у створенні худож ніх образів.

У важ ний глядач помітить, що єгиптяни зображ али 
ф ігури лю дей залеж н о  від їхнього  становищ а у сус
пільстві. Так, ф ігура фараона була завж ди більшою за 
інш і. Постаті лю дей, за звичаям и єгиптян , зображ али по
вернутими до глядача, голови і ноги -  у профіль. Н адзви
чайно реалістично виходили у давньоєгипетських худож 
ни к ів  твари н и . На стін ах  гробниць і храм ів  бачимо 
сільськогосподарських тварин, птахів, риб. Щ е в Д авньо
му царстві єгиптяни любили зображ ати сцени з сільського 
ж и ття . У гробницях завж ди стіни були заповнені зобра
ж ен н ям  богів, сц ен ам и , що п оказували  ж и ття  в по
тойбічному світі.

Великий Сфінкс

70



|і,500 р. ао н.е. 2000 р. ао н.е. 1,500 р. а о н .є . 1000 р. ао н.е. 500 р. а о  н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Ми не знаємо більшості імен худож ників, що лиш или 
свої численні творіння на стінах гробниць, храмів і па
лаців- Вчені вваж аю ть, що настінні малю нки виконувала 
ціла бригада ремісників з чітко визначеними обов’язкам и. 
Спочатку до роботи брався «той, хто вираж ає форму»: він, 
дотримуючись правил, малював контури майбутньої кар
тини. Наступний ремісник поглиблював контури, створю
ючи рельєф.

Після цього інш і худож ники під керівництвом «брига
дира» дерев’яними чи очеретяними «пензлями» розма
льовували площ ину зображ ення. За палітру їм слугувала 
кам’ян а дощ ечка, на я к ій  вони розводили фарби із 
подрібненого каменю чи іншого природного матеріалу: 
з малахіту отримували зелену фарбу, із вохри -  червону і 
коричневу, із вугілля -  чорну.

М узика. Вже за доби Д авнього царства існували 
ударні, струнні та духові м узичні інструм енти. Н ай
давнішим ударним інструментом були дерев’яні «калата
ла», яким и відбивали такт. П ізніш е з ’явилися барабани 
різної форми та розмірів. Традиційним інструментом була 
арфа, яка  мала форму лука. Її виготовляли з дерева. Н ад
звичайно розкіш но оздоблювали арфи, призначені для па
лацу фараона. Арфу прикраш али позолотою, живописом, 
чеканкою й символічними ф ігурками.

ЗАГАДКИ СФІНКСА

1. Завдяки чому вдалося прочитати ієрогліфи?
2. Як єгиптяни на письмі позначали числа?
3. Які правила існували у живопису та скульп

турі єгиптян?
4. Назвіть найвеличніші храми Давнього Єгипту.

Рамзес I I I  приносить 
жертви. Малюнок у 
гробниці. XII ст. до н.е.

Посперечайтеся 
з мудрецем

У якому з видів мистецтва 
єгиптяни досягли, на ваш 
погляд, найбільших успі
хів? Обґрунтуйте свою 
думку.

Висновки

Єгиптяни збудували систему іригаційних споруд, приборкавши 
Ніл, завдяки чому країна стала житницею Давнього Сходу. 
Залишили світові величні піраміди й храми.
Створили карти зоряного неба та сонячний календар, за яким рік 
мав 365 днів і поділявся на 12 місяців по ЗО днів у кожному. Він 
подібний до календаря, яким ми користуємося.
Досягли визначних успіхів у галузі медицини. Оволоділи мис-



Що ви знаєте 
про єгипетські 
ієрогліфи?
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1. Як називалося створити з тілом лева 
та головою людини, яке охороняло по
ховання фараонів?

2. Опишіть процес будівництва та 
внутрішню будову піраміди.

Хто з єгипетських фараонів зображений на 
малюнках? Що ви знаєте про іх правління?

Оберіть правильну відповідь:

1. Місце впадіння
Нілу в Середземне море називається:

а) рукави;
■ б) трикутник; 

в) дельта;
. г) заплава.

2. Яка з відомих єгипетських пірамід є 
найвищою?

а) Хуфу;
" б) Джосера;
в) Тутанхамона;
г) Аменхотепа IV.

3. Які пристрої використовували єгиптя
ни для штучного зрошення полів?

а) ніломіри;
б) важелі;
в) шадуфи.

4. Хто з єгипетських богів проводив 
душі померлих у потойбічний світ?

а) Ану біс;
б) Ра;
в) Озіріс;
г) Гор ; 
ґ) Баст.

ДОДИНАСТИЧНИЙ ДАВНЄ ЦАРСТВО СЕРЕДНЄ ЦАРСТВО
ПЕРІОД 2686-2173 рр. до н.е. 2040-1786 рр. до н.е.

Кінець VI тис. ПЕРІОД ТІНІСА
до н е. -  3065 р. до н.е. 3065-2686 рр. г -  ПЕРШИЙ ПЕРЕХІДНИЙ

до н.е. »
ПЕРІОД Г : ДРУГИИ ПЕРЕХІДНИЙ

2173-2040  рр. до н.е. ПЕРІОД
------ -рг- 1786-1552 рр. до н.е.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!



т  Користуючись малюнком, опишіть 
як відбувався суд Озіріса.

НОВЕ ЦАРСТВО
1552-1069 рр. до н.е.

САЇСЬКИЙ
664-525 рр.

ПЕРІОД ПТОЛОМЕІВ
332-30 рр. до н.е.

ТРЕТІЙ ПЕРЕХІДНИЙ 
ПЕРІОД

1069-664 рр. до н.е

ПЕРСЬКИЙ ПЕРІОД
525-332 рр. до н.е.

Назвіть найважливіші події основних періодів історії Єгипту.

Чим уславилась в історії Давнього 
Єгипту «перша серед найвродливіших»

І З якими подіями 
^  пов'язані ці дати?

Ж  Порахуйте, скільки биків, кіз та 
полонених захопили єгиптяни під 
час військового походу.

Про які події розповідає цей малюнок?

Розташуйте події в 
^  хронологічній послідовностіВстановіть відповідність

Хатш епсут Релігійна реформа
Аменхотеп IV П еретворення

Єгипту на могутню
держ аву

Тутмос III Вигнання з Єгипту
Г1КСО С1В

Яхмос І Експедиція у глиб 
А фрики

1. Реформи Ехнатона.
2. П равління Яхмоса І.
3. Битва під Кадешем.
4. П равління Клеопатри.

1. Будівництво перш их каналів.
2. Будівництво перш их пірамід.
3. Використання «Архімедових 

ґвинтів».



Ш УМ ЕРО-АККАДСЬКЕ
ЦАРСТВО

ХХІУ-ХХІІ ст. до н.е.

Д АВН ЬО ВАВИ Л О Н СЬКЕ
ЦАРСТВО

XIX ст. до н.е.

АССИРІЯ
XIV-V II ст. до н.е.

ФІНІКІЯ
II тис. -  

VI СГ. до н.е.

ДАВНЬОЄВРЕЙСЬКЕ
ЦАРСТВО

І тис. до н.е. -  
сер. І ст. до н.е.

СЕРЕД Н ЬОВАВИ АО НСЬКЕ
ЦАРСТВО

XII—X ст. до н.е.

Н О ВО В А ВИ А О Н СЬК Е
ЦАРСТВО

УІІ-У І ст. до н.е.

ПЕРСЬКА ДЕРЖ АВА
VIII—IV ст. до н.е.



П ередня А зія -  одна з колисок світової цивілізац ії. 
У давнину  ця частина А зії д істала  назву  Д вор іччя , 
оскільки розташ овувалась у долинах двох річок -  Тигру і 
Євфрату. Тут у неоліті вперше, на думку вчених, давні лю 
ди перейш ли від полю вання і збиральництва до скотарст
ва і землеробства. Звідси почала пош ирю ватися так  звана 
неолітична револю ція. Ж ителі Передньої А зії першими 
навчились обробляти метали, спочатку мідь і бронзу, а 
потім -  залізо.

Саме у Дворіччі виникли великі міста -  Ур, У рук, 
Л агаш , Вавилон та ін.

Як у калейдоскопі, на цих зем лях зм іню вались племе
на і народи. У Дворіччі в різні часи ж или ш умери, ак- 
кадці, амореї, халдеї, перси, ассирійці, євреї, ф ін ік ійц і та 
багато інш их народів. Вони будували власні міста й утво
рювали держ ави, як і укладали союзи і воювали, об’єдну
валися та розпадалися. Д еякі з цих народів назавж ди зн и 
кали з теренів планети. Саме тому Дворіччя було схоже на 
мозаїку з багатьох міст і держав.

Виникнення держ ав у цьому регіоні відбувалося або 
внаслідок завою вання, або об’єднання к ількох міст під 
владою найсильніш ого. Так утворилися держ ави: Ш умер, 
А ккад , Д авньоєврейське царство та ін. І хоча в історії 
лиш илися імена найвизначніш их правителів цих держ ав, 
проте дати їх  народж ення не завж ди відомі. Тому на 
відміну від інш их розділів п ідручника, тут після імені 
правителя подано роки його правління.

У Дворіччі утворилися перш і великі завойовницькі 
держ ави -  Вавилонське царство, А ссирія, П ерсія, я к і за 
лиш или помітний слід в історії.

П раця багатьох поколінь та благодатна вода великих і 
малих річок перетворили пустельні й заболочені землі 
Дворіччя на квітучі долини. Не дивно, що «Висячі сади 
Семіраміди» -  одне з чудес світу -  розташ овувалися саме у 
Дворіччі. Вони засвідчують працьовитість ж ителів цієї ч а
стини планети та досягнення створеної ними цивілізац ії.



Арбели

Тірка. ,1 МОР Еї

Ж  Аккад

Вави,

В ІР М Е Н С Ь К Е
Н А Г ІР ’Я

ІРАНСЬК І
Н А Г ІР ’Я

АРА МЕЇ

С И Р ІИ С Ь К А
ПУСТЕЛ Я

А РА В ІЙ С Ь К А
ПУСТЕЛ Я

. Міста-держави (III тис. до н.е.)

• Інші міста

К ЛІТ НТ11 Місця розселення стародавніх
племен

ш ш Заливні землі
Землі, що зрошувалися
за допомогою
водопідйомних пристроїв

шшш Неполивні землі та пасовища

Степи і пустелі

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Довжина річки Тигр -  1950 км, 
Євфрату -  2780 км. У давнину 

І кожна з річок мала своє русло. 
Г Зараз вони зливаються і течуть 
4 разом майже 200 км до впадіння 
/ в Перську затоку. Перша назва 
' півдня Дворіччя, яку зберегла 
ї  історія, -  «Земля володаря 
г тростини». Так її називали перші 
\ землеробські племена.

л ___а-А

Д воріччям, М еж иріччям називали 
територію  в долинах р ічок Тигр 
і Євфрат. На півночі Дворіччя простя
глеся Вірменське, а на сході -  Іранське 
н агір ’я . На заході Д воріччя межувало 
із Сирійською та А равійською  пусте
лям и . На півдні його омивали води 
Перської затоки. Р ічки Тигр і Євфрат 
народжувалися серед гір Закавказзя і 
плинули до Перської затоки. Вони були 
значно коротш і від Н ілу, але мали 
стр ім кіш у течію , і, кр ім  родючого 
намулу, їхн і води несли багато піску 
та глини. Коли наприкінці весни вода в 
річках піднімалася, починалися повені. 
Вони приходили завжди зненацька й 
були надзвичайно бурхливими. Люди, 
я к і ж и л и  на берегах цих річок, 
перебували у постійном у страхові 
перед могутніми силами природи. Міф 
про всесвітній потоп, під час якого 
загинули м айж е всі люди на Землі, 
народився саме у Дворіччі.

К ліматичні умови у Дворіччі були 
скл ад н і. На півдні в л ітн і м ісяці 
стояла неймовірна спека (понад 50 Є). 
На півночі влітку теж  було ж арко, а 
взимку випадав сніг.

Основним багатством Д воріччя, як  не дивно, була гли
на. Через відсутність каменю та будівельної деревини з 
глини ви готовляли  цеглу і будували ж и тл а , храм и, 
палаци, дамби тощо. Н авіть цвяхи виготовляли з глини. 
Тому цивілізацію  Д воріччя інколи називаю ть «глиняною 
цивілізацією ».

Землі на півночі рівнини м іж  річкам и Тигр і Євфрат 
були к ам ’янистими й гористими, на півдні, навпаки , -  
рівнинними, з родючими ґрунтами. За назвами народів, 
я к і освоїли береги Тигру та Євфрату, північне Дворіччя на
звали А ккадом , а південне -  Ш умером. Гірську частину на 
півночі Д воріччя називали Ассирією. На схід від Ш умеру 
розташ овувалася стародавня країна Елам, а пізніш е -  П ер
сія. На північ від А ссирії, у горах Закавказзя , простя
галася  країн а  У рарту, на зах ід  -  Є ир ія , Ф ін ік ія  та 
П алестина.

Найдавніші держави 
Дворіччя

РОЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ У ДАВНИНУ

5000 р. до н.е. 4500 р. до Н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е,

§ 14. Найдавніші держави Дворіччя
З ем ля  володаря тростини

1. Природа та народи Дворіччя

J



г :

2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

ІСНУЄ ДУМКА

Деякі вчені вважають, що шу
мери -  це войовничі скотарські 
племена, які підкорили осілі на
роди Дворіччя і стали правля
чою верствою населення.
На думку інших учених, шуме
ри народ, який сс{юрмувався із 
місцевих племен Дворіччя.

•Л

КЛИНОПИС
прочитайте документ 

З  м іф у про потоп
Як тільки почало підніматися сонце, на обрії з 'яви 
лася величезна чорна хмара... ІПість днів і шість 
ночей не стихав вітер та йшов дощ. Страшний бу
ревій нищив країну. Коли настав сьомий день, вітер 
ущ ух. Море заспокоїлося. Настала тиша. Не зали
шилося суходолу, всюди була лише вода. Людство 
загинуло, перетворившись на глину.

Що у міфі про потоп могло бути правдою, а що ні?

Народи Дворіччя
г  л ґ \

Халдеї І тис. до н.е.

Арамеї II тис. до н.е.

Ам ореї
Аккадці

III тис. до н.е.

Шумери IV тис. до н.е.
V У

Землі Дворіччя були заселені близько 7000 років 
тому, за доби неоліту. В різні часи у долині річок Тигр і 
Євфрат ж или різні народи. В енеоліті (IV тис. до н.е.) 
долину населяли ш умери. їхн ім и сусідами були аккад- 
ці, амореї, арамеї, халдеї. Д еякі з них були коч івн ика
ми, а потім осіли на родючих зем лях Д воріччя.

Учені не мають єдиної думки щодо того, звідки при
йшли шумери. Більш ість істориків схильні вважати, що 
шумери були землеробами, яких витіснили з їхніх земель 
інші народи. М ожливо, причиною переселення була 
зміна кліматичних умов.

П рийш овш и на землі південного Д воріччя, ш умери ко
піткою працею перетворили його на квітучий сад. Вони 
збудували дамби й канали для зрош ення полів. Історичні 
дж ерела даю ть відомості про те, як  обробляли землю 
шумери. Спочатку поле зрош ували. Коли вода спадала, на 
поле виводили биків, як і витоптували бур’яни . Але після 
цього земля залиш алася надто нерівною. Тоді чоловіки 
вирівнювали поле мотикою, а потім боронували. Згодом 
землю зорю вали, а грудки, що залиш алися, розбивали 
Дерев’яним  молотом. Ц я робота тривала як  удень, так  і 
вночі (якщ о вона була зоряною) протягом 10 діб. І тільки 
після цього поле засівали й знову розрівню вали. Коли 
посіяне зерно проростало, землероб підносив молитву 
богам, щоб ті відігнали ш кідників від посівів. Доки посіви 
п ідростали, зд ійсню вали  три поливи. П ід час ж нив 
розподіляли  обов’я зк и , як  правило, м іж  трьома 
Ж ниварями. Один ж ав, другий в ’язав снопи, третій їх 
складав. Потім снопи обмолочували. Ш умери вирощ ували 
ячмінь, пш еницю  та кунж ут, розводили корів, к із, овець.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Шумери називали себе «саг- 
сіг» -  чорні голови, а воєна
чальників своїх називали «угу- 
ла-гуруш» -  старшина воїнів, 
їхні правителі мали титул «лу- 
гапь» -  велика людина.
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Саргон Аккадський. 
Скульптура. 

XXIV-XXIII ст. до н.е.

Гудеа. правитель 
Лагаиіа. Скульптура. 
2150 р. до н.е.

і Штандарт із Ура.
Щ Близько 2600 р. до н.е.

2. М іста-держави III тис. до н.е.

На півдні Д воріччя, коли туди в IV тис. до н.е. прийшли 
ш умери, вже існували землеробські поселення. На їх місці 
п ізн іш е, м айж е одночасно з ви никн енн ям  держ ави  в 
Єгипті, утворилися ш умерські міста. Зазвичай вони розта
ш овувалися на підвищ еннях і були захищ ені мурами. 
Чисельність населення у деяких з них сягала 4 0 -5 0  тис. 
чоловік.

Н айбільш ими м істами на півдні Д воріччя були Ур, 
Урук, Л агаш , Вавилон та ін. Поступово вони перетворили
ся на невеликі держ ави, до складу яки х  входили місто та 
землі навколо нього. Н айбільш  важ ливим и спорудами шу
мерського міста була зрош увальна система та головний 
храм. Він міг мати к а м ’яний фундамент, хоча більшість 
ж ителів міста м еш кали у маленьких глиняних хатинках.

Спочатку важ ливі питання ж иття  міста виріш увалися 
на зборах. Але в ситуац іях , коли ріш ення потрібно було 
прийняти ш видко (бурхлива повінь, термінові роботи або 
ремонт зрош увальної системи), ж ителі міст призначали 
лю дину, яка виріш увала нагальні питання повсякденного 
ж иття . Його називали «енсі». У години небезпеки шумери 
обирали царів -  лугалів , я к і виконували роль військового 
командира. Інколи влада енсі й лугаля зосередж увалася в 
одних руках. Згодом почали передавати владу в спадок. 
Так влада, яка  раніш е належ ала народові, перейш ла до 
однієї особи -  монарха.

М іж містами-державами Дворіччя точи
лася боротьба за родючі землі. Д ля захисту 
своїх земель кілька міст об’єднувалися у 
військові союзи. Згодом такі союзи перетво
рилися на постійні й стали основою утво
рення могутніх держав. У Дворіччі перш и
ми постають держ ави А ккад, Ш умер, Елам.

Одним з визначних царів А ккаду був 
Саргон (2316 -  2261 рр. до н.е.), ім ’я якого в 
перекладі означає «істинний цар». За однією 
з версій, він не мав знатного походження, 
тривалий час служив садівником і чашонос- 
цем у лугаля міста Кіш. За іншою версією, 
він був царевим міністром. Коли царя Кіша 
усунули від влади, Саргон узяв на себе управ
ління містом, а згодом став царем держави 
Аккад.

Посівши престол, він виріш ив розширити 
свої володіння і почав готуватися до війни з 
Ш умером. За легендою, приводом до неї 
була відмова ш умерського царя віддати 
свою доньку зам іж  за Саргона. Для перемоги 
над ворогом аккадському цареві довелося
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створити армію чисельністю 5400 чоло
вік. М іста Ш умеру об’єднали ся , щоб 
дати відсіч  арм ії С аргона. Але у 
вирішальній битві військове щастя було 
на боці А ккаду. М айж е всіх лугал ів  
шумерських міст полонили й принесли у 
жертву богам. П ісля перемоги над 
Шумером Саргон завоював Сирію, Елам 
і створив велику держ аву.

Найвищого розквіту збудована Сарго- 
ном держ ава досягла за Н арам-Суена 
(бл. 2236 -  2200 рр. до н.е.). П равитель 
називав себе величним богом, царем чо
тирьох сторін світу і наказав зображати 
себе у головному уборі, прикраш еному 
рогами, як і вваж алися символом влади 
богів. П ісля смерті Нарам-Суена через 
відсутність сильного правителя держава 
Саргона поступово занепадала. Від неї 
відокремилися колись підкорені міста та 
держави, зокрема Елам.

Фрагмент рельєфа 
із зображенням царя 
Нарам-Суена.
Стела з м. Сузи. Близько 
2300-2100 рр. до н.е.

^ /ч И К А М А Н  Д Р /в * 4

Позначте 
на контурній карті:

1. Територію Д воріччя.
2. Н айбільш і міста 

Д воріччя.

Згодом на землі Дворіччя прийш ли племена горців -  
кутіїв. У переказах вони згадуються я к  жорстокі заво
йовники, що наводили ж ах на місцеве населення. Проте 
більш а частина земель на півдні Д воріччя не була 
завойована кутіям и , і ш умерські міста почали швидко 
відновлю ватися й розвиватися. Значною  мірою цьому 
сприяла торгівля м іж  різними народами, що велася 
через П ерську затоку, на берегах яко ї розташ овувалися 
південні ш умерські міста.

Одним із найбільш их було місто Ур. Ц арям  Ура вда
лося пош ирити свою владу і на інші південні міста 
Д воріччя. їхнє панування тривало до того часу, поки 
могутніш і племена амореїв не захопили міста в середній 
течії Євфрату, а згодом і деякі міста на півдні.

Завойовники засновували свої династії, наймогутніш і 
з яких були в містах Ларса й Іссін. У цей час посилилася 
могутність іншого міста Дворіччя -  Вавилона.

ЗАГАДКИ ДВОРІЧЧЯ

1. Чому міф про всесвітній потоп народився саме у 
Дворіччі?

2. Яку частину Дворіччя називали Шумером, а яку 
Аккадом?

3. Які інші назви має Дворіччя?

Посперечайтеся 
з мудрецем

Щ о було основою утворення 
могутніх держав Дворіччя?

Зображення перемоги над 
лулубеями. 

Стела царя Нарам Суена 
з м. Сузи. Близько 

2300-2100 рр. до н.е.
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Давньовавилонське царство за 
правління царя Хаммурапі

Еріду *у

Аккад Столиця Аккадського царства 
(ХХІУ-ХХІІ ст. до н.е.)

У р  Столиця царства Шумеру і Аккаду 
(XXII -  кінець XXI ст. до н.е.)

«  Міста, що боролися за панування
у Дворіччі до об’єднання царем Хаммурапі

•  Інші міста

_  Кордони Давньовавилонського 
царства за Хаммурапі

Напрямок переселення кочових 
племен у Дворіччя

НАКАЗ 
ВАВИЛОНСЬКОГО 
ЦАРЯ

в ивч іт ь  слова  
та їх значення

Закон  -  обов’язкові пра
вила поведінки, встанов
лені державою.

І

§ 15. Давній Вавилон
«Ворота бога»

1. П іднесення Вавилона. 
Правління Хаммурапі

Місто Вавилон виникло у XXIII ст. до н.е. За
сновники -  шумери -  називали його Кадінгірр, 
що у перекладі означає «ворота бога», по-ак- 
кадськи -  Баб-ілі. П ісля завою вання міста амо- 
реями за ним закр іпилася  саме аккадська на
зва -  В авилон. А м ореї, що засн ували  першу 
вавилонську династію , збудували мури навколо 
тоді ще невеликого міста та проголосили його 
столицею своєї держ ави. Так почалась історія 
Давньовавилонського царства.

На початок XVIII ст. до н .е ., після м айж е двох 
століть кривавих війн м іж  містами-державами 
Д воріччя, три з них -  М арі, Л арса і Вавилон -  
об’єднали  під своєю владою  значн у  частину 
території М есопотамії. П ісля тривалої ворожнечі 
перш ість серед них виборов Вавилон.

П іднесення Д авньовави лон ського  царства 
почалося за володарю вання ц аря  Х ам м урапі 
(1 7 9 2 -1 7 5 0  рр. до н.е.). Протягом м айж е ЗО років 

він безперервно воював. Х аммурапі підкорив міста- 
держ ави Урук, Ларсу, А ш ш ур та інш і й став володарем 
вели чезн ої територ ії. Його царство об’єднувало 
території м іст-держав як  Ш умеру, так  і А ккаду. Хам
мурапі став царем у молоді роки, але правив мудро та 
розваж ливо. Він здійснив важ ливі зміни у країн і. Спо
ч атку  скасував  борги б ід н як ів , п ідпорядкував  собі 
храми, країну поділив на області, яким и керували цар
ські чиновники. Дбаючи про добробут країни , упоряд- 

- 1 кував податки, заборонив продаж  землі за борги та 
встановив контроль над торгівлею.
Але найбільш е цар прославився складанням  збірки за

конів (кодексу), що мала 282 параграфи. їх  було висічено 
на двометровому стовпі з базальту, верхівку якого прикра
ш ало зображ ення бога сонця Ш ам аш а, що передавав 
закони царю Х аммурапі.

Закони встановлю вали ч ітк і правила поведінки для усіх 
верств населення. Вони захищ али не лиш е зам ож них ж и 
телів Вавилона, а й вдів і сиріт, майно та інтереси грома
дян . П окаранням  за будь-який злочин переважно була 
смертна кара, тоді як  за старими законами винний най
частіш е сплачував ту чи інш у суму грош ей. Водночас у за
конах Х аммурапі вперше в історії людства визначався 
обов’язок царя -  захищ ати справедливість у суспільстві.
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1.1 законів царя Х ам м урапі
Наприкінці тексту своїх законів цар Хаммурапі закликав свій народ: 
«Нехай він примусить себе прочитати мною написану пам'ятку і 
нехай він почує мої дорогоцінні слона, а моя пам'ятка нехай покаже 
йому його справу. Нехай він побачить своє рішення, нехай заспо
коїть своє серце і нехай скаже:«Хаммурапі, володар, який для людей 
як рідний батько, справедливо управляв країною!»2.ПІ

Чому Хаммурапі називав себе «рідним батьком» для народу і вважає, 
що він справедливо управляє країною?

Хаммурапі. 
Скульптура. 

XVIII ст. до н.е.

2. Давньовавилонське суспільство

Закони царя Хаммурапі дають нам уявлення про 
Давньовавилонське суспільство. На чолі держави стояв 
цар. Він був верховним правителем, суддею, жерцем, 
вважався намісником бога на землі. Цар мав необмежену 
владу і керував країною з допомогою великої кількості 
чиновників. Ці «слуги» держави збирали податки, вели 
облік урожаю, визначали, яку  роботу і протягом якого 
часу мали виконувати селяни на користь царя та храмів.

Привілейованою верствою в давньовавилонському 
суспільстві були воїни. їхн є майно не мож на було 
відібрати за борги, за службу вони одержували землю, 
яку міг успадкувати син чи дружина воїна. Але воїна, 
котрий не приходив на місце збору для військового 
походу, могли стратити.

Селяни у Давньовавилонському царстві ж или общи
нами, члени яких разом будували канали та греблі. Вони 
становили більшу частину населення держави, але до 
привілейованих верств населення не належ али. Селяни 
мали невеличкі наділи землі, їх обробляла одна сім ’я. 
Усі члени общини разом працювали на будівництві та 
ремонті каналів і гребель. Селян могли позбавити землі 
або перетворити на певний час на рабів, якщ о вони не 
спроможні були вчасно повернути позичене для посіву 
зерно чи інший борг. О скільки це набувало загрозливих 
розмірів, Хаммурапі скасував борги бідняків, а також  
обмежив термін боргового рабства.

Суспільство складалося з к ількох верств населення: авіл- 
лУм («сини лю дини») -  повноправні вільні гром адяни, 
власники частини общ инних земель; муш кенум («схиле
ні») -  в ільн і, але неповноправні гром адяни , зазви чай  
Чайбідніші безземельні селяни ; вардум (раби). Останні 
Мали носити спеціальну табличку на грудях, нерідко їм

Авіллум

Мушкенум

Вардум

Верстви населення Дворіччя 
(згідно із законами Хаммурапі)
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голили півголови та наносили спеціальне татуювання, 
тримали їх у кайданах. Рабів можна було продати, пода- 
рувати. Загалом вавилонське суспільство було схожим на 
більш ість стародавніх східних суспільств.

3. Господарське життя Вавилона

Землеробство. Основною галуззю  економіки Давньова- 
вилонського царства було іригаційне землеробство. Так 
само як  і в Єгипті, люди старанно, наполегливо й тяжко 
працю вали, щоб перетворити землі на квітучий край. Во
ни будували канали, греблі для відведення зайвої води або 
зрош ення. Канали також  були зручною дорогою для чов
нів. Вавилоняни вирощ ували ячм інь, просо, пшеницю, 
льон, горох, цибулю, часник, огірки. «Деревом життя* 
для людей долини Тигру та Євфрату була ф інікова пальма. 
Її плодами харчувалися, листя й стовбури використовува
ли як  будівельний матеріал, кісточки -  як  паливо.

Ремесло. У Давньовавилонському царстві поширеними 
були гончарство, теслярство, ткацтво, ковальство. Сирови
ною для майстрів слугували глина, очерет, вовна, шкіра, 
льон та привізні метали. Місцеві майстри виробляли тка
нини, килим и, зброю, посуд. Про повагу вавилонян до 
ремісництва засвідчує те, що бог Еа -  покровитель усіх 
ремісників -  вваж ався ще й богом мудрості.

Важливою галуззю було будівництво. Д ля спорудження 
і жител бідняків, і храмів та палаців використовували зроЯ  
лену з глини та обпалену в печі цеглу. Високої м айстернося 
досягли вавилоняни в оздобленні будівель кахлям и, я ш  
й на сьогодні зберегли яскравість кольорів. І

Торгівля. Зростанню та збагаченню Вавилона сприяло! 
його вдале географічне розташування на перетині торго
вельних ш ляхів. Звідусіль сусідні народи звозили сюди свої 
товари: камінь, метали та дерево, придатне для будівниц* 
тва, худобу, хутро, ш кіру, вовну. І навіть з далекої Індії при
возили слонову кістку, прянощі тощо. Натомість жителі 
Дворіччя продавали зерно, ф ініки, олію, глиняний посуд, 
тканини, килими, виш укані вироби з металу.

Я к мірило цінності товарів використовували срібло. 
А ле б ідняки здебільш ого не мали цього металу, тому 
змуш ені були обмінювати товари на зерно. За необхідності 
вони позичали зерно у храмів або в зам ож них сусідів- 
Н атомість власники зерна вимагали не тільки  повернення 
позиченого, а й плати за користування взятим у борг, тобто 
в ідсотків , я к і були дуж е вели к і. П оступово у вави* 
лонськом у суспільстві з ’явилися  л и хвар і -  лю ди, ЩО І 
займалися тільки  наданням позичок під великі відсотки-1 
Я кщ о борж ники не повертали вчасно позичене, у них м ог І 
ли відібрати ж итло, землю й особисте майно і навіть пере* І 
творити їх на рабів.

Посудина 
у формі бика 

з Еламу. 
2900 р. до н.е.

НАКАЗ
ВАВИЛОНСЬКОГО
ЦАРЯ

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

Ір и га ц ія  -  система зро
ш ення та відведення води 
у землеробстві.

Козел із царського 
поховання з м. Ур.

Близько 
2500 р. до н.е.

І
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Глиняний конус 
м написом. 
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Із законів Хаммурапі
(§ 42) Якщо чоловік, узявши поле для обробітку, не 
виростить на ньому хліба ... він повинен віддати ха 
зяїнові поля хл іб ...
(§ 53) Якщо чоловік полінується укріпити греблю 
свого поля ... і вода затопить полишу ділянку, - чоло
вік ... повинен відшкодувати погублений ним хліб.
(§  117) Якщо чоловік має ... борг і він ... віддасть у  
боргову кабалу свою дружину, свого сина чи свою 
дочку, нони повинні служити в домі їхнього ... пози
кодавця (тільки) З роки ...

Міри ваги у вигляді 
качки. Камінь.
Бл и з ь к о  2050 р. до н.е.

Суперечки про борги часто роз
глядалися в суді. Ц ікаво, що дого
вори про позички зерна записували 
на глиняних дош ках. Н апис по
кривали новим шаром глини і пов
торювали його. Якщ о виникала су
перечка, то верхній ш ар знімали й 
звіряли  текст договору зі словами 
тих, хто сперечався. Торговельні та 

боргові договори скр іпляли ся власного печаткою , яку  мав 
майже кож ен вавилонянин.

Розвиток землеробства, ремесла, торгівлі сприяв розкві
ту Давньовавилонського царства, яке стало однією з найроз
винутіших, найсильніш их економічно держав Дворіччя.

Чи були закони царя Хамму
рапі жорстокими? Обґрун
туйте свою думку.

1. У якому випадку давній вавилонянин міг стати рабом?
2. Чи можна назвати правила, викладені в цьому уривку 

законів Хаммурапі, справедливими? Обгрунтуйте свою 
відповідь.

ЗАГАДКИ ДВОРІЧЧЯ

1. Чому Хаммурапі можна назвати величним прави
телем?

2. Чим торгували з іншими народами жителі Дворіччя?
3. З яких верств населення складалося вавилонське 

суспільство? Визначте їхнє становище в суспільстві.

Позначте 
на контурній карті:

Територію  держ ави  
Х аммурапі.
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В Н У Т Р ІШ Н Є  
С Е Р Е Д З Е М Н Е )  И О Р К

Ассирійська
держава

Ассирія в XV—XIII ст. до н.е.

ш т Ассирія в VII ст. до н.е.

Е Л Л .» Стародавні країни

• Столиці Ассирії
• Найбільші міста

Утворення Ассирійської держави

Ассирією, як  уже зазначалося, назива ЮТЬ 

гірську частину на півночі Дворіччя. Її цент
ром було місто Ашшур, яке  розташовувалося 
у середній течії річки Тигр. У XVIII ст. до н.е, 
Ассирію захопив давньовавилонський цар 
Х аммурапі. Ослаблення та занепад Давньова- 
вилонської держави дали можливість асси 
рійцям у XIV ст. до н.е. розпочати будівництво 
власної держави. Вона постала у безперервних 
війнах із сусідами.

Формування міцного фізично, войовничо
го та завжди готового до запеклої боротьби за 
своє існування народу було пов’язане з тим  
що Ассирія першою приймала удари завойов
ників, як і йшли у Дворіччя із заходу. Асси
рійці заж или слави одного з найжорстокіших | 
народів давнини. Вони не т ільки  вбивали по
лонених, захисників  м іст, а й вивозили із 
завойованої країни правлячу верхівку, чи
новників і ремісників. Цим самим надовго 
унеможливлювали спротив підкорених. Але 
жорстокість ассирійців, що демонструвала 
їхню силу, була водночас і їхньою слабкістю- 
підкорені ніколи не могли змиритися із пану
ванням завойовників.

Полювання на левів. Рельєф із 
палацу Ашшурбанапала в 

м. Ніневія. 669 -  
близько 635 pp. до н.е.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до J
§ 16. Ассирія

Ж орстокі правит елі Д вор іччя

2. Господарське життя 
та суспільство ассирійців

Я к і в Д авньовавилонському царстві, основними вироб
никами в Ассирії були землеробські общини. їм належаля 
більш а частина земель у держ аві. Власниками інш ої були 
царі, їхнє оточення та багатії. Общини складалися з кіль
кох поколінь найближ чих родичів. Общинна зем ля позна
чалася межею, а всередині поділялася на дрібні ділянки, 
кож ну з яких  обробляла одна родина. Крім селянських, 
існували  царськ і та храм ові господарства. Зазвичай 
обробляли ці землі раби або збіднілі селяни. Я к і в інших 
давніх держ авах, рабами в А ссирії ставали боржники й 
військовополонені.

Заняття землеробством було досить успішним. АссирійЦ* 
ви користовували  плуг, у долинах р ічок  вирощували 
пш еницю  та ячм інь. На південних схилах гір закладаЛЯ 
виноградники  й сади. Вони так о ж  розводили велику 
рогату худобу, овець і к із, любили полювати.

РО ЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ У ДАВНИНУ
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Високого рівня розвитку досягло ремесло. В важ ає
ться, що саме ассирійці перш ими у Дворіччі навчи
лися виплавляти залізо. Славилися своєю майстер
ністю  їх н і зброярі. Вироби з м еталу, продукти 
тваринництва становили основну частину товарів, 
яким и торгували ассирійці. Крім того, вони перепро
дували товари з інш их країн , збували награбоване у 
війнах. Торгівля і лихварство були основними дж ере
лам и, за рахунок яких  утримувалася арм ія Ассирії.

Верхівка ассирійського суспільства складалася з 
багатої знаті, ж ерц ів, купців і чиновників. На чолі 
держ ави стояв цар, що зосередж ував у своїх руках 
необмежену владу. Він карав і милував, розпоря
дж ався  держ авним  м айном , очолю вав військові 
походи.

П ісля вдалого військового походу цар мав скласти 
богам звіт про похід і передати частину здобичі на 
користь храму. Ритуальним  обов’язком  царя було 
полю вання на лев ів . П ід час полю вання левів  
випускали з кл іток в огороджений парк. Ц ар повинен 
був поцілити їх  стрілою або навіть убити ритуальним 
ножем. Поруч із царем завж ди перебували досвідчені 
лучн и ки , я к і спостерігали за тим , щоб із царем 
нічого не трапилося. П арк оточували списоносці, як і 
стримували численних глядачів. Т акі сцени зображ е
но на багатьох ассирійських рельєфах.

Знать, купці, 
жерці

Верстви населення Давньої Ассирії

Вільні селяни, 
ремісники

Селяни-
боржники

Раби-віиськово-
полонені

Раби-боржники

3. Ассирійська армія

Ассирія першою озброїла свою армію залізною зброєю, 
Що давало їй перевагу перед іншими арміями. Ассирій
ський воїн мав гостроверхий мідний шолом, довгий спис із 
залізним вістрям, великий щит, оббитий бронзою, мета
леві захисні пластини на ногах. Від ударів ворога його 
рятувала ш кіряна куртка, на як ій  закріплю валися опуклі 
металеві пластини.

Грозою для ворогів була також  ассирійська кіннота, 
Для яко ї відбирали певні породи коней. Вчені вваж аю ть, 
Що ассирійці вперше в історії людства в IX ст. до н.е. 
створили цей рід військ. Страшною зброєю ассирійців 
були бойові колісниці. Під час бою в колісниці перебува
ло три воїни: візник, лучник та зброєносець, який  при
кривав їх щитом. Воїни вміло використовували облогові 
башти й тарани для ш турму міст.

М айже 270 років ассирійська арм ія не знала поразок. 
Добре організована й озброєна, вона підкорила величезні 
території, що перетворило Ассирію на могутню держ аву. 
Правителі таких могутніх країн , як  Вавилон, Сирія, 
Урарту, Ф ін ік ія , а пізніш е навіть царі Єгипту сплачува
ли їй данину.

сігіїюдядьог О ЬДІТУ

Штурм фортеці ассирійцями. 
Малюнок з книги 
« Le costume et les armes 
des soldats de tous les temps»
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Оповідь ассирійського царя про похід
ІІІ() час мого поході/ 22 царі, раби, підвладні мені па березі моря, серед моря і на 
суші, принесли мені свої великі дари й цілували мої ноги... Поспішаючи на підмогу 
царям і намісникам, які в Єгипті були підвладними мені рабами, и швидко подався 
і дійшов до Карбаніта. Тарку, цар Єгипту й Ефіопії, почувши про наближення 
мого походу, зібрав своїх бійців на бій, на битву і січу, .'і допомогою Аяшіура, Бела 
і ІЛабу, великих богів, моїх володарів, що йдуть на моєму боці, в битві серед 
широкого поля я завдав поразки його воїнам.

І
7,I
зІр ї
1РІ

Що насправді, на вашу думку, мало вирішальне значення для перемоги 
ассирійського царя в Єгипті?

4. Розквіт Ассирійської держави

ЦЕ ЦІКАВО

Тіглатпаласар І був не ли 
ше визначним полковод
цем, будівничим, а й дипло
матом. Йому за успіш не 
укладення союзу із давнім 
ворогом -  Єгиптом -  
фараон подарував живого 
крокодила, що вваж ався 
символом добрих намірів. 
Єдиним ассирійським ца
рем, який  умів читати й 
писати , був А шшур- 
баніпал.

НАКАЗ 
ВАВИЛОНСЬКОГО 
ЦАРЯ

вивч іт ь  слова  
та їх значення

Ім п е р ія  -  вели ка дер
ж ава, до складу яко ї вхо
дять підкорені народи.

Відомим завойовником був цар А ссирії Т іглатпаласар  І 
(1115—1077 рр. до н. е.). За його правління Ассирійська 
держ ава простягалася від узбереж ж я Середземного моря 
до вер х ів ’їв Т игру. У цей час держ ава зм іцнилася 
економічно. Успішно розвивалося землеробство, що дало 
мож ливість збільш ити запаси зерна у порівнянні з попе
редніми періодами. Н абувала розвитку торгівля. Основ
ною торговельною артерією  була річка Тигр. На її берегах 
у столиці А ссирії місті А ш ш ур для купецьких суден було 
збудовано численні причали. Згодом ассирійці контро
лю вали всі торговельні ш ляхи  Передньої А зії, крім  тих, 
що проходили через П алестину.

Період найвищ ого розквіту А ссирії почався за царя 
Т іглатпаласара III (7 4 5 -7 2 7  рр. до н.е.). Він уперше в істо
рії Дворіччя створив регулярну армію, яка  утримувалася 
за кош т держ ави. А рмія мала ч ітку організацію  завдяки 
поділу на загони піхоти, кінноти й загони бойових коліс
ниць. Маючи найбоєздатніш у в Дворіччі армію , Т іглатпа
ласар III підкорив Сирію, Вавилонське царство, яке  на той 
час було ослаблене, та пош ирив владу ассирійців на тери
торії від Єгипту до П ерської затоки й З акавказзя  і створив 
перш у в історії імперію .

Т іглатпаласар III, щоб утримати величезні території в 
покорі, обмежив владу правителів завойованих ним міст і 
держ ав. До того ж  він переселяв завойовані народи на 
безлюдні землі на кордонах Ассирії. Це мало відірвати їх 
від рідної землі й таким  чином послабити їхню боротьбу за 
свободу, а також  забезпечити держ аву робочою силою. 
М іста, я к і чинили опір завойовникам, він зрівню вав із 
землею. Але ассирійці тоді ще не знали, що те саме чека
тиме й на їхн і чудові міста А ш ш ур та Ніневію , коли через
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2500 р до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

100 з лишком років підкорені народи повстануть. У 721 р. до 
н.е. царем Ассирії став Саргон II (721—705 рр. до н.е.). 
За його правління побудовали нову столицю -  місто 
Д ур-Ш аррукін, що в перекладі означає «місто Саргона». 
Переселенням у нову столицю він відзначив придушення 
одного з багатьох повстань у Вавилоні -  місті, яке неоднора
зово намагалося звільнитися з-під влади завойовників. 
Невдовзі Саргон загинув під час військового походу.

5. Загибель Ассирійської держави

з м. Дур-Шаррукін. 
Фрагмент VIII ст. до н. е.

Я к і будь-яка держ ава, побудована на насильстві над 
завойованим и народам и, А ссирія  була приречена на 
нетривале існування. П остійні війни та боротьба за владу 
у верх івц і сусп ільства, багатоти сячн і повстання на 
підкорених територіях ослабили Ассирію. їй  все важ че 
було протистояти  войовничим  сусідам , вона ш укала 
сою зників у боротьбі з ними. Таким союзником для неї 
став Єгипет. Але підтрим ка Єгипту не врятувала колись 
могутню держ аву.

У 614 р. до н. е. вавилоняни розпочали наступ на А сси
рію. їхн і союзники -  м ідійці -  вщ ент зруйнували давню 
столицю А ссирії А ш ш ур. У 612 р. до н.е. вж е об’єднані 
сили вавилонян і м ідійців взяли в облогу одне з найбіль
ших ассирійських міст -  Ніневію.

Облога міста тривала три м ісяці. Н іневію  сп іткала та са
ма доля, що й Аш ш ур. Місто було захоплене, розграбоване 
і зрівняне з землею. Н аселення Н іневії м айж е повністю 
було винищ ене. Ті, хто вцілів, стали рабами. Останній 
ассирійській цар С інш ар-Іш кун (Сарак) не дався у руки 
ворогів. Він підпалив свій палац і згорів у ньому. Разом з 
палацом згоріла й остання надія ассирійців на відрод
ження держ ави . З ал и ш к и  ассирій сько ї арм ії разом з 
єгиптянами дали свій останній бій у 605 р. до н.е. біля 
Кархемиша. Колись могутня держ ава ш видко розпалася, а 
її землі були взяті під контроль правителями Вавилона. 
Завойовники ви нищ или ассир ій ську  зн ать , а т і, хто 
вижив, розійш лися планетою. Сучасні вчені твердять, що 
і нині у світі ж иве близько 2 млн ассирійців у Сирії, Ірані, 
Туреччині, США і навіть в У країні.

ЗАГАДКИ ДВОРІЧЧЯ

1. З  іменами яких царів пов’язані утворення і розквіт 
Ассирійської держави?

2. Назвіть причини розпаду Ассирії.
3. Опишіть озброєння ассирійської армії.
4. Опишіть ритуал царського полювання на левів.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Я к  ви гадаєте, завдяки чому 
ассирійцям вдавалося протя
гом століть вести переможні 
війни?

Позначте 
на контурній карті:

1. Територію А ссирійсь
кої держ ави.

2. Н апрям ки походів ас
сирійських царів.



РО ЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ V ДАВНИНУ

5000 р. ДО Н.е. 4500 р. до н.с. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.і
§ 17. Фінікія
Володарі м орів

Давня Фінікія

Ф І Н І К І Я Стародавні історичні області

шшт Фінікія

Сирія

• Найбільші міста

• Інші міста

А Зруйновані міста

Золота посмертна маска. 
Фінікія. V-IV ст. до н.е.

1. Утворення фінікійських держав

Ф ін ік ія  зай м ала вузьку  прибереж ну 
смугу східного узбереж ж я Середземного 
м оря. Цю територію  здавна називали 
Х анаан, тому ф ін ік ійц ів  ще називали ха- 
наанцями.

Гірські масиви на сході Ф ін ік ії від
окремлю вали її  від сусідніх земель! Схили 
гір були вкриті густими лісами. Зручні 
бухти й затоки в подальш ому сприяли роз
витку мореплавства. Територію  Ф ін ік ії 
лю дина заселяла з давй іх-давен . Д еякі 
вчені припускаю ть, що вж е в пізньому па
леоліті (понад 5000 тис. років тому) тут ви
никли перш і великі поселення -  про- 
томіста.

Одним з них було місто Бібл. Ймовірно, що засновники 
міста не були ф ін ікійцям и. Останні з ’явилися на східному 
узбережжі Середземного моря значно пізніш е і витіснили 
місцеве населення до гірських районів. Місто Бібл розташо
вувалося на пагорбі біля моря із зручними бухтами. Навколо 
нього були родючі землі, неподалік височіли гори. З  прихо
дом ф ін ікійців місцеве населення залиш ило місто.

Ф ін ік ій ц і розбудували Бібл. Вони оточили його муром 
з двома сторожовими баш тами: одна захи щ ала вхід у міс
то з моря, друга -  із  суш і. У центрі міста біля джерела було 
споруджено два храми. Від центра пром інчикам и розбіга
лися вулиці, вздовж яки х  ф ін ік ійц і розташ овували бу
динки, що мали к а м ’яний фундамент.

Ф ін ікійц і не тільки повернули до ж и ття  Бібл, а й засну
вали нові міста, переважно на узбереж ж і, а також  на ост
ровах неподалік від берега, зокрема Tip і Арвад. Крім 
ф ін ікійц ів  міста населяли вихідці з сусідніх держ ав, пред
ставники інш их народів. Землі, придатної для сільського 
господарства, на всіх не вистачало, тому місцеві жителі 
займалися рибальством, торгівлею та перевезенням товарів 
для різних країн.

Розташ ування міст на узбережжі та наявність бухт і за
ток, зручних для стоянок кораблів, сприяли розвитку 
успішної торгівлі й мореплавства. Міста розбудовувалися й 
процвітали, перетворюючись з часом на невеликі держави.

На чолі ф ін ік ійських держ ав стояли царі, влада яких 
передавалася в спадок. Але спадкоємці царської влади не 
належ али до однієї династії, хоча й були м іж  собою близь
кими або далеким и родичами. Ц ар очолював армію  і флот,
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IJ500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н е. 500 р. дон.е. н.е. 500 р. н.е.

здійснював судочинство, опікувався будів
ництвом храмів, торгівлею. Йому належали 
певні землі, ремісничі майстерні, продук
ція з яких  продавалася так само, як  і това
ри інш их власників.

Ф ін ікійські міста ніколи не були єдиною 
державою^ але всі вони зберігали  м іж  
собою друж ні відносини та мали спільну 
культуру. Розрізнені, не об’єднані в єдину 
державу, ф інікійські міста часто потрапля
ли під владу могутніших держав: Єгипту, 
Ассирії, Халдейського царства, Перської 
імперії.

2. Господарство Ф інікії. 
Фінікійські мореплавці

1000 р. н.е.

Руїни храму обелісків. 
Місто Бібл

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Назва «Фінікія» походить від 
грецького «фоінос» -  пурпу
ровий і пов'язана з тим, що 
фінікійці виготовляли черво
ну фарбу та торгували нею.

Ф інікійці були найкращ ими у давньому світі мореплав
цями й купцям и. Міфи приписують їм винайдення кораб
лів і вітрил.

Свої міцні та довговічні кораблі фінікійці будували з кед
рового дерева. Судна приводилися в рух за допомогою вітрил 
і весел. Маленькі човни ф інікійці будували для нетривалих 
мандрівок, а великі -  для війни й далеких подорожей. 
Купецькі кораблі вирізнялися не лиш е розмірами, а й 
розкішшю. Інколи їх називали плавучими палацами.

Ф ін ікійці ш видко освоїли Середземне море, добре знали 
берегову лінію , протоки, острови. Часто володарі могутніх 
країн, під владою яки х  вони були, використовували ф ін і
кійський флот у своїх завойовницьких походах.

За доби перського панування ф інікійські міста 'Гір, Сідон 
та Арвад могли надати близько 300 бойових кораблів -  
бірем. Ш ироко відомі бойові галери, створені ф ін ікійцями. 
Вони досягали 25 м у довжину, мали величезний підводний 
таран, за допомогою якого топили ворожі кораблі. Знаючи

Скляні підвіски. 
IV—III ст. до н.е.

Торговельний корабель фінікійців. 
Рельєф з м. Сідон. II ст. до н.е.
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РОЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ У ДАВНИНУ

НАКАЗ
ВАВИЛОНСЬКОГО
ЦАРЯ

вивчіть слова  
та їх значення

Бірем а -  латинська назва 
бойового корабля з двома 
рядами весел, розташ ова
ними один над одним. 
К олонія  -  територія, місто, 
країна, заселені або підко
рені вихідцям и з якої-не- 
будь держави або представ
никами якогось народу.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.̂-1

Фінікійські колонії

море, вміло керуючи кораблями, ф ін ікійці здобули славу 
вправних воїнів у морських битвах. Хоча взагалі вони не 
любили воювати, вваж али, що простіше здобути багатство 
торгівлею. Саме ф ін ікійці за наказом єгипетського царя 
Н ехо перш им и в істор ії зд ій сни ли  подорож  навколо 
А ф риканського континенту, не злякавш и ся  всесильної 
морської стихії. Ф ін ік ійські мореплавці на своїх кораблях 
вийш ли з Н ілу каналом до Червоного моря. П ливли уз
довж  невідомого їм  берега А ф рики  з дивовижним 
рослинним  і тваринним  світом . Восени мореплавці 
приставали до берега і обробляли землю . П ісля жнив 
поповню вали зап аси  й продовж ували  свій  ш ля х . На 
третьому році виснаж ливого плавання ф ін ік ійц і обігнули 
А ф рику і пройш ли Г ібралтарську протоку (Гераклові 
стовпи, я к  їх п ізніш е назвали греки). Д алі було вже добре 
відоме їм Середземне море, і невдовзі вони побачили 
береги Єгипту.

3. Колонії фінікійців

Ф ін ік ій ц і торгували з єги п тян ам и , ассирій цям и  та 
інш ими народами. Вони купували та привозили додому 
слонову к істку , м ідь, папірус, срібло, пш еницю , сіль, 
тканини , зброю. П родавали червону фарбу, вовну, скло, 
метал, деревину. Вовну вони фарбували в червоний колір 
відомим лиш е їм секретним способом.

На своїх ш ляхах  ф ін ік ійц і будували торговельні комп
лекси , де можна було залиш ити товари чи просто перепо
чити від тяж ко ї й тривалої подорожі. П рямокутні або

Бібл Головні міста фінікійців

°  Узбережжя, що були колоні
зовані фінікійцями

•  ФІНІКІЙСЬКІ КОЛОНІТ
____  Головні морські торговельні

шляхи фінікійців

•  Інші міста



[І*р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. доне 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Фінікійський керамічний 
саркофаг із зображенням 
людського обличчя

Карфагенська амфора 
для перевезення продуктів 

харчування. 
VI ст. до н.е.

квадратні двори, оточені критими складами и прим іщ ен
нями для відпочинку, криницям и й насадженими дерева
ми, були своєрідними оазами на торговельних ш ляхах.

Із зб ільш енням  чисельності населення в м істах 
фінікійці почали ш укати м ісця, де можна було б прогоду
вати себе і родину. Поступово вони масово розселилися на 
островах Середземного моря та на північному узбереж ж і 
Африки. Там ф ін ік ійц і утворили перші відомі в історії ко
лонії.

Н айдавніш і з них з ’явилися в XII ст. до н.е. у П івнічній 
Африці та на о. Кіпр. У X ст. до н.е. ф ін ік ійц і досягли 
західних берегів Середземного моря. Однією з найбільш их 
фінікійських колоній було місто Карфаген («нове місто»), 
засноване у П івнічній Африці вихідцями з Тіра. За доби 
розквіту чисельність населення у ньому сягала 200 тис. 
чоловік. Карфагеняни поступово підкорили місцеве насе
лення й створили могутню держ аву. Згодом Карфаген за 
снував власні колонії на о. Сицилія та на південному узбе
режжі Іспанії.

ЗАГАДКИ ДВОРІЧЧЯ

1. Чому фінікійців називають найкращими мореплавцями 
давнини?

2. З  якими народами торгували фінікійці?
3. Опишіть подорож фінікійського купця із Тіра в Карфаген.

Група статуеток з м. Бібл. 
Бронза з позолотою.
І тис. до н.е.

^ Л И К А  М АНДР/б ^

Позначте 
на контурній карті:

Міста фінікійців та зас
новані ними колонії.

1 Посперечайтеся 
з мудрецем

Чому фінікійцям не вдалося 
створити могутню військову 
державу?

і > Ш И 1*1 . ■ Ш ■ тл , •вш.Л



РОЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ У ДАВНИНУ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до
« ч

Держави євреїв у Палестині

Кітій

§ 18. Давньоєврейське царство
З ем ля  царів і пророків

С И Р І Й С Ь К А

П У С Т Е Л Я

Сикайсь«“*
п-ів

ЦЕ ЦІКАВО

За біблійною легендою, під 
час виходу євреїв з єгипетсь
кого полону сталося диво: 
води Червоного моря розсту
пились, і євреї перейшли на 
протилежний берег. їхні пе
реслідувачі, як і за наказом 
фараона мали повернути їх, 
кинулися навздогін, але їх 
поглинуло море.

1. Виникнення Ізраїлю та Іудеї

Понад 3 тис. років тому в П алестину прийшли 
кочові племена ібрі -  «зарічні люди». Так назива
ли давніх євреїв, що належ али до групи семітсь
ких народів. Вони витіснили звідти філістимлян. 
З часом євреїв підкорили єгиптяни й насильно 
переселили у свою країну , перетворивш и на 
рабів. Там вони займалися будівництвом, ремес
лом, були слугами у зам ож них єгиптян . У XII ст. 
до н.е. єгипетський фараон відпустив євреїв на 
батьківщ ину.

Вихід 600 тис. євреїв з Єгипту до Палестини, 
за переказом, очолив пророк М ойсей. Він був 
для них і вождем, і свящ еником , і суддею. За біб
лійною  легендою, 40 років вів Мойсей свій народ 
у П алестину. За цей час зм інилося три поколін
ня -  мудрий провідник чекав, доки помруть ті, 

хто був народж ений рабом.
На межі Х І-Х  ст. до. н.е. на півночі 

П алестини євреї утворили держ аву Із
раїль. За легендою, засновником і пер
шим царем її був Саул (1 0 2 0 -1 0 0 0  pp. 
до н.е.). У цей час на півдні Палестини 
ви н и кла  ще одна держ ава євреїв -  
Іудея.

2. Царство Давида і Соломона

П ісля кривавих братовбивчих війн 
Ізраїль та Іудея об’єдналися -  утворилася 
держ ава, відома в історії як  Давньо

єврейське царство. Вважають, що правителем новоствореної 
держави був Давид (1000-965 рр. до н.е.). Він народився У 
Віфлеємі. За однією з легенд, Давид був зброєносцем у Саула, 
за іншою -  його зятем  і полководцем. Прославився 
перемогою над могутнім воїном філістимлян Голіафом, яка 
закр іпила за єврейським народом землі ф ілістим лян У 
П алестині. Ставши царем, розбудував місто Єрусалим і 
проголосив його столицею держави.

Н априкінц і свого ж иття  він писав релігійні гімни "  
псалми та готувався до побудови найваж ливіш ого для 
євреїв храм у -  Є русалим ського, я к и й  став символом 
стійкості та єдності єврейського народу. Храм було побудо
вано за правління царя Соломона.

П равління Давидового сина -  Соломона (965—928 рр* 
до н.е.) називаю ть «Золотим віком» Д авньоєврейської

П АЛЕСТИ НА

Кордони Ізраїльсько-Іудейського 
царства за Давида і Соломона 
(Х І-Х  ст. до н.е.)

Стародавні »сторичні області

ят Фініюя

Іудея

Ізраїльське царство

Сирія

Райони поселення філістимлян

• Найбільші міста

• Інші міста

Л Зруйновані міста



Давид і Голіаф. 
Гравюра.
Юліус Шнорр фон 
Каросфельд, 1860 р.

1000 р. до н.е. 500 р. доне 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Людина, що несе козу 
для жертвоприно 

иіення. XV ст. до н.е.

держави. Його вважали мудрим правителем. Біблійні 
легенди оповідають про справедливий суд Соломона. 
Одного разу до нього звернулися дві ж інки, у яких 
народилося по хлопчику. Одна з них уві сні ненароком 
задавила дитя і вранці замінила його на живу дитину 
сусідки.

Потім кож н а з ж ін о к  ствердж увала , що ж ива 
дитина -  саме її син. Соломон наказав охоронцеві роз
рубати малю ка і віддати по половині кож ній. Одна з 
жінок погодилась на це, а інш а вигукнула: «Краще 
віддайте дитину їй , т ільки  не вбивайте!» Саме вона і 
була м атір’ю хлопчика.

З тих часів і пішов вислів «соломонове ріш ення», 
що означає мудре виріш ення.

Соломон розш ирив територію держ ави, захопивш и 
сусідні землі, та поділив країну на 12 частин, кож на з 
яких  протягом  м ісяц я  утрим увала царя і його 
найближ че оточення. Ц ар зб ільш ив податки та 
запровадив обов’язков і чоти рим ісячн і роботи на 
будівництві, яке  розгорнулося в країні.

Воїн
філістимлянин

Заможний
єврей

Храм царя Соломона. Реконструкція: 
а) вигляд збоку; б) вигляд спереду.



Соломон будує храм. Гравюра. 
Юліус ПІнорр фон Каросфельд, 1860 р.

РОЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ У ДАВНИНУ

4500 р. до Н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е.

Н авколо Є русалим а, М егіддо та інш их м іст були 
споруджені могутні захисні мури. У столиці збудували 
величний царський палац і храм богу Яхве. За правління 
Соломона Єрусалим став політичною та релігійною  столи
цею євреїв. За його наказом було побудовано торговель
ний флот, кораблі якого зазвичай плавали разом з ф ін і
к ій ц я м и . За царю вання Соломона зріс м іж народний 
авторитет його держ ави.

Особлива роль у Давньоєврейському царстві відводи
лася пророкам. Євреї часто потерпали від нападів ворогів, 
їхні землі захоплю вали сильніш і сусіди. У такі моменти 
дуже цінною була порада мудрої та досвідченої людини. 
Ж или пророки, переважно вихідці з низів суспільства, 
при царському дворі та храмах. Вони виконували роль яс
новидців і проповідників, пропагували покірність цареві, 
але іноді були активним и учасниками двірцевих інтриг. 
Вваж ається, що одним з перших пророків був Мойсей, 
який  вивів євреїв з Єгипту.

Пророки написали перші п ’ять книг Б іблії. В іудаїзмі 
вони мають назву «Тора». Історія зберегла згадку про те, 
що в XI ст. до н .е. пророк Є амуїл благословив на 
царю вання Саула. У середині IX ст. до н.е. пророк Іл ія 
переш кодив об’єднанню  євреїв, ф ін ікійц ів  та сирійців в 
одну держ аву, бо таке об’єднання могло б призвести до 
зникнення єврейської релігії та культури і злиття із цими 
народами. У VI ст. до н.е. пророк Ієремія закликав євреїв, 
що вже не мали власної держ ави, п ідкоритися волі

Соломонове рішення. Гравюра. 
Юліус Шнорр фон Каросфельд, 1860 р.

Сувій Тори у дерев'яному 
футлярі

5000 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

Голова полоненого семіти. 
XIII ст. до н.е.



п2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

вавилонян, щоб зберегти свої звичаї та традиції. 
Саме завдяки пророкам та їх діяльності єврейсь
кий народ, який  протягом багатьох століть 
зазнавав переслідувань з боку володарів Єгипту та 
держав Дворіччя, не був знищений.

Верстви населення 
Давньоєврейської держави

Посперечайтеся 
з мудрецем

Як ви гадаєте, чому єврей
ському народові вдалося 
зберегти власні релігію й 
культуру під владою заво
йовників?

- 1

і

3. Давньоєврейська держ ава під 
іноземним пануванням

Після смерті царя Соломона Давньоєврейська 
держава розпалася. У 722 р. до н.е. цар Саргон II 
установив владу Ассирії над землями євреїв і 
змусив їх платити данину. Тоді ж  було спалено 46 
іудейських міст, а тисячі євреїв забрано в полон. 
Дивом можна вважати врятування Єрусалима. 
Місто не впало під ударами ворогів лиш е тому, що 
в таборі ассирійців почалась епідемія чуми.

На початку VI ст. до н.е. місто Єрусалим 
підкорив володар Нововавилонського царства На- 
вуходоносор II, який забрав євреїв у «вавилонсь
кий полон». П ісля завоювання Вавилона персами 
останні дозволили євреям повернутися на свої 
землі. Але землі євреїв, що так і не об’єднались у 
єдину державу, пізніше, у 332 р. до н.е., захопив 
Александр М акедонський. Згодом вони увійшли 
до складу Єгипетської держави. У 63 р. до н.е. 
землі євреїв стали римською провінцією. Давня 
держава євреїв припинила існування.

ЗАГАДКИ ДВОРІЧЧЯ

^ И К А М А Н  А р/а /с^

Позначте 
на контурній карті:

1. Територію  давн ьоєв
рейських царств.

2. Найбільші міста єврей
ських царств.

1. Яку роль в історії давніх євреїв, за легендою, віді
грав Мойсей?

2. Чим уславилися царі Давид і Соломон?
3. Якою була роль пророків в історії Давньоєврейсь

кої держави?

95
івньоєвреиське царство

—

Вільні селяни,
ремісники,
воїни

Іноземці

Племінна знать,
пророки.
жерці



РОЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ У ДАВНИНУ

Навуходоносор II. 
Давня печатка. 
УІІ-УІ ст. до н.е.

Вавилонська держава .іа царя 
Иавуходоносора II

Територія Нововавилонської 
держави

•  Найбільші міста

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.і

§ 19. Нововавилонське 
(Халдейське) царство

М істо архіт ект урних див

1. Утворення Нововавилонського царства

Вавилонську держ аву, як  і її столицю -  місто Вавилон, 
не раз захоплю вали завойовники. Б лизько 1600 р. до н. е. 
Вавилонію  завою вали хетти, але не змогли тривалий час 
утримувати її. На зм іну їм прийш ли кассити, як і волода
рювали над Вавилонською державою  чотири з половиною 
століття.

Н авіть поневолений, Вавилон лиш ався одним з найбіль
ш их міст Д воріччя, його політичним, економічним і куль
турним центром. Відродження незалеж ної Вавилонської 
держ ави розпочалося за правління царя Н авуходоносора І 
(бл. 1124—1103 рр. до н.е.). Його правління було початком 
Середньовавилонського царства. Проте через боротьбу за 
владу м іж  представниками правлячої верхівки, двірцеві 
перевороти, численні вторгнення ассирійців і ж ителів Ела- 
му держ ава проіснувала лиш е близько 150 років.

У IX ст. до н.е. на територію  Вавилонії прийш ли напів
кочові племена халдеїв. Д еякий час вони вели звичний для 
себе спосіб ж иття , займалися скотарством і землеробст
вом. Згодом вони не т ільки  оселилися у південних містах 
Д воріччя, перейняли культуру й релігію  вавилонян, а й 
посіли панівне становищ е у вавилонському суспільстві. 
П редставники цього народу стали царям и міст-держав, які 
боролися за перш ість у Дворіччі.

Проте Тиглатпаласар III, цар могутнішої Ассирії, у 729 р. 
до н.е. розгромив халдеїв. 120 тис. чоловік було взято в 
полон. Тиглатпаласар III проголосив себе вавилонським ца-



2500 р, до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.
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Навуходоносор II  про Вавилон
Я оточив Вавилон зі сходу потужним муром, викопав рів і зміцнив його схили за 
допомогою асфальту і обпаленої цегли. Біля рову я збудував високий міцний мур. 
Я зробив широкі ворота із кедрового дерева і оббив їх мідними пластинами. Щоб 
вороги, які задумали недобре, не могли увійти в межі Вави.юна з флангів, я ото
чив його потужними морськими хвилями, водами. Здолати їх було так само важ
ко, як справжнє море. Щоб запобігти прориву з цього боку, я звів на березі вал і 
облицював його обпаленою цеглою. Я ретельно зміцнив бастіони і перетворив 
місто Вавилон на фортецю.

■ ■ ■ятшш

1. Що в описі оборонних споруд Вавилона, побудованих Навуходоносором II, є пе
ребільшенням, а що ні?

2. Які оборонні споруди захищали місто Вавилон?

рем. Та халдеї не змирилися і продовжували запеклу 
боротьбу проти ассирійців, піднімаючи одне за одним 
повстання.

У 689 р. до. н .е. ассирій ський  цар С інахеріб знову 
зруйнував Вавилон. Д ля боротьби з А ссирією  ж ител і 
Вавилонії об’єдналися з колиш нім и своїми ворогами, 
а тепер ворогами Ассирії -  арамеями та ж ителям и Ела- 
му. Цю боротьбу очолив халдейський цар Н абупалассар 
(625 -605  рр. до н.е.). Перемігш и, він узявся за віднов
лення держ ави із столицею  у В авилоні. П равління 
Н абуналассара вважаю ть початком Н ововавилонсько- 
го царства (625 -  539 рр. до н.е.).

Його син Н авуходоносор II (605 -  562 рр. до н.е.) 
був великим  завойовником . Він розш ирив кордони 
держ ави, завою вавш и території від Іранського н агір ’я 
до Єгипту. Разом  з тим Навуходоносор розгорнув гран 
діозне будівництво у столиці держ ави  -  В авилоні. 
Було побудовано велику к ільк ість  палац ів , храм ів , к а 
налів і укріплень. Його правління -  період найвищого 
розквіту Нововавилонського царства.

Я к  і в Д авньовави лон ськом у царств і, верх івку  
суспільства становив царський двір. Крім царя, до нього 
належ али вищ і чиновники, вавилонські посли в інш их 
країнах, іноземні принци, які перебували при дворі як  
заручн и ки , царські родичі. Н аселення Вавилона 
поділялося на вільних людей і рабів, а також  на служ и
телів храмів і мирян.

Храм був державою в держ аві. Так, храм Есагіла 
володів половиною земель країни. Представники храму

ЦЕ ЦІКАВО

Ассирійський цар Ашшур- 
баніпал прославився підко
ренням Вавилона. У місті 
правив його брат Ш амаш- 
ш умукін, що повстав проти 
царя разом з халдеями, ара
меями, еламітами. Ашшур- 
баніпал узяв повстале місто 
в облогу. Ж ителі ледь не по
мерли з голоду. У безвиході 
Ш ам аш ш ум укін  зваж ився 
на відчайдуш ний вчинок: 
підпалив власний палац і 
кинувся у полум’я разом зі 
своїм гаремом.

>
Нововавилонське 

(Халдейське) царство



РОЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ У ДАВНИНУ

2. Вавилон — найбільше місто 
Дворіччя

Розміри та план міста. Місто Вавилон на 
початку своєї забудови мало вигляд чотири
к утн и ка площ ею  близько 400 га. Сторони 
цього чоти рикутни ка були зорієнтовані за 
чотирма «вітрами», тобто за сторонами світу. 
Р ічка Євфрат поділяла місто на дві частини. 
На лівом у березі розташ овувалося Старе 
місто, а на правому -  Нове. У період найви

щого розквіту Вавилона за царя Навуходоносора II було 
побудовано навколо Нового міста мури довжиною майж е 18 
км. Вони були таким и ш ирокими, що на них могли роз’їха
тися дві колісниці, запряж ені четвіркою коней. На внут
ріш ньому боці мурів через кож них 50 м розташовувалися 
башти -  всього 360. На зовнішньому боці мурів було збудо
вано 250 башт. Площ а міста в цей час сягала 1000 га, а 
чисельність населення -  500 тис. чоловік. У будівництві 
використовувались асфальт, кам інь та обпалена цегла. 
Своєю величчю враж али вулиці міста, палаци і десятки 
храмів.

Ворота Іш тар. Серед воріт, присвячених богам, своєю 
красою  ви р ізн яли ся  Ворота богині Іш тар . Вони були 
парадним  входом до м іста. М асивні високі квадратн і 
баш ти, з ’єднані аркою , прикраш алися рельєфами з глазу
рованої цегли. На синьому тлі чітко вирізнялися 575 рель
єфів із зображ еннями свящ енних тварин -  білих з жовтою 
і ж овтих з червоною гривою биків, а також  загадкового 
звіра «сірруш» -  напівзм ія-напівптаха з лапами лева, 
роздвоєним язиком , з рогом на пласкій голові та тілом, 
вкритим  лускою.

У наш час у П ередньоазійському музеї в Берліні із 
близько 100 тис. улам ків  ворота відтворено в такому 
вигляді, у якому вони існували у Вавилоні. Над землями 
колиш нього міста Вавилона також  велично здіймаються 
відтворені Ворота богині Іш тар.

П лан міста Вавилон, періоду 
розквіту. VI ст. до н.е.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

відповідали за торговельні відносини з іншими 
державами. Вони обмінювали вовну і ячмінь на 
оливкову олію та деревину. Храм також  здавав 
свої поля в оренду селянам, які сплачували за 
це сільськогосподарською продукцією.
, Серед м ирян найниж чою  верствою були 
раби. Проте рівень ж иття раба у заможному 
господарстві міг бути вищ им, ніж  у вільного 
селянина. Вільні громадяни займалися ремес
лами. Серед них виділялися ткачі, каменярі, 
цеглярі, ковалі тощо. Зазвичай професія була 
спадковою.

1 -  
2  -

3 -
4  -

5 -

6 -
7 -

8 -

9 -

10 -  

11 -  

12 -  

13  -

храм

Нове місто 
будинки і сади 

річка Євфрат 
міст
фортеця

Ворота богині Іштар 

палац

Старе місто 

Дорога процесій 
зикурат Етеменанкі 

храм Есагіла 

канал Лібільхегала 
висячі сади
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Лев. Рельєф з Воріт богині 
Іштар. VI ст. до н.е.

Ворота богині Іштар. 
Реконструкція.

Д орога процесій . Від Воріт Іш тар  почин алася  
найвеличніш а у світі на той час Дорога процесій («Айбур- 
Ш аба»). Її побудували для перевезення ван таж ів  і 
пересування лю дей. По н ій , вваж али  вавилоняни , 
проходив і сам бог М ардук, якому вони поклонялися. Ш и
рина вулиці становила 23 м. Вона мала складну будову: на 
цегляний настил було покладено асфальт, а зверху -  вап
някові плити , при краш ен і червоним кам енем . Обабіч 
дороги здіймалися в небо високі мури, з яки х  загрозливо 
дивилися 120 левів із жовто-червоними гривами.

П алац  Навуходоносора II. Щ е одним дивом Вавилона 
був величезний палац Навуходоносора II. Ц ар ствердж у
вав, що побудував його за 15 діб. П алац був пишно оздоб
лений багатокольоровими барельєфами й глазурованою 
плиткою. Тронна зала Навуходоносора II мала ш ирину

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 1899 р. розпочалися розкоп
ки Вавилона, які тривали 18 
років. Очолював експедицію 
Роберт Кольдевей. Під час 
досліджень було знайдено руї
ни Вавилонської вежі, висячих 
садів, царського палацу, за
лишки моста через Євфрат, 
мурів та вулиць міста.

Сірруш. Рельєф з Воріт богині 
Іштар. VI ст. до н.е.



РО ЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ У ДАВНИНУ
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60 м і у висоту сягала 20 м. У палаці зберігалися військові 
трофеї вавилонських царів.

Висячі сади Семіраміди. Н еподалік від палацу розташ о
вувалися висячі сади, як і давні греки пізніш е назвали 
одним із чудес світу. Ц я багаторівнева будівля, схожа на 
ступінчасту піраміду, майж е вся була вкрита рослинами. 
На кожному рівні росли пальми, кипариси та інш і дерева. 
Д ля їх зрош ення вавилоняни створили складну систему 
поливу. Усередині споруди працю вали пристрої, як і поста
чали воду з Євфрату на кож ний з поверхів. Давньогрець
кий історик Діодор С ицилійський ствердж ував, що ці сади 
були збудовані царицею  Ш ам м урам ат (Семірамідою ) 
близько 800 р. до н.е. Однак за інш ими даними висячі сади 
Навуходоносор II подарував своїй друж ині А мітіс, це ста
лося м айж е через 200 років після смерті Семіраміди.

В авилонська веж а. Її називали  Е тем ен анкі -  «дім 
наріжного каменя неба і землі*, бо вона, за задумом, мала 
з ’єднувати землю  і небо, на якому ж или боги. Вавилонсь
ку веж у було збудовано на основі одного з найдавніш их зи- 
куратів часів царя Х аммурапі.

Напис на вежі від імені царя Набопалассара (VII ст. 
до н .е.) розповідав: «Мардук звелів мені збудувати вежу 
Етеменанкі, яка до мене була ветха і доведена до руйнації, 
звести фундамент і встановити її на грудях підземного 
світу , а верш ина її щоб зд ій м алася  в піднебесся*. 
Добудовували та поновлювали вежу і наступники Набопа
лассара. Кожен з них вваж ав почесною справою долучи
тися до будівництва Етеменанкі.

Вежа розташовувалася біля головного храму Вавилона - 
Есагіла. Вона мала 7 рівнів і сягала у висоту майж е на 
100 м. Кожен поверх мав свій колір. На вершині було святи
лищ е, оздоблене голубою цеглою, яка виблискувала на сон
ці. Вавилонська вежа присвячувалася головному богові -  

М ардуку та його друж ині. Місцеві жителі 
вваж али, що саме тут він приймав прине
сені йому дари. На верш ині святилищ а 
зберігалися вкриті золотом роги, що були 
символом влади М ардука.

3. Завоювання Вавилона 
персами

У середині VI ст. до н.е. на панування у 
Д воріччі почала претендувати П ерська 
держ ава, яка  посилилася та розш ирилася. 
Ц ар персів Кір II знайш ов найкращ ий 
спосіб перемогти Вавилон без кровопро
л и ття . Він перем анив на свій бік і 
вавилонську знать, і рабів-полонених. За 
легендою, у 539 р. до н.е. Кір II Великий

Сади Семіраміди у Вави лоні.
Реконструкція

Храм Етеменанки у Вавилоні. 
Реконструкція

100
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Геродот про захоплення Вавилона персами
...Вже три ihn минуло, як Вавіпон було еля то. а частини жите
лів міста німо/о ще про це не .тала. Кір .тиняв столицю, не зус
трівши спротиву, і вчинив з Набонідом із притаманною йому 
м'якістю щодо переможених царів. Кір став і першим завойов
ником, що залишив Вавилон незруішованим. Його вразила пиш
ність міста, і він не ті.іьки заборонив будь-що руйнувати, а й 
наказав спорудити на своїй могилі пам'ятник у  вигляді мініа
тюрної Вавилонської вежі.

1. Чому перський цар Кір, захопивши місто Вавилон, не став його 
руйнувати?

2. Чому, на вашу думку, цар Кір поводився м'яко із переможеними 
правителями?

П ерські луч н и ки . 
Рельєф V ст. до н.е.

підійшов до мурів Вавилона і довго розмірковував, я к  за 
хопити місто. Було к іл ьк а  варіантів: ш турм, тривала 
облога або військова хитрість. Зрештою він зупинився на 
останньому. П ерський цар звелів відвести викопаним 
каналом води Євфрату від міста. Коли річка обміліла, його 
армія увійшла до могутнього й укріпленого Вавилона по її 
руслу. Більшість вавилонян, у тому числі й цар Набонід та 
царевич Валтасар, навіть не підозрювали, що місто захопле
не ворогом. У палаці вони бенкетували, аж  доки туди не 
увірвалися перси. В останньому своєму бою Валтасар заги
нув. Хоча столиця вціліла, Нововавилонське царство припи
нило своє існування. Після цього не раз повставали жителі 
величного міста, але їхня боротьба не мала успіху. Царство, 
яке проіснувало понад 1500 років, занепало, а Вавилон 
перетворився на невеличке поселення.

ЗАГАДКИ ДВОРІЧЧЯ

1.3а правління якого царя Нововавилонське царство 
дося ї ло свого розквіту?

2. Опишіть уявну подорож стародавнім Вавилопом.
Ро;ік;іж іть про одне з вавилонських архітектурних чудес. 

\. Як перському царю Кіру II вдалося захопити добре 
укріплений Вавилон?

101

Посперечайтеся 
з мудрецем

Який з архітектурних ше
деврів Вавилона, на вашу 
думку, був уособленням мо
гутності держави? Пояс
ніть, чому ви так вважаєте.

*

І*

o o y & t d i і

^/ч И К А  М АН ДР/б/ц

Позначте 
на контурній карті:

1. Територію  Н ововави- 
лонського царства.

2. Н айбільш і міста дер
жави.

Нововавилонське 
Халдейське, царство
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Сарди

Іпарта
н̂ п.Крит

Екбатані

Єрусалим

іргади

толь

Е Р И Т Р Е Й С Ь К Е  ' 
А Р А В ІЙ С Ь К Е )  МОР,

Дарій І. Деталь рельєфа. 
Кінець VI ст. до н.е.

ЦЕ ЦІКАВО

За легендою, Дарій І прий
шов до влади внаслідок 
домовленості. Претенденти 
на владу виріш или, що ца
рем стане той, чий кінь пер
шим заірж е біля міських 
воріт на сході сонця. Стало
ся так, що кінь Дарія при
ніс своєму господареві цар
ський титул і владу.

У І тис. до н.е. територію  Іранського нагір ’я на сході 
Дворіччя заселили перси -  народ, який  і дав назву країні, 
що утворилася тут у VIII ст. до н.е. Її легендарним заснов
ником вважаю ть Х ахам ан іш а (7 0 0 -6 7 5  рр. до н.е.) із роду 
А хеменідів, тому ж ителів країни називаю ть ахеменідами. 
Найдавніш ою  столицею країни було місто А нш ана.

Видатним царем персів був Кір II Великий (Куруш) 
(559—530 рр. до н.е.) В результаті його завойовницьких 
походів утворилася величезна імперія, що простяглася від 
Егейського моря на заході до річки Інд на сході. Серед ін
ших завойовників Кіра II вирізняло те, що він поважав за
кони й релігію підкорених народів. Це убезпечувало його 
від невдоволення і повстань на завойованих територіях.

Після Кіра II царем Персії став його син Камбіз, голов
ним досягненням якого було підкорення у 525 р. до н.е. 
Єгипту. Щоб утримати владу, Камбіз залиш ився в Єгипті на 
три роки, але невдовзі помер. Тоді царем став його двоюрід
ний брат Дарій І (Д арявахуш ) (522—486 рр. до н.е.). «Цар 
царів» -  так його називали піддані. 36 років він правив Пер
сією. Дарій отримав у спадок величезну державу, кордони 
якої ще більше розширив, здійснивш и успіш ні походи в 
Індію, Грецію, Малу Азію та проти скіфів у Північне При
чорномор’я. Крім цього, провів внутрішні реформи, вдоско
наливш и управління підвладними територіями.

Перська держава

І шш Територія, иа якій
виникла Перська держава
Перське царство
наприкінці VI ст. до н.е.

УЩшт Завойовницькі походи царів

• Столиця Персії

• Найбільші міста

С ІШ Я Стародавні історичні
області

САКИ Місця розселення
стародавніх племен

Царська дорога

Мараканда

ЛЇО/>

РО ЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ У ДАВНИНУ
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§ 20. Перська держава
Держ ава «царя царів»

1. Виникнення Перської держави
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Рельєфи і.і зображенням перських 
воїнів із м. Персеполь. V ст. до н.е.

НАКАЗ 
ВАВИЛОНСЬКОГО 
ЦАРЯ

І
вивч іт ь слова  
та їх значення

Ситрапія  (в перекладі з дав
ньоперської частина царс- 

|тва) -  провінція у давній і 
Персії.

2. Устрій Перської імперії

У результаті реформ Д арія  І П ерську імперію  було 
поділено на області -  сатрап ії. Кожною з них управляв 
губернатор -  сатрап (обов’язково з персів), який  підпо
рядковувався цареві. Сатрапи не могли командувати 
армією та збирати податки. Ц им займалися царські чи 
новники. Усе це обмежувало владу сатрапів й убезпечу
вало Д арія І від змов. У кож ну провінцію  призначали 
довірених осіб, я к и х  нази вали  «очі та вуха ц аря» . 
Зазвичай це були родичі Д арія І. Вони пильно стеж или 
за сатрапами і про все доповідали царю.

Щоб контролю вати величезну територію  і забезпечити 
зв ’язок та ш видке пересування м іж  сатрапіям и, Д арій І 
збудував так звану царську дорогу. Вона перетинала всю 
імперію  від міста Суз до міста Сарди, поблизу Егейського 
моря. Її довж ина становила 2683 км. Уздовж дороги 
збудували 111 зупинок, де мож на було зам інити коней, 
відпочити та поїсти. Близько 515 р. до н.е. за наказом 
Д арія  І було закладено столицю  держ ави П ерсеполь 
(Парсу) -  «місто персів». Місто стало символом влади 
царя. Тут у березні щ ороку чиновники з усієї імперії 
прямували до палацу, утворюючи велику та яскраву 
процесію разом із солдатами, колісницям и й верш ни
ками. Цар чекав їх у залі для прийомів, де вони звітува
ли  про свою роботу. П ісля цього починалося свято. 
У Персеполі також  відбувалися зустрічі правителів з 
усього світу.

3. Загибель Перської держави

Запобіж ні заходи Д арія І і його наступників не вберегли 
Державу від постійних змов, переворотів. Невдалі війни з 
греками призвели до ослаблення держ ави. У IV ст. до н.е. у 
персів з ’явився грізний ворог в особі А лександра, молодого 
Царя М акедонії. У битвах під Іссою, Граніком , Гавга- 
мелами македоняни розбили війська, очолювані перським 
Царем Дарієм III. Протягом 33 4 -3 3 0  рр. до н.е. під ударами 
Александра величезна імперія персів упала, а землі, що 
входили до її складу, стали частиною імперії великого 
завойовника.

ЗАГАДКИ ДВОРІЧЧЯ

1. Що зробив Дарій І, аби зберегги та зміцнити свою 
владу?

2. Які народи були підкорені персами?
3. Чому загинула могутня Перська держава?

Посперечайтеся 
з мудрецем

Якби ви були перським царем, 
що б ви зробили для зміцнення 
держави?

^ / ч И  ка  М АН АРіВк^

Позначте 
на контурній карті:

1. Територію Перської дер
жави.

2. Н апрямки походів пер
ських царів. ,

103



РОЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ V ДАВНИНУ

5000 р. до н.е. і 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е, 3000 р. до н,і

Глиняна табличка 
з давнім клинописом. 

Близько 2350 р. до н.е.

НАКАЗ 
ВАВИЛОНСЬКОГО 
ЦАРЯ

вивч іт ь слова  
та їх значення

А ст роном ія  (від грец. «аст- 
рон* зірка і «номос» -  
закон) наука, що вивчає 
небесні світила.
М о но т еїзм  -  (від грец. 
«моно* -  один, *теос* -  
бог) -  релігія, у як ій  по
клоняю ться тільки одному 
богові.

я* £*£_4-

Фрагмент підручника 
з геометрії для школярів. 
Глиняна табличка. 
Близько 1700 р. до н.е.

§ 21. Культура та релігія 
народів Дворіччя

Таємниці гли н я н и х  т абличок

Я к і давні єгиптяни, народи Дворіччя створили непере
січні духовні цінності, як і й сьогодні дивують людство та 
використовуються ним.

1. Писемність

Однією з найдавн іш их форм письма на Зем лі вчені 
вваж аю ть клинопис, що його винайш ли ш ум ери. У ньо
му використовувалися знаки, схожі на клинці. Для письма 
виготовляли паличку-перо, що мала трикутну форму. Нею 
видавлювали знаки  на табличці з м ’яко ї глини. Цей мате
ріал був найпош иреніш им у Дворіччі й водночас довговіч- 
ніш нм за єгипетський папірус чи добре відомий нам папір. 
П исемність ш умерів була досить складною . Д ля письма 
використовувалося понад 2000 різних символів. Спочатку 
шумери писали вертикальними стовпчиками справа на
ліво, згодом -  зліва направо горизонтальними рядками. 
Писці у ш умерів, так само як  і в єгиптян , повинні були 
пройти тривале і непросте навчання.

П ерші записи стосувалися храмів і міст. П ізніш е почали 
записувати легенди, оповіді, поеми, фіксувати події, що 
відбулися. Це стало початком літератури. Велику кількість 
глиняних табличок знайш ли археологи під час розкопок 
ш ум ерського м іста Ур. У В авилоні та ін ш и х  містах 
знайдено цілі «глиняні бібліотеки» з літературними тво
рами, історичними оповідями, царськими указам и , торго
вельними угодами.

А ккадці та інш і народи постійно вдосконалю вали 
шумерське письмо, робили його зручніш им у користуванні. 
В аккадськом у клинописі к ількість  знаків перевищ ува
ла 600. А давньоперський клинопис мав усього 43 знаки.

Писемність у персів використовувалася переважно для 
написів, які прикраш али гробниці царів, стіни й колони 
палаців, зброю, предмети побуту. У деяких випадках 
один і той самий знак міг позначати різні склади або на
віть різні слова. Перські таблички пережили саму Персь
ку імперію. Саме вони розповіли вченим про ті часи.

У Ф інікії наприкінці II тис. до н.е. було винайдено пер
ший у світі алфавіт. Спочатку він складався тільки з букв, 
що позначали приголосні звуки. Письмо, побудоване на 
алфавіті, було зручніш им за клинопис, тому швидко 
поширилося серед народів Дворіччя. Усі відомі давні та 
сучасні алфавіти -  грецький, латинський, український та 
інші за пращура мають саме фінікійський. З того часу 
кількість письменних людей почала швидко зростати.
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2. Освіта і наукові знання

3. Міфи і релігія

Зображення Землі.
Вавилонська глиняна табличка

Освіта. Перші відомості про ш коли знаходимо у ш уме
рів. Ш коли мали назву «будинки табличок*. Зазвичай 
вони були не пов’язані з релігією. У них вивчали письмо, 
основи математики, астрономії, закони, музику. До школи 
ходили хлопчики з 5 7 років. Н авчання було тривалим . 
Закінчували ш колу в 2 0 -2 5  років.

На глиняних табличках зберігся опис ш кільного дня 
шумерського учня. Ш коляр біг на уроки, бо знав, що за 
запізнення його буде покарано палицям и. На уроці він 
спочатку повторював те, що вивчив напам ’ять з таблички. 
Потім ш коляр записував нову табличку. У ш умерській 
ш колі дітей карали за розмови на уроці, за погану поведін
ку, за неохайно написаний текст.

Н авчання мож на було продовж ити у своєрідних 
університетах в Урі, Вавилоні та інш их містах.

Наукові знання. Н айбільш і досягнення народи Дво
річчя мали у математиці, астрономії, медицині, географії 
та складанні законів. Ш умери знали найваж ливіш і мате
матичні дії, вміли обчислювати площ у, використовували 
дробові числа та винайш ли першу таблицю  множ ення.

М атематичний досвід ш умерів став основою для здобут
ків вавилонян. Гідні подиву досягнення вавилонян: вони 
відкрили одне з математичних правил, яке пізніш е дістало 
назву «теорема Піфагора*; вміли обчислювати об’єм різних 
фігур; запровадили систему лічби, основою якої було число
6 0 .1 сьогодні, наприклад, час ми рахуємо так: у 1 хвилині -  
60 секунд, в 1 годині -  60 хвилин.

Народи Д воріччя нагром адили зн ачн і зн ан н я  про 
зоряне небо. Ж ерці з вершин зикуратів вели тривалі спо
стереження за планетами. Вони з великою точністю розра
хували орбіти Венери, Марса, Сатурна та М ісяця. Саме 
вавилоняни м айж е 4 тис. років тому створили докладну 
карту зоряного неба та дали 12 сузір ’ям добре відомі й нам 
назви: Рак , Козеріг, Телець, Стрілець та ін. М ісячний 
Календар, який вони склали, використовують і донині 
ізраїльтяни й мусульмани.

Вавилоняни досягли значних успіхів у медицині. Вони 
проводили хірургічні операції, хоча за їхн ім и звичаям и не 
Дозволялося робити розтин т іл а  померлого. Д ерж ава 
суворо стеж ила за результатами лікування і встановлю 
вала грош ову винагороду за зцілення хворого.

Медичний трактат з 
рецептами ліків від різних 
хвороб. Глиняна табличка. 
Близько 2100 р. до н.е.

Н авколиш ній світ ж ителі Д воріччя не поділяли на світ 
богів і світ людей. Герої їхн іх  міфів і боги ж или поряд із 
звичайними смертними. Кожна річ чи явищ е мали свого
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РОЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ У ДАВНИНУ

5000 р. до н.е.

Голова богині із м. Урук.
Фрагмент скульптури. 

Середина III тис. до н.е.

Гільгамеш. Рельєф. 
IX ст. до н.е.

Богиня Іштар. Пластина 
із слонової кістки. 

725 р. до н.е.

4500 р. до н е. 4000 р. до н.е. 3500 р до н.е. 3000 р. до н е

духа або покровителя. Ш умери поклонялися більш  ніж 
2000 різних богів. Чому їх  було значно більш е, ніж  у 
Єгипті? Тому що кож ен м іський ж итель обирав для себе 
бога, як и й  захищ ав тільки  його. За уявленням и ш умерів, 
спочатку існував первісний океан, з якого народилися 
небесний бог Ану й богиня землі Кі. Від їхнього шлюбу 
народилися бог сонця Уту, бог мудрості Енкі, бог м ісяця 
Н анна та ін.

У вели кій  пош ані в ш ум ерів був творець Всесвіту 
Енліль, який навчив людей обробляти землю і пасти худо
бу, та богиня кохання Інанна (пізніш е -  Іш тар). їм не 
тільки  поклонялися, а й приносили ж ертви та будували 
храм и. Міфи і рел ігійн і уявленн я  ш ум ерів найбільш  
яскраво відобразилися в епосі про Гільгамеш а.

Еиос про Гільгамеша. Гільгамеш -  легендарний цар шу
мерського міста-держави Урук. Про його пригоди розповідає 
одна з найдавніших поем -  «Сказання про Гільгамеша». Її 
записано на дванадцяти глиняних табличках, як і було 
знайдено під час розкопок столиці А ссирії -  міста Н іневія. 
У поемі описую ться як  реальні події, так  і вигадані. 
Гільгамеш  -  на дві третини бог і на одну -  лю дина. Він і 
його друг Енкіду пройшли через безліч різних пригод, 
знищ ую чи зло. Але сталося так , що вони розгнівили богів 
і ті забрали ж иття в Енкіду. Гільгамеш тяж ко  сумував і 
виріш ив відкрити секрет вічного ж иття.

На нього знову чекали небезпечні пригоди й мандрівки. 
Здолавш и всі перепони, він опинився на березі Океану 
Смерті. Тут Гільгамеш зустрів перевізника, якого звали 
Уршанабі. З його допомогою цар потрапив на інш ий бік 
океану, де зустрів безсмертного бога У тнапіш тима. Герой 
запитав у нього про секрет вічного ж иття. Утнапіштим 
розповів Гільгамешу, як  йому вдалося врятуватися під час 
потопу, влаштованого розгніваними богами, та здобути 
безсмертя.

Також  він повідомив про дивовиж ну рослину на дні 
океану, яка  могла повернути молодість. Тоді Гільгамеш 
прив’язав до ніг кам інь і пірнув у воду. Йому вдалося 
дістати рослину. І коли, здавалось, мети вже було досяг
нуто, а секрет розкрито, на заваді царю стала зм ія . Вона 
вкрала чарівну рослину, і тепер сама могла омолоджува
тися, скидаю чи ш кіру. А Гільгамеш  зрозумів, що люди 
приречені з часом старіти й помирати. Він гірко плакав, 
повертаючись до рідного дому. Та коли Гільгамеш  побачив 
збудоване ним величне місто Урук, почув величальні піс
ні, що лунали на його честь, він сказав собі: «Я і без квітки 
ж иття залиш уся в пам ’яті народу назавж ди».

У вавилонян серед багатьох богів головним був Мардук. 
За міфами вавилонян, він створив Землю. А сталося це У 
битві з богинею Тіаммат. Спочатку він озброївся 15 вогням и  
та викликав 7 тайфунів. Зібравши їх, він сів у колісницю й
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клинопис
прочитайте документ 

З  епосу про ГЬіьгамеша
«У\ршанабі, квітка та квітка знаменита, Ііо нею людина досягає зк иття. ІІринех ■// 
її я в Урук жгищений, Нагодую народ мій, квітку випробую: Якщо стара від неї 
людина молодшає, Я Пм від неї повернеться моя юність*... Побачив Пльгамеш 
водойму, чиї холодні води, Спустився до неї, пірнув у  воду. Змія квітки відчула папах, 
Із нори піднялася, квітку вкрала, Назад повертаючись, скинула шкіру. А тим часом 
Гиіьгамеш сидить і плаче, ІІо щоках його побігли сльози...

1. Навіщо була потрібна Гільгамешу «квітка знаменита»?

2. Хто завадив Гільгаллешу принести в «Урук захищений» казкову квітку?

V
№

!
£

I
1.7

кинувся назустріч небезпеці. Мардук убив Тіаммат і поділив 
її тіло на дві частини, створивши з них Землю і Небо. Потім 
він створив зірки та заселив планету людьми.

Нарівні з Мардуком у Вавилоні шанували Іштар (Інанну). 
Вона була богинею скорботи, а також  прекрасною богинею 
кохання. Завоювати прихильність Іштар було нелегко. Вона 
часто ображалася і переслідувала тих, хто її образив. На 
думку вавилонян, Іш тар спостерігала за людьми у вигляді 
планети Венери. Ця зірка була символом богині Іштар. Коли 
вона виступала як богиня війни, то її символом був лев. Міфи 
розповідають також , іцо, поступившись у двобої своїй сестрі, 
цариці світу мертвих, Іштар повинна була віддати їй власну 
голову. Але вона наказала своєму чоловікові Думузі, щоб він 
віддав свою голову. Тому її вважали жорстокою богинею.

Перси поклонялися багатьом богам. Ж ерці приносили їм 
У жертву різних тварин. Але згодом, за часів правління 
Кіра II Великого, у персів виникла нова релігія -  зороаст
ризм, у якій  головними богами були Анхра-Майнью й Аху- 
рамазда (в перекладі з перської -  «мудрий повелитель*). 
Засновником цієї релігії був пророк Зороастр. За легендою, 
коли йому виповнилося ЗО років, він побачив бога, який 
розповів про вічну боротьбу добра і зла та вічне життя для 
праведної людини. Після цього він почав проповідувати нову 
Релігію. Поступово зороастризм пош ирився у П ерській 
імперії, а сам Зороастр був впливовою особою при дворі царя.

Євреї спочатку, так само як  і єгиптяни, шумери та вави- 
лоняни, мали багато богів. У І тис. до н.е. вони перейшли до 
культу одного бога -  Яхве (Єгова). Ця релігія дістала назву 
іудаїзм. Віруючі євреї вважали себе божими обранцями. 
Вони суворо дотримувались у давнину і дотримуються дони
ні заповідей ( правил), як і визначають ж иття  євреїв. Основ
ними в іудаїзмі є 10 заповідей, що, на переконання євреїв,/

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Гільгамеш (з шумер. -  пращур -  і 
герой; з аккад. - той, що все ба- , 
чив) 1. Легендарний цар Урука > 
(кін. XXVII -  поч. XXVI ст. до н.е.). 
Відомий як будівничий укріплень 
Урука. 2. Міфічний герой; бог . 
справедливості, потойбічного 
суду: герой епосу про Гіль- ^ 
гамеша.

107 >

Крилатиіі бик. Рельєф з палацу 
Артаксеркса I I  в м. Сузи. Перша 
половина IV  ст. до н.е.

—у------
Культура та релігія 
народів Дворіччя 

______________ j___
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були записані Богом на каменях (скриж алях) і зберігались 
у ковчезі (скрині) в Єрусалимі. Ось ці заповіді: «шануй бать
ків», «не убий», «не вкради», «не молись ідолам», «не зга
дуй ім ’я бога без потреби», «не працюй у суботу» та ін.

4. Архітектура і скульптура

Війни та невблаганний час знищ или більш ість архітек
турних пам ’яток Д воріччя. До того ж  основним будівель
ним матеріалом для ш умерів, аккадц ів  і вавилонян була 
необпалена цегла, на ж аль, недовговічна. Храми і палаци 
будували на ш тучних підвищ еннях, щоб урятувати їх від 
повеней.

Кож на будівля, ж итло, храми, палаци, масивні мури із 
зубцями та баштами були своєрідною фортецею, оскільки 
доводилось постійно захищ атись від ворогів. Споруди мали 
квадратну або прямокутну форму. Зовні у них не було 
вікон, тільки двері. Прикладом може слугувати Палац Сар- 
гона II у Дур-Ш аррукені. Він стояв на високій прямокутній 
насипній зем лян ій  платформі. На ній були так і самі 
оборонні башти, як  і на мурах. У центрі палацу -  великий 
двір. Ліворуч від нього розташовувалися житлові приміщен
ня, прямо -  святкові, праворуч -  господарські. Кожна з цих 
трьох частин мала менші, ніж центральний, двори, розташо
вані майже хаотично.

На відміну від шумерів і вавилонян, ассирійці споруджу
вали свої храми з каменю й прикраш али їх скульптурами та 
рельєфами, як і зображ али сцени полю вання, військові 
подвиги царів. Особливо виразним и були тварини. 
У Нововавилонському царстві митці відмовилися від тра
диційних сю жетів і досягли досконалості в прикраш анні 
будівель орнаментами.

РО ЗДІЛ IV
ПЕРЕДНЯ АЗІЯ у ДАВНИНУ

Полювання на лева. 
Фрагмент розпису із палацу 
ассирійського царя.
VIII ст. до н.е.

Пропілеї Кееркса в м. Персеполь. 
Перша половина V ст. до н.е. Зикурат Нинні Сіни в м. Ур. Близько XXI ст. до н.е

Барельеф і.і зображенням 
міфічних створінь і бога 
Ахуримазда. V ст. до н.е.



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

5. Музика

Вже на зображеннях шумерських майстрів можна 
побачити духові, ударні та струнні інструменти. 
Найпоширенішою була, очевидно, арфа. Існували 
навіть спеціальні «будинки музики», де збиралися 
городяни для того, щоб насолодитися віртуозною 
грою музикантів.

Про пош ирення у Д воріччі цього виду м истец т
ва свідчить клинописна табличка із стародавнього 
міста У гари т , на я к ій  були н а п и сан і ноти 
асси р ій сько ї п існ і. Ц е н а й д ав н іш и й , в ідом и й  
ученим, зап исан ий  м узичний тв ір , яки й  м айж е на 
1500 років старш ий за папірус із нотами з Греції.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Що спільного у культурі 
народів давнього Дворіччя?

V -
НАКАЗ
ВАВИЛОНСЬКОГО
ЦАРЯ

вивчіть слова  
та їх значення

А р х іт е к т у р а  -  мистец
тво будувати.
Р ельєф  -  опукле або за 
глиблене зображ ення на 
плоскій поверхні.

-..■ігДГ__А_____

ЗАГАДКИ ДВОРІЧЧЯ

1. Чим шумерський клинопис відрізнявся від перського?
2. Уявіть себе шумерським учнем і опишіть свій шкільний день.
3. Які наукові досягнення народів Дворіччя, на вашу думку, 

найважливіші для людства?
4. І Іавіщо Гільгамеш вирішив розкрити секрет вічного життя?
5. У релігіях яких народів Дворіччя існував єдиний бог?
6. Чим різнилися храми Давнього Єгипту і Дворіччя?

Висновки

Шумери збудували іригаційну систему й перетворили болотисті землі Дворіччя 
на родючі поля.
Вавилоняни, маючи обмежений набір матеріалів, з яких удосталь було лише 
глини, створили величні палаци, зикурати-храми, мистецькі шедеври: Вави
лонську вежу, Ворота Іштар, Висячі сади Семіраміди та ін.
Ассирійці створили першу в світі завойовницьку імперію, першими застосува
ли новий метал -  залізо -  у виготовленні зброї та пересувні башти для штурму 
фортець.
Фінікійці дали світові досвід будівництва кораблів і виготовлення пурпурової 
фарби. Вони були одними з найкращих мореплавців світу.
Євреї дали людству Біблію, яка стала основою християнської релігії.
Перси всього за ЗО років з невеликого племені Вавилонської держави перетво
рилися на один з наймогутніших народів стародавнього світу. Майже 200 років 
перські царі були на вершині могутності та слави. Вони створили одну з найве- 
личніших у світі імперій, яка простягалася від Єгипту до Індії.
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Ш УМЕР Ш УМ ЕРО-АККАДСЬКЕ , _ і  Д АВН ЬО ВАВИ Л О Н СЬКЕ  АССИРІЯ
III тис. до н е. ЦАРСТВО  | ЦАРСТВО  Г  ХІУ-УІІ ст. до н е.

ХХІУ-ХХІІ ст. до и.е. XIX ст. до н.е.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

Роки правління 
яках царів 
зазначено?

1. Назвіть матеріали, з яких будували 
зикурати.

2. Опишіть будівництво зикурата.

Оберіть правильну відповідь:

С -
1. Головними річками Дворіччя є:
а) Тигр і Євфрат;
б) Тигр і Н іл ;
в) Євфрат і Ніл.

2. Цар Хаммурапі найбільше 
прославився:

а) війнами;
б) будівництвом храмів;
в) створенням законів;
г) жорстокістю.

3. Період найвищого розквіту Ассирії — 
припадає на правління царя:

а) Тіглатпаласара І;
б) Тіглатпаласара II;
в) Тіглатпаласара III;
г) Саргона II.

4. Кого перси називали «царем царів»?
а) Хахаманіша;
б) Кіра II;
в) Камбіза;
г) Дарія І.

Хто тут зображений?
ІЦо ви можете про них розповісти?



• Ф ІН ІК ІЯ  Д А В Н Ь О Є В Р Е Й С Ь -  С Е Р Е Д Н Ь О В А В И - И ? Д 2 ? к і? с И " ГрЕ© ж д й д
\г п т и с -  К Р П А Р Ґ Т В О  Д О Н С Ь К Е  Ц А Р С Т В О  -. Д О Н С Ь К Е  _  Д Е Р Ж А В А
К у іс ,л ои .е . ХІІ-ХСТ.АОИ.Є. Ц А Р С Т В О  VIII.IV ст. до н е

, .______л - у іс . ^  г ^ з -

— Назвіть найважливіші події в історії держав Давньо/о Дворіччя. 

У яких державах створені ці мистецькі шедеври?

Встановіть відповідність:

Давид 1020-1000  рр. до н.е.

Есагіла

_ Соломон 1000-965  рр. до н.е.
Саул 9 6 5 -9 2 8  рр.до н.е.

Р*-------- ~ —
_ Сади Семіраміди Головний храм —

Етеменанкі Споруда, вкрита
_ рослинами

Місце спостереження за 
зоряним небом

Розташуйте події в 
хронологічній послідовності:

~ 1. Союз персів з Вавилоном.
2. Завою вання персами 

Вавилона.
3. Захоплення персами 

Єгипту.

1. Заснування колоній на 
Сицилії.

2. Заснування Карфагена.
3. Завою вання Ф ін ік ії 

Єгиптом.

Що ви знаєте про писемність 3 якими подіямиІ  І  і , ' *  І Д *  • 1 * 1 ( 1 1  І М І  І і у / ' /  Г І К І  (  М И /  г І  г у  1 т  ' Г  ТГ* »  т -  Л

народів Дворіччя? ї ї 1 1 1« 1^ 1  1.1
л

пов'язані ці дати?



ХАРАППСЬКА
ЦИВІЛ ІЗАЦ ІЯ

ХХІІІ-ХУІІ ст. до н е

ВЕД И ЧНА
Д О Б А

XVIІ-IV  ст. до н.е

ІМПЕРІЯ М АУР ІЇВ
IV—П ст. до н.е.

ПЕРІО Д
РО ЗД РО БЛ ЕН О СТ І
II ст. до н.е. -  IV ст. н.е.

ч



Д ля європейців Індія є далекою  і таємничою  
країною. Тут, у долині річки Інд, багато тисячоліть то
му виникла одна з найдавніших і найвеличніших у світі 
цивілізацій -  Хараппська. Вона охоплювала землі, які 
тепер входять до складу Індії та Пакистану. Ж иття їй, 
так само як  Єгипетській цивілізації чи цивілізаціям 
Дворіччя, дала річка: Інд слугував для жителів долини 
зручним шляхом сполучення; на родючих ґрунтах по 
його берегах люди вирощували багаті врожаї; цеглу 
для будівництва різних споруд виготовляли з р ічко
вого намулу. Незабаром тут постали гігантські міста 
Х араппа та М охенджо-Даро. Але у середині II тис. до 
н.е. ця цивілізац ія  припинила існування.

Чому вона зан еп ал а , ли ш ається  загадкою  для 
вчених. М ожливо, це сталося внаслідок природних 
катастроф , голоду, епідем ій. Відповідь, очевидно, 
м іститься у текстах, як і залиш ила нам Х араппська 
цивіл ізац ія , але розш ифрувати їх  поки що не вдало
ся. Згодом у долину річок Інд і Ганг прийш ли інш і на
роди. Через сотні років після загибелі Х араппської 
цивіл ізації ці землі захопили арії. Вони принесли в 
Індію власну мову -  санскрит, заклали  основи 
суспільного устрою та початки релігії, відомої людству 
як  індуїзм. Але, на відміну від Єгипту та Дворіччя, 
тут не вдалося створити єдиної міцної держави. Про
тягом Х У ІІ-ІУ  ст. до н.е. в Індії існувала велика 
к ількість  дрібних царств. Вони вели постійну бороть
бу м іж  собою та з сусідніми народами, як і намагалися 
заволодіти зем лям и родючих долин.

Наймогутнішою  у стародавній історії Індії була 
держ ава царя А ш оки, відома як  імперія М ауріїв. 
Після занепаду імперії ще впродовж багатьох століть 
на її зем лях точилися міжусобні війни. Лиш е в середні 
віки на території Індії сформувалася єдина держава.
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о. Цейлон
5 ^  Шрі-Ланка)

вшт 1 1  ті Межі поширення стародавньоГ 
цивілізації долини Інду

ф Стародавні міста

- Заселення Індії арійськими
племенами (ІІ-І тис. до н.е.)

Д Р  л я  н  д н  Місця розселення 
стародавніх племен

Індія, як  і нині, у давнину займала вели
кий півострів, що має назву Індостан. З пів
дня він омивається водами найтеплішого 
на Землі океану -  Індійського. З  півночі від 
холодних вітрів півострів захищ аю ть най
вищ і у світі гори -  Г імалаї. У горах беруть 
початок дві величні р ічки  -  Інд, що несе 
свої води на захід , і Ганг, що тече на схід. 
У східній частині Індостану в долині Гангу 
кл ім ат тропічний, для якого характерні 
неймовірна спека, висока вологість та бага
тоденні зливи, що їх приносять вітри з оке
ану. Я кщ о дощ і затримую ться, то країна 
потерпає від ж ахливої посухи; якщ о вони 
йдуть довш е -  річки виходять з берегів і 
розпочинаю ться спустош ливі повені. На 
заході, у долині Інду та його приток, дощів 
випадає мало, а розливи річок залеж ать від 
танення снігів у горах. Т ільки тоді, коли 
Інд наповнюється водою, його долина буяє 
зеленню.

Спрадавна на схід від Інду простягалася 
безводна пустеля Тар. Вона роз’єднувала 
долини великих річок Індостану, що мали 
надзвичайно родючий ґрунт. Д уж е різно
манітним був рослинний і тваринний світ 
Індії. Я к і в Єгипті, у долинах річок росли 
папірус і лотос. Гірські схили вкривали со

сни, дуби, берези, кедри, фігові дерева. На півдні Індоста
ну росли бавовник, красильні дерева, кокосові пальми (ви
сотою до 25 м), п рян і рослини. У л ісах  водилися 
різноманітні звірі -  тигри, слони, носороги, леви. Казково 
багатою була Індія на зал ізн і, мідні руди і коштовне 
кам іння.

§ 22. Давня Індія
Країна «двічі народж ених»

Давня Індія 1. Природні умови

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

(порівняйте)

Площа Мохенджо-Даро -  260 га. 
Площа Києва за Ярослава Муд
рого становила близько 280 га. 
Площа сучасного Києва -  
83 600 га.

2. Господарське життя

К ліматичні умови й родючі ґрунти сприяли тому, що 
перш і землеробські поселення на півострові В И Н И К Л И  ще 
понад 6 тис. років тому (в V тис. до н.е.). Місцеве н аселенн я 
досягло значних успіхів у скотарстві й землеробстві. Саме 
в Індії вперше почали вирощувати бавовник. З нього робилй 
нитки і виготовляли тканини . У північній частині країни 
вирощ ували пш еницю , а в південній -  культивували рис. 
Теплий клім ат давав мож ливість населенню збирати по 
два-три врож аї на рік.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до нРОЗДІЛ V
ДАВНІ ІНДІЯ І КИТАЙ



,[500 р. до н.е. | 2000 р. до н.е. 1500 р до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н е н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

САНСКРИТ
Ш*л<] УСІ* (, іС<-л<і і £4л*ЛГ*М цхх>*-А<1 ие

прочитайте документ

Арріан про ж ителів Індії
За зовнішнім виглядом індійці худорляві і високі й набагато легші на ходу від 
інших людей. Засобами пересування для більшості індійців є верблюди, коні та 
віслюки, для багатих -  слони. Бо слон в індійців царський засіб пересування; 
другий за престижем засіб четвірка (коней); третій верблюди; їздити на 
одному коні ганебно. Індійці їдять хліб  і займаються землеробством, 
принаймні ті з них, що не горяни; ці ж їдять звірине м ’ясо...

І / ~

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА <

Арріан Фяавій (бл. 95-175 рр.) — \ 
давньогрецький історик і пись- ( 
менник, автор «Історії походів^ 
Александра Македонського» в 4 
семи книгах та історії Індії.

Якими транспортними засобами користувалися заможні й незаможні жителі 
Давньої Індії?

2. Який засіб пересування Арріан називає царським і чому?

Поступово індійці приручили слонів і навчилися вико
ристовувати їх для тяж к о ї роботи. Ц і тварини й горбаті би
ки зебу вваж алися свящ енними. У господарствах тримали 
курей, к із, овець, свиней.

Індійські рем існики вправно обробляли кам інь, дерево, 
метали. Розвивалися гончарство, ткацтво, ковальство, ко
раблебудування.

Ж ителі Індії вели ж ваву торгівлю. Вони плавали р іч ка
ми та Індійським океаном, привозили до країни вина, 
олію, мед тощо. До Д воріччя, Китаю та інш их регіонів 
індійці возили спеції (особливо перець), вироби із слонової 
кістки, парчу.

3. Хараппська цивілізація
Найдавнішою цивілізацією  на території Індії була Харап

пська цивілізація в долині Інду. Вона виникла у III тис. 
До н.е. Її основними центрами були міста Мохенджо-Даро 
(«Місто мертвих») і Хараппа. Кількість жителів досягала 
100 тис. чоловік у кожному. Площа Мохенджо-Даро стано
вила понад 260 га. Споруджені в один і той самий час, за єди
ним планом, вони були схожі м іж  собою. Міста мали прямі 
та широкі (10-12  м) вулиці, каналізацію , одно- й триповер
хові будинки з червоної обпаленої цегли. Міста поділялися 
на квартали, де вулиці перетиналися під прямим кутом. Бу
динки були розраховані як  на одну, так і на кілька сімей. 
Майже у кожному з них були ванні кімнати. Міста складали
ся з двох частин: фортеці й нижнього міста. їх  розділяли ви
сокі мури. У фортецю міг потрапити не кожен житель міста.

Про високий рівень Х араппської цивілізації свідчить 
Уміння будувати міста і величезні греблі, що захищ али їх від 
Повеней. О знаками високого рівня ц и в іл ізац ії була й 
Писемність, зразки  яко ї знайдено в давн іх  містах

ІСНУЄ ДУМКА

1. Мохенджо-Даро і Хараппа бу
ди столицями -близнюками од
нієї держави.
2. Ці міста загинули близько 
1700 р. до н.е. на думку одних 
учених внаслідок арійського 
вторгнення, на думку інших 
через природну катастрофу.
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археологами, досконалі твори мистецтва, що їх залишив 
народ, який ж ив тут у давні часи. Про його зв’язки з іншими 
народами, можливо про торговельні відносини свідчать 
знайдені предмети чужоземного походження.

4. П рихід аріїв

У II тис. до н.е. Хараппська цивілізація, проіснувавши по
над 600 років, поступово занепала. Міста в долині Інду при
пинили своє існування. Дещо пізніше з північно-західних 
степів до Індії прийшов новий народ -  арії. їх проникнення в 
Індію тривало протягом кількох століть. Арії були скотаря
ми, хоча займалися і землеробством. Священними тварина
ми цього народу вваж алися корова й кінь.

вивчіть слова  
та їх значення

а з
К аст а  -  група лю дей 
однієї проф есії з ч ітко  
ви зн ачени м и  правам и й [ 
обов’язкам и , я к і прож и
вають на певній території. 
В арка  -  верства населен- 

Л ня у Д авній Індії.
-- -  Д -______ А

Печатка з написом із 
м. Мохенджо-Даро. 

III тис. до н.е.

НАКАЗ РАДЖІ

4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е.! 3500 р. до н.е. І 3000 р. до

Руїни Мохенджо Даро

САНСКРИТ
Ці1»ліУбЛ і  /ЛіЛЙЧЛІ Ми»л<! «С

прочитайте документ

Із Законів М ану II ст. до н.е. -  І  ст. н.е.
1.31. Заради процвітання світів він (Брахма) створив із своїх вуст, рук, стегон 
та ступнів відповідно брахмана, кшатрія, вайшія і шудру.
1.100. Усе, що існує у  світі, -  це власність брахмана; внаслідок переваги наро
дження саме брахман має право на все це.
Х .З. Внаслідок своєї винятковості, переваги походження, дотримання обмежень 
і особливостей посвяти брахман -  володар вари.
Х .4. Брахмани, кшатрії й вашиїї три варни двічі народжених, четверта 
шудри -  народжені один раз, п 'ятої ж немає.
VIII.415. Захоплений під прапором, раб за утримання, народжений рабинею, 
куплений, подарований, той, що дістався у  спадок, і раб внаслідок покарання 
такі сім розрядів рабів.

1. Хто у Давній Індії згідно із законами Ману міг стати рабом?

2. Чому закони Ману проголошували брахманів «володарями варн»?



ІН.е. !н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Брахмани

Кшатрії

Вайшії

Шудри

Недоторкувані

Верстви населення Давньої Індії

5. Варни і касти

Звичаї, традиції, мова аріїв -  санскрит, елементи 
держ авного і суспільного устрою були перейняті 
місцевим населенням і на тривалий час визначили 
ж иття індійців. Спочатку арійські племена об’єдну
валися в общини. Згодом почали виникати невеликі 
держ ави, на чолі яких  стояв вождь раджа. Його 
обирали із заможних і знатних людей.

Населення держ ав поділялося на варни. Н айпо
важ н іш и м и  з них були б рахм ан и  -  ж ерц і та 
кш атр ії -  воїни. П редставники цих варн були за 
можними та знатними аріям и. Брахмани тлумачили 
свящ енні тексти, їх називали володарями світу. З а
звичай царями (раджами) ставали представники з 
варни кш атріїв. Третьою варною були вайшії. Вони 
займалися землеробством, ремеслом, торгівлею, слу
ж или в армії, були дрібними чиновниками. Ці три 
верстви населення, що походили з аріїв, становили 
панівну верх івку  давньоіндійського  суспільства. 
С луж ити  вищ им  варнам  повинні були шудри (не
повноправні й раби). Спочатку рабами були тільки  
військовополонені, але згодом до цього стану за не- 
сплачені борги почали потрапляти й арії.

У жодну з варн не входили недоторкувані. До них 
належ али представники зневаж ених суспільством 
професій: прибиральники, кати , некваліф іковані 
робітники.

Недоторкувані вваж алися нечистими й мали ж ити окре
мо. їхнім обов’язком було служіння представникам вищих 
варн. їх відсторонювали від релігійних обрядів, їм навіть за
боронялося слухати священні пісні. Недоторкувані носили 
Дзвіночок, який сповіщав про їх наближення.

Поділ на варни вваж ався свящ енним . С пілкування 
між представникам и різних варн було обмежене. Т ак , 
Шудра без дозволу не говорив з кш атр іям и  і тим більш е 
під страхом смертної кари не міг підійти до брахм анів. 
Син ж ерц я  незалеж но ні від чого ставав ж ерцем , син 
Воїна -  воїном. Крім того, населення Індії поділялося ще 
й на касти . У країн і налічувалося близько 20 тис. каст, 
Що детально реглам ентували ж и ття  лю дини.

6. Імперія Мауріїв

Дещо пізніш е, ніж  долину Інду, було освоєно родючі 
землі інш ої величної річки -  Ганг. Згідно з переказами, в 
VII ст. до н.е. тут існувало багато держ ав, кож на з яких  м а
ла власну династію . М іж ними точилися криваві війни за 
Першість. Ці війни зрештою привели до утворення мо
гутніх держав -  Магадхи, Кошали й Аванти. Основними

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Брахмани, кшатрії та вайшії, на 
відміну від шудр, проходили > 

) релігійний обряд посвячення у £ 
/  доросле життя. Успішне його 
( проходження прирівнювалося до . 

другого народження. Тому пред- . 
ставників цих варн називали 
«двічі народженими». Ознаками 
того, що людина успішно його 

і пройшла і вважалася посвяче- ^  
^ ною, було носіння спеціальних 

пояса і шнура. ^  \

•Сіорй» с г ородмьсм о саі і у 117 > Давня Індія
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5000 р. до н.е.

Імперія Мауріїв

Територія найбільшої держави
в долині Ґанґу (VI ст. до н.е.)

• Столиці стародавніх держав

Найбільші міста

(■ц Держава Мауріїв за правління
Ашоки 273-236 рр. до н.е.

Г іЛ К Т Р ІЯ Стародавні історичні області

ЕРИТРЕЙСЬКЕ
(АР А В І Й С ЬК Е

МОРЕ)

суперницями у боротьбі за долину Гангу стали Кош ала та 
М агадха. Сильніш ою  виявилася М агадха, і незабаром Ко
ш ала була завойована. Ц ар М агадхи переніс столицю  дер
ж ави з міста Р адж агр іха до П аталіпутри, яке  вважають 
одним з найбільш их міст стародавнього світу. Згодом царі 
М агадхи завою вали й А ванту і об’єднали підвладні їм 
землі в єдину держ аву.

У IV ст. до н.е. у М агадсі до влади прийш ов Махападма 
Н анда, який  заснував нову династію  індійських царів. За 
переказами, він походив з найниж чої варни -  варни шудр. 
Здобувши владу, М ахападма знищ ив майж е всіх, хто нале
ж ав до варни кш атріїв . Його наступники розш ирили во
лодіння М агадхи на південь і північ, зрештою підкоривши 
всі землі долини Гангу.

На відміну від долини Гангу, у долині Інду все ще існу
вала величезна к ільк ість  дрібних держ ав.

Роздробленістю скористалися перси. Одну за одною вони 
підкорили ці держ ави й утворили з них дві еатрапії -  Хінду 
та Гандхару, як і увійш ли до складу П ерської імперії. 
Індійці змуш ені були сплачувати завойовникам данину та 
служ ити у перській арм ії.

У 327 р. до н.е. молодий македонський цар Александр, 
який  розгромив персів і підкорив створену ними імперію, 
з ’явився в Індії. Він здобув кілька блискучих перемог і захо
пив долину Інду. Загроза поневолення нависла над землями 
долини Гангу. Очолювані правителями з династії Нандів 
індійці зібрали величезну армію, щоб дати відсіч завойовни
кам. їхня армія мала 200 тис. піхотинців, 20 тис. верш
ників, 2 тис. колісниць, 3 тис. бойових слонів.

А ле двом м огутн ім  си лам  не довелося 
зустр ітися  у виріш альном у двобої. Стомлена 
ар м ія  А л ексан д р а  М акедон ського , яка 
п рой ш ла довги й  заво й о вн и ц ьк и й  ш л я х  від 
Європи аж  до Інд ії, не була готова зустрітися  з 
таки м  численним  супротивником . Вона вима
гала від полководця відм овитися від подаль
ш их завою ван ь  і зм уси ла його повернути 
додому.

У 317 р. до н.е. молодий воїн Чандрагупта з ро
ду М ауріїв, піднявши повстання, захопив владу в 
Магадсі, усунув Нандів і заснував власну ди
настію, яка правила у державі протягом 3 1 7 - 
185 рр. до н.е. Згодом йому вдалося поширити 
свою владу й на долину річки Інд.

У постійних війнах династія Мауріїв розши
рювала свої володіння. За правління онука Чандра* 
гупти Лишки (268-232 рр. до н.е.) кордони дер* 
ж ави розш ирилися. А ш ока створив велику 
імперію, до складу якої увійш ли всі індійські 
землі, крім  крайніх південних.
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І р. до н.е 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.с.! 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е.

САНСКРИТ

ЧИ»*! УСІХ І  4\ґґл Х4ІЛі‘Л * Л І  Ь к іял ічс
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Із <* Арт хаш аст ри» III ст. до н.е.
...Управління царством здійснюється з помічниками, одне 
колесо не крутиться, тому нехай правитель призначає 
собі радників.
...Скільком людям цар довірить свої таємниці, від 
стількох він залежатиме, втратить владу через цей 
вчинок.
...Ворога, що потрапив в ущелину, потрібно нищити 
вогнем; того, що потрапив у  пустелю, димом; відпо
чиваючого -  за допомогою отрути; того, що на воді, -  за 
допомогою злих крокодилів або людей, які вміють діяти 
на воді. Усе це повинні робити таємні агенти.

V 1. Чому автори «Артхашастри» вважали, що цар втратить 
владу, довіривши свої таємниці багатьом людям?

2. Які військові хитрощі пропонує правителеві «Артхашастра» 
у боротьбі з ворогами?

ЗАГАДКИ БРАХМАНА

1. і Іорівняйте природні умови долин річок Інду і Гангу.
2. Опишіть найбільші міста Хараннської цивілізації.
3. Які права й обов’язки мали представники різних варн?
4. Чим відомий в історії індійський правитель Аніока?

З правлінням  царя А ш оки пов’язане пош ирення видат
ного твору -  «А ртхаш астра», який  давав рекомендації ц а
реві щодо керівництва державою. Його складали індійські 
мудреці протягом кількох століть. Але, на думку вчених, 
завершив його царський міністр К аутілья. П ісля смерті 
Ашоки імперію було поділено на західну і східну частини. 
Його наступникам не вдалося зберегти могутню держ аву. 
У 180 р. до н.е. влада перейш ла до рук нової династії 
імперія М ауріїв загинула. К олиш ня могутня держ ава 
знову розпалася на дрібні князівства. Протягом багатьох 
століть тривали міжусобні війни, поки на цих територіях 
Не постала інш а імперія -  імперія Гуптів.

н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Стовп Ашоки. 
Скульптура 

III ст. до н.е.

^ Л И К А  МА НАР/В/с^

Позначте 
на контурній карті:

1. Центри індійської ци
вілізації.

2. Напрямки переселення 
аріїв.

3. Територію  держ ави  
М ауріїв за правління 
царя А ш оки.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Чи міг син давньоіндійсь
кого рем існика стати ж ер
цем? О бґрунтуйте свою 
відповідь.
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Бог Варуп. Давній рельєф

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Збірки вед:
1. Ригведа (1028 гімнів, 

поділених на 10 розділів).
2. Самаведа (1549 пісень).
3. Яджурведа (близько 2000 

гімнів).
4. Атхарваведа (731 гімн- 

заклинання).

л-/>

§ 23. Релігія й культура 
Давньої Індії

З ем ля  т исяч богів

1. Релігія індійців

Р елігія  давніх індійців значно відрізнялася від 
релігій інш их давніх народів передовсім тим, що 
спрямовувала лю дину на досягнення мети власни
ми силами за принципом: кож ен -  коваль свого 
щ астя.

До того ж  в Індії було к ілька  релігій , що змі
нювали, доповнювали одна одну. Кож на з них мала 
велику к ількість  богів. Тому Давню Індію можна 
назвати землею тисяч богів.

Ведична релігія. Ведична доба розпочалася в 
історії Індії, коли на її території з ’явилися арійські 
племена. Мова, звичаї, релігійні вірування аріїв 
значно вплинули на місцеву культуру, доповнюючи 
її. Арії обожнювали сили природи -  небо, річки, де
рева, лани. Вони приносили жертви богам, як і, на 
їхню думку, символізували ті або інші сили природи. 
Я кщ о місцеве населення для принесення жертв зби
ралося на берегах річок, то арії проводили ритуали, 
збираючись навколо вогнища. Найвищою жертвою 
була лю дина, потім -  кінь, далі -  бик, баран та ін. 
Ц і жертвопринесення супроводжувалися релігій
ними піснями -  гімнами. У II І тис. до н.е. збірки 
свящ енних пісень, гімнів, заклинань були записані у 
веди (від «відати» -  знати). їх  було чотири: Ригведа, 
Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа.

У цих свящ енних текстах переплелися міфи, релігійні 
вірування, ритуали, уявлення людини про навколишній 
світ. Х арактерною  рисою ведичної релігії є поклоніння ба
гатьом богам. Б ільш ість богів було наділено людськими 
рисами, але інколи вони поставали у вигляді напівлюди- 
ни-нап івзвіра. Одним з найбільш  поваж них богів був 
Індра. Часто його зображ али у вигляді воїна -  переможця 
сил темряви та зла. Н априклад, блискавкою  він знищив 
дракона, який  намагався зупинити течію річок. На думку 

, індійців, саме Індра є творцем світу, у яком у ж или індійці- 
І У Ригведі йому присвячено 250 гімнів.

Поклонялися давні індійці також  богу вогню -  Агні. Він 
виступав охоронцем людей та їхнього ж итла. Вважалося, Ш° 
він -  посередник між людьми і богами, тому часто його назИ' 
вали «той, що поєднує небо і землю». Індійці вірили, що дУ' І 
ша того, хто веде праведне ж иття, після смерті потрапляє Д° І 
раю, а того, хто грішить, чекають слуги жорстокого та нем»' 
лосердного бога потойбічного світу -  Ями.
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Щоб умилостивити богів, замож ні індійці влаш то
вували розкіш ні піднесення дарів, бідні ж  дарували 
квіти  та «свящ енну воду». Царем над богами вваж али 
Варуна -  охоронця світового ладу. Він стежив за до
триманням  звичаїв і законів, що їх боги дали лю дям, 
за правильністю  проведення ритуалів.

У ведичній релігії немає ієрархії, тобто підпоряд
кування одних богів інш им. Звертаю чись до когось із 
богів, індійці наділяли його властивостями багатьох 
інш их божеств.

Бог Шива, що танцює. 
Бронзова скульптура

Б рахм анізм . Під впливом місцевих вірувань релігія 
давніх аріїв зазнала деяких змін. З ’явилися нові для аріїв 
боги і серед них найголовніш ий - Брахма. За його іменем і 
релігія дістала назву брахманізм . Поступово в індійців 
сформувалося вчення про переселення душ і в інш е тіло.

Куди переселиться душ а померлого, залеж ало від кар- 
ми -  суми всіх добрих і злих справ лю дини. Добра карма 
гарантувала переродження у брахмана або радж у, гірш а -  
людина проходила ще раз той самий ш лях. А погана карма 
призводила до того, що душа перероджувалась у недотор- 
куваного, раба або тварину, черв’яка , комаху тощо.

Брахм анізм  впливав на поведінку людей у повсякден
ному ж итті, сприяв дотриманню  високих моральних пра
вил, дбайливому ставленню  до природи, адж е в кож ній 
тварині могла бути душ а родича, який  уж е помер. Ж и ття  
кожної лю дини, згідно з віруваннями індійців, ви зн ача
лося кармою , і з цим не мож на нічого вд іяти , вваж али во
ни. Тому в Індії практично не було народних повстань 
проти правителів.

Вийти з ланцюга перероджень допомагала йога -  вчення, 
яке сформувалося в У І-ІІІ ст. до н.е. Основне в йозі -  навчи
тися контролювати свідомість, почуття і свій організм. Йоги 
вміли спати на гострих цвяхах, ходити по розпеченому 
Вугіллю і, як стверджують давні тексти, навіть зупинити 
серце та багато інших дивних речей.

Буддизм. Засновником цієї релігії вважається Сідхартха 
Гаутама. Він походив з царської сім ’ї, мешкав у розкішному 
Палаці, мав дружину, дитину. З дитинства Гаутаму батьки 
°берігали від усіх непривабливих картин ж иття. Його не ви
пускали за стіни палацу, щоб він не бачив бідних людей, не 
знав ні їхніх хвороб, ні смерті.

Сцена з життя в палаці. 
Рельєф. II ст. до н.е.

Зображення життя Будди. 
Фрагмент рельєфу



Одного разу Г аутам а, ви їхавш и за м еж і свого палацу, 
побачив сп очатку  хворого, потім  стару лю дину, а потім 
поховальну процесію . Він зап итав у себе, навіщ о людина 
ж и ве, чому вона страж дає від хвороб і від старості та 
згодом пом ирає. Гаутама залиш ив палац, родину, розкіщ 
і багатство й довго мандрував країною .

Я кось після тривалих медитацій він досяг стану про
світлення і зрозумів, що людина страж дає, ш укаю чи щас
тя , якого немож ливо досягти, бо душ а безсмертна і на неї 
чекає безліч перероджень. П ізнавш и істину, зрозумівши 
сенс ж и ття , Гаутама став Буддою, що в перекладі із 
санскриту означає «просвітлений*.

Будда виступав проти поділу індійського суспільства на 
варни й касти. Одним із основних принципів його вчення 
була ідея безкінечних перероджень з метою подолання 
страж дань, причина яких  -  невігластво, погані звички, 
емоції та баж ання.

Н ова рел ігія  проголош увала чотири істини: Істина 
страж дань, тобто ж иття  це страж дання; Істина причини, 
тобто причина страж дань -  це лю дські баж ання; Істина 
переривання, тобто страж дання можна припинити, відмо
вивш ись від усіх баж ань; Істина ш ляху, коли порятунок 
досягається ш ляхом праведного ж иття. Ці принципи були 
викладені у свящ енному писанні «Т іпітаці*, що в пере
кладі означає «Три корзини». Буддизм набув поширення 
в Індії за правління А ш оки. П ісля однієї з жорстоких 
битв, коли на полі бою цар побачив безліч поранених 
і помираючих воїнів, як і безмежно страж дали, він став 
палким  прихильником  вчення Гаутами. А ш ока витрачав 
багато грошей на будівництво храмів і монастирів, яких за 
його правління було споруджено 84 тис.

Індуїзм. На основі ведичної релігії й брахманізму на по
чатку нової ери виник індуїзм. Він більше відповідав кас* 
тово-варновому ж иттю  Індії. Б ільш ість ведичних богів було 
забуто. Ці боги були занадто далекі від людей, на відміну 
від нових, яких  зображ али схож ими на людей. їх  можна 
було боятися, любити й сподіватися на їхню  допомогу.

Н айваж ливіш им и в індуїзмі є три боги: Врахма, Ш нва, 
Вішну. Брахма вваж ався творцем світу. Він установив за
кони й поділив суспільство на варни та касти. Вішну був 
богом-охоронцем, а Ш ива -  богом-руйнівником.

І сьогодні 80%  населення Інд ії є п ри хильникам и  
індуїзму.

2. Культура Індії

П исемність і л ітература. У Давній Індії існувала велика 
к іл ьк іс ть  р ізн их  мов. Уже понад 4 тис. років  тому 
(в III тис. до н.е.) одночасно з давніми єгиптянам и жителі 
Індії створили ієрогліф ічну писемність. Розш ифрувати її І

— — --------------------------- -----------------А

Бог Вішну. Давньоіндійська 
скульптура. ІУ-У ст. н.е.



Священне зображення. 
Відбиток печатки. 
МохенджоДаро.
III тис. до н.е.

вчені не змогли, бо до наш их часів дійш ли тільки  дуж е ко
роткі тексти. Це письмо загинуло разом із Х араппською  
цивілізацією . За  ведичної доби в Індії пош ирився санскрит 
і з’явився алф авіт, що стало поштовхом до розвитку л іте 
ратури. Н айдавніш им и пам ’яткам и  л ітератури  є веди, 
які протягом багатьох століть передавалися від поколін
ня до покоління. Серед чотирьох відомих вед найдавн і
шою є Ригведа. Вона датується II тис. до н.е. (3800 років 
тому). У ній зібрані гімни, свящ енні пісні арійських поетів, 
звернені до богів. За їх  допомогою молили богів дарувати 
перемогу у війні, збільш ити поголів’я корів тощо. Ригведа 
містила гімни, присвячені богові вогню А гні, я к і прослав
ляли його вогняну стихію ; богові бурі Індрі, якого  
прославляли за те, що він руйнував укріплення ворогів.

Ш едеврами давньоіндійської літератури є поеми «Ма- 
хабхарата* і «Рама я на». «М ахабхарата* розповідала про 
суперництво двох царських родів -  Кауравів і Пандавів, 
про 18-денну битву на полі Куру. «Рамаяна* описувала 
похід царя Рами на острів Л анка. Він здійснив його, щоб 
Урятувати свою наречену Сіту від демона Равани. Благо
родні та сильні Рама і Сіта стали улюбленими героями 
■ндійців. Людей заворож увала їхня відданість одне одному 
га перемога добра над злом.

Н аукові зн ан н я . Видатним досягненням  давньо- 
•йдійської математики стало створення десяткової системи 
^Дення підрахунків, де вперше було запроваджено число 
нУль. Поява нового числа пов’язана з тим, що в індійському 
світогляді виникло поняття «нічого* -  порожнечі. Ц я сис
тема була основою для створення сучасної системи нуме
рації й арифметики. Високого рівня розвитку в Давній

Танцюристи і музиканти. 
Давній рельєф

Ступа.
III ст. до н.е.



Печера Рані ка Hyp. 
Індія. II ст. до н.е.

‘->11 ■» !  І--- -Л

НАКАЗ РАДЖІ
__ дг.;- ___ в а а н

вивчіть слова  
та їх значення

Ст упа  к ам ’яна споруда, 
де зберігалися свящ енні 
речі -  рел іквії Будди.

Jf .'Я .UXT

Індії набула алгебра. Т аким и терм інам и, я к  ци
ф ра, синус, корінь, що ними користую ться і су
часні вчені, світ завдячує давнім  інд ійцям .

Разом  з м атем атикою  розвивалась астро
номія. Спостерігаючи за зорями, давні індійці 
дійш ли до розуміння певних законів, за якими 
ж иве Всесвіт. В ідомими є тр актати  давньо
індійських вчених про обертання Землі навколо 
своєї осі.

В изначні досягнен ня мала м едиц ина. Д ав
ньо ін д ій ськ і л ік ар і протягом  стол іть  вивчали 
властивості рослин та їх  вплив на орган ізм  і 
здоров’я лю дини . Вони приділяли велику увагу 
харчуванню  й особистій гігієні лю дини. Надзви
чайно розвинутою була х ірургія. До наш их днів 
д ій ш ли  відом ості, що давн ьо ін д ій ськ і л ікар і 
проводили понад 300 р ізн их  операцій  і корис
тувалися  120 х ірургічн им и  інструм ентам и.

А рхітектура і мистецтво. Мистецтво будувати 
розвинулося у Давній Індії ще за Хараппської 
цивілізації. Перші архітектурні споруди були з 
дерева, тому до наш их днів вони не збереглися. 

На межі нашої ери почали використовувати камінь. У цей 
час з ’явилися великі печерні комплекси, храми і ступи. 
Найбільш  відомими пам ’яткам и є печерний комплекс у 
Карлі, поблизу Бомбея, та наземний індуїстський храм у 
Санчі.

Комплекс у Карлі має 14 м у висоту та ш ирину і 38 м 
у довж ину. У центральній залі збудовано численні колони, 
ступу для поклон інн я та розм іщ ено велику кількість 
скульптурних зображень.

Найвідомішими пам ’ятками живопису є розписи у 16 пе
черах Аджанти. Малюнки розповідають про ж иття Будди,

Фреска у печерах Аджанти. 
II ст. до н.е.



В 2500 р. до н.е. І 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. і 1000 р, до н.е. ■ 500 р. до н.е.
|  І І І І І

повсякденне ж и ття  простих індійц ів  та 
їхніх царів. Вражають кольори ж ивопис
них картин, як і, незважаю чи на вологий 
клімат, не лиш е збереглися до наш их часів, 
а й не втратили яскравості. Колір відігра
вав у картині важ ливу роль. Н априклад, 
богів зображали тільки білими фарбами, а 
негативних персонажів -  будь-якими ін 
шими.

Д авня Індія  збагатила світову скарб 
ницю культури численними писемними, 
архітектурними пам ’яткам и  та неповто
рним світом тисяч богів, я к і проповідували 
людству такі цінності, як  доброта, мило
сердя, гуманізм.

500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Іграшковий візок 
з м. Мохенджо- Даро. 
2500 р. до н.е.

ЗАГАДКИ БРАХМАНА

1. Розкажіть про найдавніші вірування індійців.
2. В індійській архітектурі ступа -  не....
3. Що ви знаєте про життя Будди?
4. Про що розповідає поема «Рамаяна»?
5. Які наукові досягнення індійців використовуються в 

сучасному житті?

Посперечайтеся 
з мудрецем

Що потрібно було зро
бити людині, щоб зм і
нити свою карму?

Висновки

•  Як і в більшості країн стародавнього світу, зародження цивілізації в Індії 
пов’язане з річками, на берегах яких землероби освоювали родючі землі.

•  Основні періоди історії Давньої Індії: Хараппська цивілізація; Ведична доба; 
Імперія Мауріїв.

•  На відміну від інших країн Давнього Сходу, населення Індії чітко і жорстко 
поділялося на касти і варни.

•  Ця країна подарувала світові кілька релігій, серед них -  брахманізм, індуїзм та 
буддизм. Останній став однією із найпоширеніших у світі релігій.

•  Індійці зробили визначний внесок у розвиток математики, запровадивши до 
обігу десяткову систему числення і число нуль.
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ЛЕГЕНДАРНІ ЧАСИ
ХХІХ-ХУІІІ ст. до н.е.

ДЕРЖ АВА
Ш АН Ь-ІН Ь

ХУІІІ-ХІІ ст. до н.е.

Д ЕРЖ АВА ЧЖ О У
XII—III ст. до н.е.

ІМПЕРІЯ ХАН Ь



Історія Китаю почалася з освоєння давнім  населенням 
долини річки Х уанхе, а п ізніш е -  р ічки  Я ндзи . М инули 
століття, і в цьому регіоні постала одна з найдавніш их 
і найдивовиж ніш их цивілізацій  світу. Вона подарувала 
людству такі унікальні винаходи, як  ш овк, папір, лаки , 
випередивши інш і народи на багато століть.

Вчені та митці Давнього Китаю  лиш или по собі багату 
спадщ ину -  ф ілософські, історичні твори, були засновни
ками релігійних учень.

На території Китаю ж или різні народи -  землероби 
ханьці й інці, кочівники чжоу та інші. Вони утворювали 
держави та засновували власні правлячі династії. Тому 
історію Давнього Китаю вчені поділяють на періоди, кожен 
з яких має назву однієї з правлячих династій. Так визнача
ють епохи Ш ань-Інь, Чжоу, Ц інь, Хань. Інколи періоди 
існування могутніх держав змінювалися періодами, коли 
точилися тривалі міжусобні війни. Один з них вчені назва
ли добою Воюючих царств.

Першою відомою історії була династія ІІІань. Вона пра
вила у Китаї, доки на його просторах не з ’явився войовни
чий кочовий народ чжоу, який підкорив місцеве населення, 
утворив державу і заснував власну династію правителів. 
У 481 р. до н.е. держава розпалася на велику кількість 
дрібних царств, кожне з яких  мало свого правителя.

Понад 250 років вони воювали м іж  собою. Переможцем з 
війни вийшло царство Цінь. Його правитель Ц інь Ш іхуанді 
об’єднав під своєю владою землі Китаю та утворив могутню 
імперію. За його правління було збудовано Велику К и
тайську стіну, яка збереглася і до наших днів, нагадуючи 
нащадкам про велич китайських імператорів. Скріплена 
волею і ж орстким правлінням  Ц інь ІИіхуанді, імперія 
після його смерті була охоплена повстаннями. Нова ди
настія Хань, яку  заснував виходець із селян, правила 
Китайською імперією понад 400 років. Її правлінням і за 
кінчується історія Давнього Китаю.
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областей

2. Населення

Район початкового 
розселення племені 
Чжоу (до XII ст. до н.е.) 
Приблизний кордон 
Західночжоуської 
держави в XI—VIII ст. 
до н.е.)
Найбільші міста

Давній Китай

Х У Н  Н У  
( Г У Н И )

§ 24—25. Давній Китай
«Піднебесна»

1. Природа

Землі стародавнього Китаю простягалися 
між  двома річками -  Хуанхе на півночі та 
Янцзи -  на півдні. Вони беруть початок у го
рах і впадають у Ж овте й Східнокитайське 
моря. У перекладі Хуанхе -  «жовта річка», 
а Я нцзи -  «блакитна», «довга». Китайські 
р ічки  схож і вдачею на Тигр і Євфрат. Во
ни так і ж  бурхливі, часто розливалися, 
знищ ую чи на своєму ш ляху дамби та зми
ваючи родючі ґрунти. Із заходу територія 
Китаю  обмеж увалася пустелями й гора
ми.

Умовно м ож на ви ділити  зах ідн и й  -  
гірський К итай, яки й  займає м айж е 80% 
території, і східний -  р івнинний. У лісах, 
яким и були вкриті береги річок, водилися 
слони, носороги, тап іри . К итай є бать
ківщ иною  проса, чаю, тутового й лакового 
дерев. Територія Китаю  має багаті покла
ди р ізн и х  корисних копали н : вугілля, 
міді, олова, нікелю .

О своєння долини р іч ки  Х уанхе розпочалося понад 
З тис. років тому (у II тис. до н .е.). Н айдавніш е населення 
Китаю ш ань-ж ень, або ш аньці, спочатку заселяло тери
торії в середній течії р ічки  Х уанхе. Потім ш аньці почали 
просуватися на південь і приблизно у XIV ст. до н.е. ос
воїли береги річки Я нцзи. У XII ст. до н.е. їх  завоювали 
кочівники чж оу, я к і поступово перейняли їхні звичаї, тра
диц ії, культуру і зрештою злилися з цим народом.

Народи Китаю , що прож ивали в долинах річок, розмов
л ял и  р ізн им и  мовами і по-різном у називали  свою 
батьківщ ину. Але найчастіш е лунали Тянь Ся -  «Підне
бесна» або Ч ж ун Го -  «Серединна держ ава», Чхун Хуа -  
«Серединна квітуча». Н азва «Китай» з ’явилася значно 
пізніш е, у X ст. н.е. Вона походить від назви народу «ки
дань», яки й  завоював цю територію.

У III ст. до н.е. сформувалася китайська народність " 
хань. Її нащ адки меш каю ть у країні й нині. Хань зналй 
писемність і здавна займалися землеробством, вваж али се
бе єдиним високорозвиненим та цивілізованим народом, я 
інш их сприймали як  варварів.

ЦЕ ЦІКАВО

Сучасні китайці називають 
себе «хань жень» -  хансь
ка лю дина. П редставники 
інш их народів -  європейці, 
ам ер и кан ц і -  називаю ть 
К итай  «Ш ин», «Ч айна», 
«Хіна». Ці назви походять 
від назви перш ої китайсь
кої ім перії Ц інь.

П у сте л я
А л аш а н ь



1
2500 р. до н.е І 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е 500 р. до н.е. І н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Саджання рослин. 
Акварель. XVII ст

Давній Китай

3. Г осподарське ж и ття

Землеробство й скотарство. Перші землеробські посе
лення виникли на території Китаю ще за доби неоліту. 
З тих часів землеробство становило основу економіки цієї 
країни. Населення Давнього Китаю вирощувало просо, 
квасолю, пш еницю , коноплі, а згодом навчилося догляда
ти рис. Із плодово-ягідних культур вирощ ували яблука, 
сливи, апельсини, ф ін іки . Н айпош иреніш ими свійськими 
тваринами були буйвол і свиня. Б лизько 3 тис. років тому 
китайці почали розводити коней.

О скільки землеробство значною мірою залеж ало від на
явності вологи, населення в долинах річок будувало дамби 
й канали, зміцню вало береги. Згодом, убезпечуючи себе 
від повеней, давні китайці «одягли» частину русла річки 
Хуанхе в кам інь.

Д ля обробітку зем лі к и тай ц і застосовували рало. 
Пізніше у сільському господарстві використовували худо
бу як  тяглову силу.

Розвиток сільського господарства зумовив масове виру
бування лісів. Тому в сучасному Китаї їх  практично не за 
лиш илося, крім тайгових масивів на півночі та гірських 
джунглів на півдні.

Ремесла. Гідні подиву досягнення китайців у ремеслі. 
Відомо, що вж е понад 3 тис. років тому вони опанували ви
робництво бронзи. Через 1000 років китайці навчилися об
робляти залізо, у IV ст. до н.е. винайш ли чавун і раніш е від 
інших народів світу почали виплавляти сталь. П ош ирення 
залізних знарядь праці полегш ило будівництво грандіоз
них зрош увальних систем. Китай -  це країна, у як ій  було 
зроблено вели ку  к іл ь к іс ть  важ ли ви х  для  лю дства 
технічних відкриттів.

НАКАЗ ІМПЕРАТОРА
ВН___1 ~ ЯУ| і-ІГііТ II

вивчіть слова  
та їх значення

В арвари  (в перекладі з
* грец. -  іноземці) -  чуж инці, 1 

як і розмовляю ть незро
зумілою мовою та зневаж а
ють культурні досягнення і 
інших народів.

Ієрогліфи на позначення 
назви держави

Тянь Ся -  
А  «Піднебесна»

І ~\ Чжун Го
«Серединна держава»

Збирання 
тутового листя. 

Акварель. XVII ст.

Сівба.
Акварель. XVII ст.
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Сушіння паперу. 
Акварель. XVII ст.

У нікальним порівняно з інш ими давніми цивілізаціями 
було використання китайцями нафти й природного газу. 
Дивують створені ними бамбукові газопроводи й дерев’яні 
посудини для зберігання палива. У китайських містах ву
лиці освітлю валися газовими л іхтарям и, а будинки мали 
газове опалення. Ці блага цивіл ізац ії в Європі з ’явилися 
лиш е в XIX ст.

Щ е в неоліті китайці навчилися виробляти лаки  й за
стосовували їх у прикраш анні ж ител, зброї, ювелірних 
виробів, посуду. Китайські лаки  не пропускали воду й ви
тримували температуру понад 250 Є. І до сьогодні шедеври 
давніх ремісників не втратили своєї яскравості.

У VI ст. до н.е. в Китаї пош ирилося виробництво шовку. 
Спочатку розводили гусінь тутового ш овкопряда, яка  утво
рювала кокони. Кокони виварювали та розмотували нитку, 
яку  потім фарбували й змотували на спеціальних пристроях. 
Ш овкова нитка з одного кокона мала інколи довжину до 
1 км і масу менше 1 г. Китайський шовк не втрачав яскра
вості кольорів протягом багатьох сотень років. Вироб
ництво л ак ів  і ш овкових ткани н  трим али  в суворій 
таємниці. З країни заборонялося вивозити гусінь шовко
пряда й лакові дерева. І тільки в середньовіччя європейські 
купці таємно вивезли секрети виробництва ш овку.

К итайцям  також  належ ить перш ість і у винайденні па
перу. Спочатку вони писали на бамбукових табличках, 
важ ливі ж  документи -  на ш овку. А в 105 р. н .е., як  ствер
дж ує легенда, слуга імператора Цай Л унь винайш ов спосіб 
виготовлення паперу із кори дерев, бамбука, льону, коно
пель, рисової соломи та ганчірок.

Торгівля. Так само бурхливо, як і ремесло, розвивалася 
торгівля. З Китаю вивозили шовк, фарфор, лак, залізо. 
Натомість з інших країн сюди потрапляли золото і срібло, 
деревина, коні тощо. Оскільки на китайський шовк був вели
кий попит у всьому світі, то в II ст. до н.е. виник торговельний 
ш лях, який дістав назву «Великий Ш овковий ш лях*. Він 
поєднав китайську імперію  Хань з іншою імперією  на за
ході -  Римською.

Самарканд

Антіохія О

Хотан Нія

Лакована поховальна урна.
Епоха Хань. 

206 р. до н.е. -  220 р. н.е.

Великий Шовковий шлях

Кашгар Дуньхуан

оулань

Чаньань
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Китай з
найдавніших часів 
до V ст. до н.е.

Найбільші міста

I I  І> | Основні давні держави

__  Держава Шань-Інь
у ХУІІІ-ХІІ ст. до  н.е.

ЖОВТЕ
МОРЕ• Хао 

(СЯНМН) М іфічний 
імператор Хуанді

СУП

Ч е н д у

ЦЕ ЦІКАВО4. Держава у Давньому Китаї

В иникнення д ерж ави . Перш а держ ава на території 
Китаю виникла понад 3700 років тому (у XVIII ст. до н.е.) в 
середній течії Хуанхе внаслідок об’єднання племен. Вона 
називалася Ш ань-Інь за назвою народу, що її заснував. На 
межі Х І-Х  ст. до н.е., проіснувавши майж е 800 років, дер
жава занепала і була завойована західним народом чжоу. 
Загарбники заснували свою власну держ аву -  Чж оу. Вони, 
як і місцеве населення, обробляли землю, будували міста. 
За часів держ ави Чж оу було укладено перший збірник за 
конів, розпочато літописання. У VIII ст. до н.е. царство 
Чжоу занепало. Під тиском кочівників, що так само, як  
і чжоу, прийш ли із заходу, держ ава розпалася на дрібні 
Царства, як і воювали м іж  собою та із сусідніми народами. 
Так тривало к ілька століть.

У правління держ авою . Устрій китайських держ ав від 
заснування держ ави Ш ань-Інь протягом століть лиш ався 
майже незмінним. На чолі держ ави стояв правитель ван. 
Він вваж ався всемогутнім посередником між  богами й 
людьми. Китайці вірили, що йому підвладні сили приро
ди. Символом влади вана був жовтий колір. Спочатку пра
вителя обирали з найстарш их і наймудріш их людей, але 
3годом ця посада стала спадковою, тобто ван сам обирав з 
найближчих родичів свого наступника. П равитель розпо
рядж ався будівництвом  к ан ал ів  і дамб, принесенням  
^ертв, керував армією  та очолював військові походи.

За часів Чжоу правитель мав титул тянь-цзи -  «син Неба*. 
Китайці вважали, що тільки Небо має право як дати вану 
владу, так і забрати її. Ознакою незадоволення Неба були 
в*йськові поразки , повені з численними лю дськими X

«за легендою засновником 
держави у Китаї був міфіч
ний імператор Хуанді (понад 
4,5 тис. років тому) -  Ж ов
тий імператор.
Але історичні документи міс
тять відомості про давні 
китайські держави та їх пра
вителів, починаючи лиш е з 
часів держави Ш ань-Інь.

Золота печатка імператора 
Веньді. I I  ст. до н.е. Вигляд 
з двох боків

Давній Китай
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Чиновники Давнього 
Китаю. Бронза. 
Х І У - Х І І  ст. до н.е.

ЦЕ ЦІКАВО

Титул вана передавався 
ієрогліфом, яки й  складав
ся з трьох горизонтальних 
л ін ій  і одн ієї косої, що 
перетинала їх . Вони сим
волізували три сфери світо- 
творення: підземне царст
во, зем лю , небо та волю 
правителя.

жертвами, неймовірні посухи тощо. За таких умов народ мав 
право на штурм палацу вана та повалення його влади. Це на
зивалося «штурмом Неба». Якщ о повстання було вдалим, 
той, хто його очолював, ставав новим правителем держави.

Ван керував державою  з допомогою цілої арм ії різних 
чиновників -  чень. Так само як  і єгипетські писці, ки
тай ськ і чиновники  зд ійсню вали  переписи населення, 
підраховували господарські запаси, збирали податки, при
значали людей на будівництво доріг, палаців, укріплень та 
на інш і роботи, потрібні для держ ави або вана.

Особливу роль у керівництві держ авою  відігравали 
ж ерці -  сі та бу. Будівництво, військовий похід та інші 
важ ливі події не відбувалися без попередньої ради прави
телів із ж ерцям и. П ісля ворож іння на баранячій лопатці 
або панцирі черепахи ж ерці оголош ували свою думку що
до можливого розвитку подій.

П ротягом століть управління державою вдосконалюва
лося завдяки різним реформам, що їх впроваджували вани 
та їхнє оточення. Так, велике значення для Китаю  мали 
реформи першого м ін істра держ ави  Ц інь -  ІІІан Яна 
(3 9 0 -3 3 8  рр. до н.е.). Згідно з ними ван отримував необме
жену владу, в країні встановлю вався суворий нагляд за по
ведінкою , настроям и і, здавалося, навіть  за думками 
підданих. Д ерж ава поділялася на дев’ять провінцій, на 
чолі яких  стояли бо-вани. Найменш у територіальну оди
ницю становили п ’ять  селян ськи х  дворів . Реформи 
зм іцнили держ аву Ц інь і дали змогу ще протягом тривало
го часу протистояти у міжусобних війнах, що були особли
во ж орстокими.

ЖОВТЕ
МОРЕ

Китай У -ІІІ  ст. до н.е. •  Лоян

Загарбницькі походи цінських 
військ 221 -  214 рр. до н.е. 

Напрямок вторгнення хунну 
(гунів)
Походи загонів повстанців 
Чень Шеня і У. Гуана 
(209 -  208 рр до н.е.) 

Кордони імперії Цінь після 
завойовницьких походів 
Цінь Шіхуанди

ХУ  Н НИ  
( Г УНИ)
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5. Давньокитайські імперії

Т ривалі м іж усобні війни зак ін ч и л и ся  перемогою  
держави Ц інь, як а  з часом перетворилася на могутню 
імперію. Засновником імперії Ц інь був Цінь Ш іхуанді 
(259—210 рр. до н.е.). Він збудував свою держ аву на улам 
ках ш ести «Воюючих царств» та об’єднав під своєю владою 
весь Китай. У 226 р. до н.е. 13-річний Ін Іж ен (таким було 
справжнє ім ’я Ц інь Ш іхуанді) успадкував владу. До його 
повноліття державою мав правити купець Лю Бувей (саме 
він, а не померлий правитель був його батьком). Але Лю 
Бувей, не бажаючи віддавати владу, мав намір убити сина. 
Змову було розкрито, змовників жорстоко покарано. Б ать
кові син подарував «почесну» см ерть, дозволивш и 
покінчити ж иття самогубством. На цей час царство Цінь 
вже підкорило землі своїх супротивників, створивш и мо
гутню державу.

Ін Іжен проголосив себе імператором і взяв нове ім ’я -  
Дінь Ш іхуанді -  «перший імператор Ц інь».

За його правління держ ава справді перетворилася на ве
личезну імперію . До її складу увійш ли Тибет, Корея та 
інші території. Ц інь Ш іхуанді провів к іл ька  реформ, 
вдосконаливши управління державою. Він створив п ’ять 
відомств, як і опікувалися держ авними справами: двірце- 
ве, церемоній, військове, правосуддя, громадських робіт. 
Усіх китайських чиновників імператор поділив на 12 груп 
(рангів) і чітко визначив їхні обов’язки . Разом із своїм рад
ником Л і Си він поділив імперію  на 36 округів. Збільш ив у 
десятки разів податки, я к і важ ким  тягарем  лягли  на плечі 
селян і ремісників. Останні часто змуш ені були йти в 
рабство, не маючи змоги їх сплачувати. Ц інь Ш іхуанді 
Уніфікував грошову систему. Запровадж ені тоді гроші бу
ли в обігу в К итаї до початку XX ст.

Ц інь Ш іхуанді був ж орстоким правителем. Він усував 
своїх супротивників і придуш ував численні повстання. 
Армія ш пигунів переслідувала змовників та знищ увала їх. 
Імператор вважав, що найбільшим злом у країні є книж ки. 
У 213 р. до н.е. за наказом Цінь Ш іхуанді багато книж ок 
спалили. Ж ивим и в землю було закопано 460 китайських 
Учених. Ім ператор, боячись зам ах ів , так о ж  наказав  
відібрати у населення всю зброю та переплавити її.

За правління Ц інь Ш іхуанді в країні розпочалося неба
чене до того будівництво: було прокладено багато доріг, 
споруджено Великий Китайский канал, Велику К итайсь
ку стіну. Великий Китайский канал сягав у довж ину 32 км 
1 з ’єднував річку Хуанхе з Я нцзи. Будівництво сприяло 
об’єднанню та посиленню держ ави і давало змогу кращ е 
Контролювати країну та управляти нею.

Велика К итайська стіна. Велику стіну будували на ос
нові укріплень, що існували на кордонах Китаю  ще з

н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Від 722 до 481 р. до н.е. Китай 
зазнав 1200 воєн. За цей час 
для нього тільки 38 років були 
мирними. Із 150 держав, що 
тоді існували, залишилося 2 2 . 
Із них виділялися 7: Цінь, Чу, 
Вей, Чжао, Хань, Янь, Ці. Ще 
2 0 0  років вони воювали за 
першість у країні, доки її не 
виборола держава Цінь.

і £**&•.-

гі------ -------- V*--V--
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V ст. до н.е. На будівництві до виснаж ення пра
цювало понад 2 млн чоловік. Стіну споруджува
ли на к ам ’яному фундаменті. Для будівництва 
використовували глину, дерево та кам інь. До
вж ина стіни становила, за різними версіями, від 
3500 до 6500 км. Вона мала висоту 8 м і ширину 
10 м. Зверху на стіні була дорога, якою  могли 
проїхати п ’ять верш ників, виш икуваних в одну 
шеренгу. Через кож них 100-200 м розташовува
лися сторожові веж і, висота яки х  сягала 13 м. 
Усього у Великій К итайській стіні налічувалося 
близько 25 тис. таких веж.

Стіна не лиш е слугувала для захисту, а й 
поєднувала окремі частини країни , демонстру
вала велич імперії та її правителя. Стіною руха
лися в ійська, виступаючи назустріч ворогові, 
чиновники везли укази  свого правителя. Це 
єдиний збудований людиною об’єкт на Землі, 
який  видно з Космосу неозброєним оком.

Усі реформи імператора кош тували великих 
ж ертв китайському народові. Багато селян заги
нули від непосильної праці на будівництвах та 
від голоду.

Останні роки ж иття Цінь Ш іхуанді провів, за
чинивш ись у своєму палаці. Йому здавалося, що 
всі навколиш ні люди хочуть позбавити життя 
свого правителя. У 210 р. до н.е. під час 
інспекційної поїздки по Китаю імператор помер. 

Н аступникам Ц інь Ш іхуанді недовго судилося керува
ти Китаєм. П ісля смерті імператора вибухнуло народне 
повстання, як е  супроводж увалося кровопролитною  бо
ротьбою за владу. У цій боротьбі переміг селянин Лю  Бан,

Велика Китайська стіна

Давньокитайський
арбалетник
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ІЄРОГЛІФ

прочитайте документ

іі збірки народних пісень *Юефу*,
II—І ст. до н.е.
...У роки війни підневільних зганяють 
З півночі, з півдня для тяжких робіт. 
Хліб достигає, колосся пруж не, -  
Жнив не буде, і голод прийде.
Обов'язок свій готові ми чесно виконати. 
Мудрий правителю, подумай про нас! 
Військо скоріше відкликавши з походу, 
Багато б людей ти від загибелі спас!

Яких бід китайським селянам завдавали війни?
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Х У Н Н И

Китай за імперії Хань 
(206 р. до н.е. -  220 р. н.е.)

ф Столиці держав і царств

і  • Найбільші міста
Територія імперії Хань
на початку II ст. до н.е.
Території, які були приєднані
до імперії на кінець II ст. до н.е.
Напрямки нападів сусідніх племен

-------- ► Походи армії Хань
-------- ► Походи загонів повстанців (1 ст. н.е.)

• Центри повстання «Жовтих пов'язок»

Велика Китайська стіна

який очолював повсталих. Він заснував нову династію  
Хань. Так у 206 р. до н.е. почалася чотирьохсотлітня 
історія заснованої ним імперії Х ань.

Нові правителі намагатися поліпшити становище населен
ня. Було подаровано волю тим, хто вимушено продав себе 
У рабство за борги, зменшено податки. Зміцненню держави 
сприяло запровадження законів, які визначали державне, 
економічне, повсякденне ж иття і навіть поведінку в родині. 
Але, незважаючи на проведені реформи, у країні було не
спокійно. Місцеві правителі боролися проти влади імперато
ра та сварилися між собою. Невдоволені життям селяни не 
Раз повставали.

У 184-185  рр. н.е. на території Китаю спалахнуло пов
стання «Ж овтих пов’язок*. Назва його походить від ко
льору стрічок, яким и його учасники пов’язували голови. 
Повстання, яке у суворій таємниці готували протягом 
Ю років, охопило м айж е всю імперію. Очолив його Чж ан 
Цзюе. У його арм ії налічувалося близько 360 тис. чоловік. 
Повсталі руйнували маєтки багатіїв, відбирали землю, ви
пускали на волю в’язнів і рабів. Одночасно з «Ж овтими 
Пов'язками* д іяли  й інші загони повсталих: «Біла хвн-

Китайський учений

Давній Китай
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А р и ст о к р а т ія  (в пере
кладі з грец. влада найз- 
н атн іш и х) -  верства 
суспільства, я к а  має най
більше прав і пільг.

І *
і! Г І  I I

І  ’ [ ' п т

ля» , «Ж овтий дракон», «Чорна гора» тощо. М айже рік 
добірні імператорські війська з допомогою кочівників- 
найманців воювали із загонами бунтівників. Сили були 
нерівними, і повстання зазнало поразки.

Та не лиш е повстання ослабили імперію  Хань. На північ 
від Китаю ж или різні кочові народи, я к і періодично напа
дали на П іднебесну. Іноді ж и телям  К итаю  вдавалося 
відкинути нападників за кордони імперії. Інколи ж  ки
тайські правителі змуш ені були підкорятися і сплачувати 
кочівникам  данину.

На початку І тис. до н.е. кочові народи утворили могутній 
союз племен хунну (гунів). Войовничі гуни були вправними 
та безстрашними воїнами. Армію гунів становили кіннотни
ки, як і майстерно володіли мечем і списом, вміли на повній 
ш видкості влучно стріляти з лука. Протягом II ст. до н.е. -І 
III ст. н.е. між  гунами і китайцями велися запеклі війни, 
у яких обидва народи зазнавали величезних втрат. Так, під 
час однієї з воєн китайці втратили лиш е коней 100 тис. 
І хоча китайцям  вдалося відтіснити гунів у степи, ослаблена 
повстанням «Ж овтих пов’язок», війнами з кочівниками і, 
найголовніше, боротьбою за владу імперія Хань на початку 
III ст. н.е. занепала.

6. Суспільство

Так само, як  в Єгипті та державах Дворіччя, китайське 
суспільство поділялося на кілька верств. Найвище станови
ще у державі після імператора посідала аристократія 
цзюнь-цзи. До цієї верстви належали родичі імператора, 
придворні, найвищі чиновники. Вони не сплачували по
датків, їх не піддавали тілесним покаранням.

Набір із 65 ритуальних 
бронзових дзвонів. 

433 р. до н.е.
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прочитайте документ
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Ф ань Є про повстання * Ж овт их пов ’язо к*■ $
...Чжан Цзюе, родом з Цзюйяу, назвав себе «Жовтим небом*, і; 
Йому підпорядковувалася армія з 360 тис. чоловік. Усі вони #  
наділи жовті пов'язки і повстали в один і той самий день.... ^  
...Хуанфу Сун воював з «Жовтими пов'язками» в Гуанцзуні. ^  
Захопив молодшого брата Чжан Цзюе -  Чжан Ляна. Чжан А  
Цзюе, помер від хвороби ... Хуанфу Суна призначили старшим ^  
полководцем кінноти... Хуанфу Сун знову розбив «Жовті 
пов'язки» в Сяцюяні, стратив молодшого брата Чжан Цзюе 
Чжан Бао. Здобич становила близько 2 тис. /відрізаних/  голів. 
Хуанфу Сун побудував з них башту на південь від міста....

Чим закінчилося повстання «Жовтих пов'язок» за описом фань Є?
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Імператор

Аристократія

Чиновники, 
вчені, жерці

Селяни

Чиновником могла стати будь-яка людина у дер
ж аві, навіть звичайний ремісник або селянин. За 
доби Хань, щоб стати чиновником, потрібно було 
скласти іспит на ту або ту посаду.

Вчені (ші) працювали у бібліотеках, вчителями у 
ш колі, приймали іспити у тих, хто бажав стати чи
новником, служ или радниками в імператора тощо. 
Я к і аристократів, їх заборонялося карати тілесно. 
До верстви вчених належ али й ж ерці, як і були 
нерідко ще й чиновниками.

Н айчисленніш ою  верствою китайського сус
пільства були селяни -  нун. Вони сплачували подат
ки, виконували громадські роботи, будували ш ляхи, 
міста, оборонні споруди. У Китаї існувала так звана 
система дев’яти полів. Вісім наділів держава надава
ла для користування селянам , а дев’ятий вони 
повинні були обробити для правителя. Селяни зазви
чай не навчалися у ш колах, але найбільш талановиті 
могли не тільки здобути освіту, а й скласти іспит та 
стати чиновником. На відміну від інших давніх 
країн, у Китаї' було небагато рабів. Ними, як  прави
ло, ставали полонені й боржники.

Структура давньокитайського 
суспільства

Посперечайтеся
з мудрецем

Що спільне, а що відмінне 
між Давньокитайською і 
Давньоєгипетською дер
жавами?

ЗАГАДКИ ПІДНЕБЕСНОЇ

1. Які сільськогосподарські рослини вирощували давні 
китайці?

2. Охарактеризуйте найважливіші ремісничі досягнен
ня китайців.

3. Які обов’язки мали селяни перед державою?
\. Для чого було побудовано Велику Китайську стіну?
5. Назвіть причини занепаду імперії Хань.

»

- Ч і Л Ц

^ /ч И К А М А Н  А Р/в/сл

Позначте 
на контурній карті:

1 . Д авн ьоки тай ськ і д ер 
ж ави.

2. Територію імперії Цінь 
Ш іхуанді.

3. Велику К итайську сті
ну та Великий Ш овко
вий ш лях.
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§ 26-27. Релігія та культура 
Давнього Китаю

Зверш ення кит айських мудреців

Давньокитайські кості для 
ворожіння. Близько 1200 р. до н.е.

-і -

НАКАЗ ІМПЕРАТОРА =

в и в ч і т ь  с л о в а  
та їх  з н а ч е н н я

Ф ілософ ія  (від грец. 
«філео» -  люблю і «софія» -  
мудрість) -  наука про найза- 
гальн іш і закон и  розвитку 
Всесвіту і людства.
___ ь------------------------- гаг___ Л____ N

1. Релігія й міфи

На світанку історії вірування давніх китайців  майже 
не відрізнялися від вірувань інш их народів. Проте посту
пово вони набули неповторних й самобутніх рис. Китайці, 
я к  і інш і народи, обожню вали сили та явищ а природи: 
з ір к и , план ети , небо, зем лю , гори , в ітер , р іч ки  та ін. 
Давні китай ц і вваж али , що душ у має кож н а рослина, 
озеро і навіть кам інь. їх  вони зображ али або у вигляді 
надзвичайно вродливих д івчат або у ви гляд і мудрих і 
сим патичних дідів. Щоб задовольнити духів, давні ки
тайці виконували у свящ енних м ісцях спеціальні ритуали 
й приносили ж ертви , навіть лю дські. Т ак , у царстві Вей 
прийнято було приносити у ж ертву духові р ічки  Хуанхе 
молоду д івчину, як у  одягали у весільне вбрання, клали 
на дерев’яне лож е і пускали річкою .

За епохи Ч ж оу постали культи фантастичних тварин. 
Н айбільш  ш анованим и були дракон , ф ен ікс, одноріг. 
Ф енікс вваж ався символом сімейної злагоди, одноріг - ми
ру і достатку. Д ракон, яком у ж ителі піднебесної поклоня
лися ще у II ст. до н .е., став символом Китаю. У буддизмі 
дракони постають повелителями П ’яти Сторін Світу. На 
дракона була схож а богиня Нюйва, яка , на думку давніх 
китайців, створила людей. Бог Чж улуна, який у міфах по
ставав істотою, що керувала світом і темрявою, мав людську 
голову та тіло дракона. Коли Чж улун заплющ ував очі -  світ 
поринав у пітьму, коли розплющував -  розвиднювалося. 
І сьогодні ж ителі Китаю  вваж аю ть драконів істотами, що 
приносять удачу. Тому в театралізованих виставах, які 
супроводжую ть свята, часто головними персонаж ами є 
дракони.

У міфах про створення світу та виникнення лю дини роз
повідалося, я к  одного разу богиня Нюйва набрала жовтої 
глини і зл іпила з неї перш их людей. Наступного дня боги
ня занурила у глину мотузку і коли витягла та відж ала її. 
з мотузки полетіли ш маточки глини, як і теж  перетвори
л и ся  на лю дей. Т и х , кого Н ю йва зл іп и л а  з глинй 
перш ими, було небагато, і вони стали замож ними. Інш і Ж. 

що з ’явилися із ш маточків глини, стали бідняками.
Я к і в інших народів, у давніх китайців, ж иття яких  за

леж ало від землі й урожаю , пош ирені були міфи, п о в ’язан і 
з землеробством. Ж ителі Піднебесної вірили, що навчив 
людей обробляти землю , сіяти зерно та збирати врож аї бог 
землеробства Ш ень-нун. Із землеробством була пов’язана



І 2500 р. до н.е. і 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Крилатий дракон. 
Бронзова
скульптура. IV ст. 
до н.е.

Бронзовий дзвін. 
Близько 550 р. 
до н.е.

К онф уціанство я к  рел ігійно-ф ілософ ське вчення 
з’явилося на початку V ст. до н .е ., в період Воюючих 
царств. Це був час, коли правителі оточували себе 
мудрецями (на відміну від Ш іхуанді, за часів якого 
вчених переслідували). Н айвідоміш ий з них -  учитель 
Кун-Фу-Цзи, Конфуцій (5 5 1 -4 7 9  рр. до н.е.), що був 
засновником конфуціанства. Основний зміст його вчен
ня, яке згодом стало офіційною релігією , становлять 
п’ять простих і великих чеснот. Вони є найваж ливіш ою  
умовою розумного порядку і спільного ж иття людей. 
Це -  м удрість, гум ан ізм , доброчесність, ш анування 
старших і муж ність. Зокрема, Конфуцій вваж ав: «Якщо 
в серці є доброчесність, то в характер і буде краса. 
Якщо в характері буде краса, то в домі буде гармонія. 
Якщо в домі буде гармонія, то і в країні буде порядок. 
Якщо в країні буде порядок, то на Землі буде мир».

На відм іну від кон ф уц іан ства, даосизм  надавав 
Перевагу зв ’язкам  лю дини з природою. Дао -  це ш лях, 
вічний і загальний закон природи. Лю дина, я к а , за цим 
вченням, вийш ла з природи, має утримувати єдність з 
нею, повинна бути у злагоді зі світом. Саме на цьому 
ґрунтується її душ евний спокій. Ж и ти , згідно з дао, 
означало покірно сприймати ж иття  таким , яким  воно є, 
Жити в гармонії з природою. Засновником даосизму 
вважають Л ао-Ц зи (6 0 4 -4 9 9  рр. до н.е.).

У повсякденному житті китайців усі три релігії, а також 
Релігійні уявлення попередніх епох перепліталися,
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й велика кількість ритуалів. Д еяк і з них ви р ізн я
лися надзвичайною  жорстокістю . Так, у випадках 
засухи китайці, звертаю чись до Зем лі, влаш товува
ли ритуали ви кли канн я дощу. Ж ін ки -ж ри ц і годи
нами стояли  під палю чим  сонцем , прохаю чи 
рятівної вологи. Я кщ о це не допомагало, їх спалю 
вали, приносячи у ж ертву божеству посухи.

Релігійні уявлення давніх китайців з часом зміню
валися і набували своєрідності. На відміну від Єгипту 
й Дворіччя, де люди поклонялися богам і бажали вря
тувати душу для ж иття в потойбічному світі, у Китаї 
цінувалося ж иття земне. На думку ж ителів Піднебес
ної, воно повинно бути гідним і підпорядковуватися 
чітким правилам.

Поступово в Китаї набули поширення три ф іло
софських учення і релігії: конфуціанство, даосизм, 
пізніш е буддизм.

Буддизм почав пош ирю ватися у К итаї в епоху 
Х ань. Він прийш ов сюди з Індії. Ц ентром  ц ієї 
релігії в К итаї став монастир, що мав назву «Храм 
білого коня». Але на всю країну буддизм гак і не 
розповсюдився.

Щ  г* ігвт

Зустріч Конфуція і Лао-Цзи

Релігія та культура 
Давнього Китаю



5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

2. Писемність і література

3. Освіта

У правління державою  потребувало освічених людей. 
М айбутніх чиновників почали готувати з часів держави 
Чж оу. Спочатку їх навчав домаш ній учитель, а потім вони 
самостійно опановували знання на посадах секретарів. 
Секретарями майбутні чиновники могли бути десятиліття
ми, доки не складали спеціального іспиту.

Перш у ш колу -  «Ш колу освічених лю дей »- заснував 
532 р. до н.е. Конфуцій. У ній вивчали історію, поезію,

доповнюючи одна одну. Саме тому в них була велика 
кількість богів і божеств. До того ж  вони вірили у світ духів, 
зв ’язок з пращурами, виконували безліч магічних ритуалів, 
пов’язаних з усіма сферами ж иття -  від ж иття держави до 
лікування хвороб або придбання будинку.

Давні китайці поклонялися Ш анді, якого вваж али пра
щуром народу інь, та Юйді -  верховному володареві, якому 
нібито підкорявся увесь Всесвіт: небо, зем ля, потойбічний 
світ, усі боги та духи. Юйді керував, сидячи на троні у шов
ковому, розш итому драконами халаті, в імператорському 
головному уборі з нефритовою табличкою. Тому його нази
вали Нефритовим імператором.

У Давньому К итаї письмо розвивалося поступово. Спо
чатку  писали за допомогою піктограм  у вигляді к іл , зиг
заг ів , сп іралей . За  доби Ш ань у ки тай ц ів  з ’явилися 
ієрогліфи. Легенда оповідає, що їх винайш ов радник пра
вителя Хуанді -  Цзан Цзе. За доби Чж оу в К итаї було вже 
відомо 500 ієрогліф ів. У цей самий час з ’явилися перші 
кн и ж ки . Вони мали вигляд сувою, зробленого із бамбукових 
дощ ечок, зв ’язаних м іж  собою.

П исали бамбуковими паличками за допомогою чорнила, 
зробленого із соку лакового дерева. Д авньокитайське пись
мо остаточно сформувалося в часи імперії Ц інь. За доби 
правління Ц інь Ш іхуанді було впорядковано написання 
ієрогліфів, яких використовувалося вже 3000. Додалися й 
нові матеріали для письма: ш овк, а згодом -  папір. Письмо 
китайців було надзвичайно складним і сприяло розвитку 
образного мислення людини. Кожен із знаків міг означати 
звук, слово, к ілька слів, поняття, речення. Залеж ало це від 
того, у поєднанні з яким и ієрогліфами він вж ивався.

П исемність була основою розвитку літератури. Вже за 
доби Чж оу писали урочисті пісні (оди), вірш і, прозові тво
ри. Перш а відома збірка вірш ів -  «Канон поезії» -  створе
на в VI ст. до н.е. До неї увійш ли 306 творів, переважно 
культови х  пісень. «К нига гір  і морів» н алеж и ть  до 
У И -У  ст. до н.е. і явл яє  собою зібрання найдавніш их 
китайських міфів.

Юйді -  Нефритовий 
імператор

Вчені створюють книги



^500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е.

релігійні ритуали, музику. Основою 
навчання було ш анобливе ставлення 
до старш их за віком, вищ их за ста
новищем у суспільстві та вчителів. 
Школу закінчували, коли засвоювали 
правила передбачення майбутнього та 
пояснення магічних символів. Тут 
здобули освіту близько 3000 учених 
та держ авних діячів. П ізніш е з ’яви 
лися інші ш коли. Серед них були й 
такі, де давали вищ у освіту. Н апри
клад, у «Ш колі законників» готували 
юристів та держ авних службовців. 
Щоб скласти іспити, треба було ста
ранно вчитися, багато читати, мати 
глибокі знання  в р ізн их  галузях  
науки.

4. Наукові знанші
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ІЄРОГЛІФ

прочитайте документ

Із книги Конфуція «Л унью й» («Бесіди та 
судж ення*), VI ст. до н.е.

21. Учитель сказав: «Шляхетний муж висуває 
вимоги до себе, а низька людина висуває вимоги 
до людей...»
24. Цзи-Гун запитав: «Чи можна все життя 
керуватись одним словом?» Учитель відповів: 
«Це слово милостивість. Не роби іншим того, 
чого не бажаєш собі».

Чим, на думку Конфуція, відрізняється шляхетна 
людина від низької?

1000 р. н.е.

*
ї :
Л
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Г еограф ія . К итай ц і, на відміну від інш их народів, 
виділяли п ’ять частин світу: південь, північ, захід, схід 
і центр. Свою країну вони вваж али центром Всесвіту. Небо 
уявлялося їм у вигляді кола, а Земля -  квадрата. Китай, 
на думку його ж ителів, був відображенням Неба на Землі.

Захід ототожню вався з хаосом, схід -  із народж енням 
нового ж иття. Особливе значення мав південь, до якого 
в урочистих випадках повертався обличчям імператор та 
повертали обличчям померлих при похованні.

К алендар. У різні часи в К итаї існували різні календарі. 
Ш анський календар мав 10 м ісяців, м ісячний календар 
чжоусців -  12 м ісяців. Одночасно давні китайці користу-
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( ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Кожній стороні світу, за уяв
леннями давніх китайців,

І відповідав певний колір: 
півдню -  червоний, півночі -  

г чорний, заходу -  білий, схо- 
/ ду -  синьо-зелений, центру -  

жовтий.

Людина Пагорб Сонце Місяць Вода

Піктограма

Давній
ієрогліф

Сучасний
•ерогліф

Розвиток китайського письма
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5000 р. до н е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до

Малюнок фарбами й тушшю на 
шовку. III ст. до н.е. -  III ст. н.е.

Старі, що грають у кості.
III—І ст. до н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Давні китайці одним із періодів 
своєї історії вважали добу правлін
ня п’яти абсолютно мудрих імпе
раторів: Хуанді, Чжуансюй, Гао- 
Сінь, Яо і Шунь. Найбільш відомий 
з них, Хуанді, за уявленням китай
ців, був близько 3 м зростом, мав і 
чотири ока та чотири обличчя, 1 
інколи перетворювався на 
дракона. Вважалося, що саме він і 
винайшов сокиру, лук і стріли, одяг ^ 
і взуття, навчив людей виплавляти 
метали, копати криниці, будувати 
човни й вози.

валися сонячним календарем , іцо мав 24 м ісяці. Р ік  ки
тайці поділяли на зиму, весну, середину року, літо та 
осінь. Р ік  починали 22 червня.

Ф ілософ ія -  одна з вершин давньокитайської культури. 
Визначним філософом Давнього Китаю був Л ао-Ц зи, автор 
вчення про дао, яке  викладене у книзі «Дао де цзин* і з 
часом перетворилося на релігію . На думку філософа, ме
тою ж иття  людини є самовдосконалення.

Ш ляхом до самовдосконалення були бойові мистецтва, 
зокрема кунг-фу. Вони не тільки вчили, як  захистити себе, 
у ті неспокійні часи, а й як  загартовувати дух. Філософія 
даосистів закли кала також  тренувати психіку. У цій справі 
вони досягли визначних успіхів. Зокрема, йоги-даосисти мог
ли повністю контролювати свій організм і, як  йоги в Індії, 
навіть зупиняти серце.

Д авньокитайський мудрець Конфуцій створив учення, 
я к е  сп ри яло  прим иренню  та впорядкуванню  ж иття 
суспільства. Головним принципом у його вченні було пра
вило: «Не роби інш ому того, чого не баж аєш  для себе. І тоді 
зникне ненависть у держ аві, зникне ненависть у сім ’ї». 
Кожна людина повинна бути гуманною, співчутливою, 
справедливою, мудрою та вірною. Конфуцій сповідував 
патріотизм, служ іння держ аві, вірність своєму слову. Ве
ликого значення надавав він вихованню, з яким  пов’язував 
розвиток у людині найкращ их рис. Правил, як і визначив 
Конфуцій, і нині дотримуються китайці.

В історію увійш ло ім ’я філософа та державного діяча 
Ш ан Я на (400 -  338 рр. до н.е.). На його думку, управління 
народом може здійсню ватися лиш е за допомогою суворих 
законів. П равитель повинен мати необмежену владу і при
душ увати будь-яку непокору. Освіту він вваж ав зайвою та 
ш кідливою , оскільки неосвіченим народом легш е управ
ляти  та змуш увати його до тяж ко ї праці. Ж и ття Ш ан Яна 
закінчилося трагічно: він став жертвою того насильства, 
яке  сам насадж ував. На вимогу аристократії його було 
страчено (розірвано колісницями).

Історичні знання. Першою історичною працею можна 
вважати збірник офіційних документів «Ш у-цзин» (книга 
історії), де йш лося про міфічні події на території Китаю, 
про перш их творц ів  д ер ж ав и . Час створен ня книги 
відносять до початку І тис. до н.е. У У І-У  ст. до н.е. було 
створено «К нигу л ітописів»  («Ч ун ь-ц ю »), що я в л я л а  
собою літопис держ ави Лу. Н айвидатніш им  твором Дав
нього Китаю  є «Історичні записки» («Ш и-цзи») Сима Ця- 
ня (1 4 5 -9 0  рр. до н.е.). Він розповідає про події від 
м іф ічної епохи «п’яти  імператорів» до початку правлін
ня династії Хань.
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I 5500 p. до н.е. 2000 p. до н е. 1500 p. до н.е. 1000 p. до н.е. 500 p. AO н.е. не 500 p. н.е. 1000 p. не.

Посудина, прикрашена 
скульптурами звірів і вершника. 
Бронза, позолота. I l l —І ст. до н.е.

Слуга верхи на коні 
185 р. до н.е. 'і

5. Архітектура

У Китаї будували кількаповерхові споруди 
на високій глиняній  платформі. Уже в давні 
часи відомі були триярусні баш ти, храми, 
палаци. У IV ст. до н.е. почали будувати дах 
із загнутими вгору кутами. Так виник новий 
тип архітектурної будівлі -  пагода.

Величними будівлями за імператора Ц інь 
Ш іхуанді була прикраш ена столиця місто 
Сіань. Витвором архітектурного мистецтва 
давн іх  ки тай ц ів  став п ідзем ний п алац  -  
гробниця правителя, знайдена археологами 
за 20 км від давньої столиці в 1974 р. А рхео
логи вваж аю ть, що її  площ а становила 
5600 га. Будували місце останнього спочин
ку ім ператора близько  700 тис. лю дей 
з різних куточків Китаю.

За повідомленням Сима Ц ян я, головна за 
ла являла собою модель імперії Ц інь. Її пере
тинали рукотворні Янцзи й Х уанхе та інші 
р ічки. Русла річок були наповнені ртуттю. 
Стелю зали прикраш ало кош товне кам іння, 
яке  зображало зоряне небо. Міцні дерев’яні 
колони трим али на собі стелю коридорів, 
вкриту великим шаром водостійкої глини. 
П ідземне царство було захищ ене великою 
кількістю  різних пасток -  арбалетами, ме
ханічними списометалками та ін. Імператор 
помер, коли підземний палац готовий був 
лиш е наполовину.

6. Мистецтво

Найдавніш і твори художнього мистецтва, знайдені на 
території Китаю, належ ать ще до періоду неоліту. К ера
мічні вироби створювали вручну або за допомогою гончар
ного круга. Випалені в печах керамічні вироби потім роз
писували червоною, чорною, жовтою або білою фарбами по 
коричневому, сірому чи червоному тлу. Посуд зазвичай 
прикрашали різноманітними орнаментами. Серед найпо
ширеніших були ш ахові, ромбовидні малю нки, спіральні 
Завитки тощо. За доби Інь китайці навчилися виготовляти 
Посуд з бронзи. Вироби того періоду вваж аю ть шедеврами 
бітового мистецтва. У цей час пош ирилося різьблення. 
Майстри виробляли амулети, обереги, прикраси, викорис
товуючи для цього кам інь нефрит. Н айвищ ого розвитку 
Давньокитайське мистецтво досягло за епохи Хань. Про
га в и л а  тогочасний Китай керам іка, прикраш ена яскр а
вими фарбами. Г
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Ґудзик. Бронза, позолота. 
Епоха Хань. III ст. до н.е.

Релігія та культура 
Давнього Китаю



Вершник глиняної армії 
імператора. Гробниця імператора 

Цінь Шіхуанді. III ст. до н.е.

5000 р. до н е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. дон.*

Нефритова пластина 
у вигляді журавля. 

Близько 1200 р. до н.е.

С кульптура. В исокий рівень розви тку  мистецтва 
скульптури засвідчую ть скульптурні зображ ення у гроб- 
ни ц і-п алац і Ц інь Ш іхуанді. А рхеологи знайш ли  цілу 
«глиняну армію *. Вона складалася із 7 -8  тис. вояків: 
піхотинців, верш ників, воїнів на колісницях. Скульптури 
були зроблені на весь зріст. Уся арм ія стояла обличчям на 
північ. Зброя та обладунки імператорської арм ії зроблені з 
бронзи. Спочатку китайські майстри виліплю вали тулуб і 
випалю вали його в печі. Потім прикріплю вали руки, ногн 
й голову. І, нареш ті, скульптори надавали кож ному облич
чю індивідуального виразу. П ісля повторного випалюван
ня на глиняних вояків надівали обладунки. Колісниці бу
ли ви р ізан і з дерева, навколо них зосередж увалися 
піхотинці, озброєні шестиметровими бамбуковими спи
сами.

Ж ивопис. В епоху Чж оу вже існував фресковий живо
пис, який  використовувався в похованнях. В епоху Хань 
зародився світський ж ивопис. М истецькі шедеври на шов
ковій тканині враж аю ть і сьогодні. Основними сюжетами 
живопису були сцени із міфів та історичних переказів, 
релігійні ритуали, сцени повсякденного ж иття .

Театр. У столицях китайських правителів за часів ди
настії Ш ань спорудж ували спеціальні арени з місцями для 
глядачів. Там виступали акробати, танцю ристи, музикан
ти. Зн ам ени ті ки тай ськ і м айстри використовували 
складні технічні засоби для створення різних ефектів: 
снігу, туману тощо. Д ля власних розваг можновладці й 
правителі влаш товували масштабні вистави зі спеціально 
побудованими палацами, храмами й навіть кораблями.

Глиняна армія імператора. 
Гробниця імператора Цінь 

Шіхуанді. III ст. до н.е.

Колісниці. Настінний розпис.
II ст. до н.е.
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н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Жонглери. Пряжка. 
Бронза, позолота.
206 р. до н.е. -  220 р. н.е.

Музика. М узика лунала під час весіль, поховальних об
рядів, релігійних ритуалів, прийомів гостей. Виконувалися 
музичні твори на кам ’яних або ш кіряних барабанах, мета
левих дзвонах, цимбалах, бамбукових дудках і флейтах. 
Цілі оркестри музичних інструментів існували вже за епо
хи Чжоу. К ількість музичних інструментів і музикантів в 
оркестрі залеж ала від статків господаря.

„ ___________________________ і  _  а  і ®
ЗАГАДКИ ПІДНЕБЕСНОЇ т

1. Які матеріали використовували для письма китайці?
2. Назвіть найвидатніших філософів Китаю та їхні 

основні ідеї.
3.Які людські якості найвище цінував Конфуцій?
4.Чим, крім реформ, вам запам’ятався Цінь Шіхуанді?

Емблема у вигляді тигра. Доба 
Воюючих царств.
475-221 рр. до н.е.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Що сприяло 
знань у Китаї?

Висновки

У Китаї, на відміну від інших давніх країн, не було окремих міст-держав, усе 
життя країни контролювали вани -  царі -  з допомогою чиновників.
На відміну від Індії, у Китаї, здобувши освіту, склавши іспити тощо, можна 
було перейти з однієї верстви до іншої.
Давні китайці не мирились із свавіллям чиновників і держави, що призводило 
до численних повстань.
Китайська цивілізація подарувала людству такі винаходи, як папір, шовк, 
лаки та багато інших. У Китаї високого рівня розвитку досягла філософія. 
Надзусиллями народу Китаю створене диво світової архітектури -  Велика 
Китайська стіна.



ХАРАППСЬКА
ЦИВІЛ ІЗАЦ ІЯ

XXIII-XVII ст. до н.е.

ВЕД ИЧНА
Д О Б А

XVII-IV ст. до н.е.
ІМПЕРІЯ МАУРИВ

IV—II ст. до н.е.

ПЕРІОД
РОЗДРОБЛЕНОСТ І
II ст. до н.е. -  IV ст. н.е.

Брахмани

Вайшії

3. Найдавніше населення Китаю:
а) іньці;
б) шаньці;
в) ханьці;
г) чжоусці.

4. Засновник імперії Хань:
а) Чжан Цзюе;
б) Шан Ян;
в) Лі Си ;
г) Лю Бон.

1. Охарактеризуйте станови
ще у суспільстві зазначених 
на схемі верств населення.

2. Які верстви населення на 
схемі не зазначені?

Боги яких релігій зображені на маточках? 
Що ви можете розповісти про ці релігії?

Недоторкувані

Розкажіть про житті 
та діяльність Будди

1. Об’єднав майже всі індійські землі 
і створив велику імперію:

а) Ашока;
б) Махападма Ианда;
в) Чандрагупта.

2. Коли виникли перші землеробські 
поселення в Індії?

а) IV тис. до н.е.;
б) II тис. до н.е.;
в) VIII тис. до н.е.;
г) V тис. до н.е.

m 3 якими подіями в історії П Е Р Е ВІРТЕ СЕБЕ! 
Індії пов'язані ці дати?



Розкажіть про устрій 
імперії Ніпь Шіхуапді.

З якими подіями в 
історії Китаю 
пов'язані ці дати?

відповідність:

327 р. до н.е. Загибель імперії М ауріїв
180 р. до н.е. П овстання Чандрагупти
317 р. до н.е. Поява в Індії військ

А лександра
М акедонського

вчені цзюнь-цзи
чиновники нун
селяни ші
аристократія чень

1. Назвіть основні досягнення ки
тайців у галузі культури.

2. Розкажіть про релігію та філософію 
Китаю.

3. Яке значення мали вчення Конфуція 
й Лао-Цзи для Китаю?

Розташуйте події в 
хронологічній послідовності:

1. Повстання Чандрагупти.
2. Ц арю вання М ахападми Нанди.
3. Утворення держ ави А ш оки.

1. П овстання «Ж овтих 
пов’язок».

2. В иникнення Великого 
Ш овкового ш ляху.

3. Занепад царства Чжоу.
4. Виникнення ім перії Ц інь.

ЛЕГЕНДАРНІ
ЧАСИ

'  XXIX—XVIII ст. до н.е.

ДЕРЖ АВА
Ш АН Ь-ІН Ь

XVIII-XII ст. до н.е.

Д ЕРЖ АВА
ЧЖ О У

XII—III ст. до н.е.

ІМПЕРІЯ
Ц ІНЬ

III ст. до н.е.

ІМПЕРІЯ
ХАН Ь

III ст. до н.е. -  І 
ст. н.е.

| Назвіть найважливіші події в історії Давньої Індії та Давнього Китаю.

Використовуючи малюнки, розкажіть 
про заняття давніх китайців.

Перевірте себе 

-------------------------



Егейське 
море

М ІН О Й СЬКИ Й
ПЕРІОД

IV—II тис. до н.е.

МІКЕНСЬКИЙ
ПЕРІОД

ХХІ-ХІІ ст. до н.е

ПОАІСНИИ

АВНЯ ГРЕЦІЯ



Розповідь про Давню Грецію, історія якої є частиною 
історії стародавнього світу, це розповідь про виникнення, 
розквіт і занепад держав і цивілізацій, що утворилися на 
Балканському півострові, островах Середземного моря, на 
території Італії та Північному Причорномор’ї на території, 
яка тепер входить до складу України.

Близько 4000 років тому на о. Крит, одному з островів 
Егейського моря, зародилася чудова цивілізація. Найбільше 
місто Критської цивілізації Кносс прикрашав величний та 
пишно оздоблений палац царя Міноса. Цей період прийнято в 
історії називати його іменем. Найвищого розквіту Мінойська 
цивілізація досягла близько 1450 р. до н.е., але вона ннала під 
ударами мікенців. Назва цього народу умовна, утворена від 
назви міста Мі кеші, де археологи вперше відкрили сліди його 
діяльності. Період панування мікенців в історії Греції 
називають Мікенським.

Наприкінці XII ст. до н.е. Греція потрапила під владу ще 
одного народу -  дорійців. їх вторгнення було початком нового 
періоду в історії країни. У цей період на території Греції 
виникали іі розвивалися міста (поліси), тому вчені-історики 
назвали його Полісним. Він тривав з XI до IV ст. до н.е. Згодом 
найбільші міста перетворилися на могутні держави. Серед 
них -  Афіни, Спарта, Коринф та ін.

Ця доба позначена розквітом літератури, мистецтва, 
архітектури. Тоді було забудовано афінський Акрополь, 
почали діяти театри, прославилися вчені Гомер, Платон, 
Аристотель та ін. Заверш ує історію Давньої Греції -  
Елліністичний період (IV І ст. до п.е.). На нього припадають 
походи Александра Македонського іі створення його імперії, 
численні війни між наступниками Александра. З Елліні
стичним періодом пов’язані розквіт і занепад держав, що 
утворилися на уламках імперії Александра Македонського, 
а також розвиток науки іі мистецтва.

У І ст. до н.е. Греція потрапила під владу могутнього Риму.



РОЗДІЛ VI
ГРЕЦІЯ в II -  на початку І тис. до н.е.

З

§ 28. Природа і населення 
Давньої Греції

Країна тисяч островів

Давня Греція

ІО Н ІЧ Н Е
М ОРЕ

ІОНІЯ

Межі розселення греків 
на початку II тис. до н.е. 
Критське царство 
(XVI—XV ст. до н.е.) 

Розселення грецьких племен 

ахейців

дорійців

еолійців

ІОНІЙЦІВ

Назви історичних областей

1ІСТОРИЧНА ДОВІДКА і

Висота Олімпу становить 
2917 м, а Парнасу -  2450 м.

1. Природа та географічне положення

Греція розташ ована на Балканському 
півострові, у східній частині Середзем
ного моря. З давніх часів місцеве населен
ня називало свою батьківщ ину Елладою. 
Із заходу її омиває Іонічне море, а зі схо
ду -  Егейське. З півночі Еллада обмежена 
хребтами Валканських гір. Найвищими 
горами Греції є Олімп і Парнас.

Грецію поділяють на континентальну 
й острівну. Континентальна складається 
з трьох частин: П івнічна (Ахея), Середня 
(А тти ка) та П івденна (П елопоннес). 
Ахея й Аттика з ’єднані м іж  собою Фер- 
мопільським проходом, а Аттика і Пело
поннес -  вузьким Коринфським пере
шийком. Острівна Греція налічує кілька 
тисяч великих і маленьких островів. 
Найбільшими з них є Крит, Евбея, Родос, 
Саламін. Літо в Греції ж арке та посуш
ливе, а зима порівняно прохолодна, хоча 
й без снігу. Опади бувають в основному 
восени й зимою . Н авесні та влітку 
дощ ів украй мало. Великих річок, на 
відміну від Давнього Єгипту, Дворіччя, 
Індії, Китаю, немає.

Це гориста країна з гірськими луками, 
хребтами, долинам и, у як ій  небагато земель, придатних 
для землеробства. Т ільки на півночі та півдні, а також  У 
гірських долинах є порівняно великі д ілянки  родючих 
зем ель. На схи лах  гір  здавна вирощ ували  виноград, 
ячм інь і ф рукти, у південних долинах країни  дозрівали 
апельсини й оливки.

Гори Еллади багаті на дорогоцінні, кольорові метали та 
залізо, славляться також  покладами будівельного каме
ню, мармуру, високоякісної глини.

2. Населення Давньої Греції

Н айдавніш ими народами на території Греції, відомості 
про яких  зберегла історія, були пеласги, кар ійц і, лелеги Гі 
лелебої. Пеласги ж или  на півночі Еллади -  на родючих 
зем лях долин Ф ессалії й Додони та на островах Егейсько* 
го моря. Понад 4 тис. років тому, у III тис. до н .е., в о н й
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почали розселятися по території Греції, про
суваючись на південь. Разом з місцевим насе
ленням -  карійцям и, лелегами й лелебоями 
вони утворювали військові союзи, будували 
укріплені поселення.

Такі поселення перетворювалися на осе
редки землеробства і скотарства. З часом тут 
почали будувати складні іригаційні системи. 
Це давало м ож ливість  за умов теплого 
клім ату вирощ увати зернові культури, ви
ноград, оливки. Вже в ті часи з оливок виго
товляли олію, з винограду -  вино.

Поселення давніх жителів Еллади мали ви
мощені каменем вулиці й водогони. П алаци й 
храм и, багатоповерхові будинки будували 
із кам еню , вм іли ви п лавляти  й обробляти 
м ідь, бронзу, ви готовляти  ви со ко як існ у  
керам іку , будувати кораблі.

Ж и ття  давнього населення Грец ії було нерозривно 
пов’язане з морем. Це єдиний ш лях, який  сполучав Бал- 
канський півострів з островами Середземномор’я. Н ерідко 
допливти до сусіднього поселення було легш е, н іж  долати 
ш лях через гори. Море було багате на рибу та інш і море
продукти, тому населення Греції було вправним у рибо
ловлі та кораблебудуванні.

У Ш -П  тис. до н.е. з півночі на Б алканський  півострів 
вторглися племена ахейців. Поступово вони захопили не 
тільки континентальну Грецію, а й острови Егейського 
моря.

Н ап ри к ін ц і II ти с ., так  само з п івночі, в Е лладу 
прийш ли дорійці. Вони були кочівниками і відзначалися 
надзвичайною агресивністю та жорстокістю . Давні наро
ди, я к і населяли територію  Греції, а також  прийш лі 
ахейці й дорійці утворили єдиний народ, який  і дістав на
зву «греки». Літаючі рибки. Фрагмент фрески 

з о. Мелос. ХУІ-ХУ ст. до н.е.

«!АЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

1. Які моря омивають Грецію?

2. На які частини поділяється Греція?

3. Порівняйте природні умови Вал кане і. кого півострова і 
Месопотамії.

4. Які народи заселяли Грецію в давнину?
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Посперечайтеся 
з мудрецем 4 р Г

Як природні умови вплину
ли на життя та заняття дав
ньогрецького населення?

"V—

*4 Природа і населення 
' ^ Давньої Греції



РОЗДІЛ VI
ГРЕЦІЯ в II -  на початку І тис. до н.е.

Греція у Мінойський період

§ 29. Мінойська (Критська) 
палацова цивілізація

З ем ля  М інот авра

1. Перекази про найдавнішу 
історію Греції

— і. 152

ф Основні центри Мінойськоі 
і Мікенської цивілізацій 

• Найбільші міста 

Розселення грецьких племен 

дорійців

ахейців
ІОНІЙЦІВ

2. А рхеологічне відкриття 
М інойської цивілізації

Наукові дослідження острова Крит розпочалися в XX ст. 
У 1900 р. сюди приїхав Артур Джон Еванс. Вже через 
кілька тиж нів розкопок він здивував людство знахідкою 
руїн будівель, площ а яки х  сягала 2,5 га. Це був царський 
палац, де, можливо, й меш кав м іф ічний М інотавр -  сий 
критського царя Міноса.

о^одос
/І ІУ

і  Ь.Карпатос

Д ж ерелам и, я к і надихнули вчених на по
ш уки ранньої ци віл ізац ії на острові Крит, 
були давньогрецькі легенди й міфи. За ни
ми, на К риті, у печері гори Д икта, народив
ся головний бог греків -  Зевс. Його мати Рея 
втекла сюди, рятую чи немовля від крово
ж ерливого  Кроноса, я к и й  поїдав своїх 
дітей, вбачаючи у них загрозу своїй владі на 
небі. Інш ий міф розповідає, що саме на Крит 
приніс Зевс доньку ф ін ікійського царя Євро
пу, у як у  закохався. Тут вона народила ве
личному богові сина Міноса, майбутнього 
царя Криту. Але Мінос прогнівив богів, і во
ни покарали його народж енням сина-чудо- 
виська. Звали  його М інотавр, і меш кав він у 
величезному палаці-лабіринті, який  збуду
вав на Криті майстер Дедал.

Ж оден смертний, потрапивш и у павутиння коридорів, 
не міг вийти з нього. К ож них дев’ять років підвладні 
М іносу народи в ідп равляли  на острів найчарівн іш их 
ю наків і д івчат, як і повинні були стати здобиччю чудо
виська. Одного разу давньогрецький герой Тезей, син 
афінського царя Егея, потрапивш и на острів, змушений 
був зустрітися у двобої з М інотавром. Йому вдалося за до
помогою нитки, яку  дала йому дочка Міноса Аріадна, 
знайти вихід з лабіринту і перемогти чудовисько.

На К риті, як  розповідає легенда, майстром Дедалом 
і його сином Ікаром було втілено у ж и ття  багатолітню 
мрію людини злетіти в небо.

На Криті ще один давньогрецький герой — Геракл -  
приборкав страшного бика, здійснивш и один із своїх два
надцяти подвигів.

Тезей і Мінотавр. 
Малюнок з грецької амфори
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У минулому велична споруда мала безліч зал ів і комор, 
які з ’єднувалися коридорами і сходами, загалом від 1500 
до 2500 різних приміщень. Там були водопостачання, к а 
налізація й вентиляція. Загальна площ а палацу сягала 
16 тис. м2. П риміщ ення розташ овувалися так, що людина, 
яка не була обізнана з їх планом, легко могла заблукати.

На відміну від палаців ассирійських і вавилонських 
царів, критський палац не відгороджувався від м іста висо
кими мурами, за як і не м іг потрапити простий смертний, 
а був продовженням міста і навіть губився в ньому. У бага
тьох приміщ еннях не робили вікон. Зам ість них існувала 
складна система отворів, за допомогою яки х  освітлю вали
ся кім нати. Це вваж аю ть одним із геніальних досягнень 
давніх інженерів.

Вражало й внутрішнє оздоблення палацу. В одному з 
приміщень уздовж стін стояли кам ’яні лави й трон давніх 
правителів острова. На високій спинці трону були зображені 
грифони та стебла і квітки папірусу. П риміщ ення було 
пофарбоване в червоний колір. Стіни вкривали чудові фрес
ки. Критські майстри, так само як  єгипетські та індійські, 
володіли секретами виготовлення фарб, що не втратили яск 
равості своїх кольорів і донині. Частково Еванс реставрував 
тронну залу. У такому вигляді вона збереглася і дотепер.

Розкопки  на острові п ідтвердили існування однієї з 
н ай давн іш и х  ц и в іл іза ц ій  на тер и то р ії Г рец ії. Вона 
увійш ла в історію  як  М інойська -  за ім ’ям  царя М іноса. 
А палацовою її назвали  тому, що палац, я к и й  був не лиш е 
центром влади царів, а й центром економічного ж иття , 
свідчив про досить високий  р івень розви тку  давньої 
держ ави.

Знахідки  археологів дають мож ливість припустити, що 
Мінойська цивіл ізац ія  не знала війн, бо живопис не про
славляв вождів, військове мистецтво, перемоги у битвах. 
Навпаки, малюнки майстрів розповідали про спокійне та 
мирне ж иття. Улюбленими темами художників були: море, 
збирання врожаю, лю дська краса. Але найчастіш е зобра
жали бика. Цей образ трапляється у фресках, скульптурах, 
Ювелірних виробах, керам іці.

3. Розквіт і занепад Мінойської цивілізації

Замож не ж иття населенню острова забезпечувала сама 
природа. Теплий, сприятливий для землеробства клім ат 
Давав змогу вирощ увати зернові, виноград, оливи. У морі 
було багато риби й інш их морепродуктів. Б ільш ість насе
лення Криту становили землероби, скотарі та рибалки. 
Вони обробляли землю , розводили худобу, освоювали не
осяжні простори Середземного моря. Острів славився 
Своїми ремісниками. Вони вміло обробляли дерево, камінь, 
бронзу, залізо, дорогоцінні метали, знали гончарний круг

НАКАЗ ЗЕВСА
—- 7̂ ~.__- *—*- ■ -Я

ви вч іт ь с л о в а  
та їх  з н а ч е н н я

| Герой  -  напівбог, нащ а
док бож ества і см ертної 
лю дини, покликаний ви
конати  волю богів на 
землі, серед людей.

Артур Джон Еванс 
(1860-1941 рр.)
Англійський археолог, хорони
тель Оксфордського музею. 
Відкрив Мінойську цивілізацію 
на о. Крит.
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ГРЕЦІЯ в II -  на початку І тис. до н.е.

Кносський палац. Нижній ярус 
світлового колодязя. XVI ст. до н.е.

ІС Т О Р И Ч Н А  Д О В ІД К А

Лінійне письмо «Б» на гли
няних табличках розшифру- 

} вали англійці М. Вентрис 
)' (фахівець з армійських шиф

рів) і Дж. Чедвік у 1952 р. 
( Воно мало 88  знаків, що пе

редавали склади, у тому

Ї числі й з одного голосного 
звука.

та ткац тво . Усе це сп рияло  зародж енню  М інойської 
цивілізації.

М інойська ц и віл ізац ія  виникла на м еж і IV—III тис. 
до н.е. (понад 5000 років тому). Чисельність населення 
острова з невідомих причин стрімко зросла. На східному 
узбереж ж і з ’явилося к ілька поселень, як і поступово пере
творилися на міста. З часом вони стали перш ими в Європі 
м істами-держ авами. Н априкінці III тис. до н.е. на Криті 
було збудовано перші палаци.

Н айбільш  могутнім містом-державою був Кносс. Від 
нього через увесь острів проклали ш ирокі дороги. У цей 
самий час почали будувати палац-лабіринт. Він був особ
ливим місцем для меш канців острова. Тут відбувалися ко
ронації царів та освячення ж ерців, тут приносили людські 
ж ертви божествам, влаш товували двобої з биками, як і на
гадували іспанську кориду. Дещо менші палаци були спо
руджені у Ф есті, Гурнії та інш их містах Криту. Поступово 
м іста-держ ави об’єдналися навколо Кносса. Н а Криті 
утворилася єдина держ ава, у як ій  неподільно володарю
вав кносський цар. Він одночасно був і верховним жерцем.

Ознакою цивілізованості ж ителів острова було письмо. 
П ід час розкопок палаців знайдено тисячі табличок із 
давніми написами. Спочатку критяни , як  і інш і давні на
роди, писали ієрогліфами. Прикладом такого письма е 
Ф естський диск, виготовлений із глини. На двох його боках 
витиснено 242 ієрогліфи, що донині не розш ифровані. Зго
дом виникло два види письма, їх учені називають лінійним 
письмом «А» (XVIII ст. до н.е.) і «Б» (XIV ст. до н.е.). Перше 
так і залишилося нерозшифрованим, хоча доведено, що це -  
господарські документи.

П равителі Криту мали могутній флот. К ритські кораблі 
контролю вали м орські простори, надійно зах и щ а ю ч и  
острів. Н аявність флоту створила умови для безпечної 
торгівлі, процвітання, збагачення та посилення м огут
ності Критського царства. Ж ителі Криту розселилися на

П Р О М О В А  О Р А Т О Р А

і і а ш ш ш і ш и ш і ш і ш ш ш

прочитайте документ

Гомер про острів Крит

Острів Крит посеред виноцвітпого моря, прекрасний, 
щедрий, звідусіль обійнятий водами, людьми багатий. 
Гам дев’яносто вони міст населяють великих.

/ У чому, на думку автора, полягало багатство острова Крит?

Табличка з написом 
лінійним письмом «Б». 

Теракота. ХУст. до н.е.
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Збирач шафрану. Фрагмент 
фрески Кносського палацу. 
Близько XVI ст. до н.е.

Руїни Кносського палацу

Балканах та островах Середземномор’я. Розквіт Мінойської 
палацової цивіл ізац ії припав на середину II тис. до н.е. 
Критська держ ава не поступалася перед Єгиптом і Вавило- 
ном і вваж алася однією з найсильніш их держ ав світу.

Але сталося щось загадкове -  в один і той самий час 
на руїни перетворилися Кносс, Ф ест, Гурнія та інш і 
міста. Усе, що створю валося зуси ллям и  ж и тел ів  острова 
століттям и, припинило своє існуван ня за дуж е корот
кий час. Ц и в іл ізац ія  на острові Крит зн и кла  близько 
1400 р. до н.е. М ож ливо, причиною  загибелі М інойської 
палацової ц и в іл іза ц ії був зем летрус або ви верж ен н я 
вулкана, а може, страш на навала ворогів. Вчені й донині 
не мають однозначної відповіді на це запитання.

Артур Еванс вваж ав, що загибель ц и віл ізац ії спричине
на природною катастрофою, оскільки під час розкопок 
Кносського палацу  він виявив багато ознак  раптової 
смерті: незаверш ені ремісничі вироби, покинуті на полях 
знаряддя праці та ін. На думку Еванса, відбувся настільки 
могутній землетрус, що відродити після нього цивілізацію  
було вже неможливо. За 100 км на північ від Криту знахо
диться невеличкий острів Санторин (Тера). Тут, на думку 
геологів, і відбулося виверж ення вулкана з ж ахливим  ви
бухом, що знищ ив частину цього острова та підняв вели
чезну хвилю -  цунамі. Імовірно, вона знищ ила критський 
флот і спричинила загибель М інойської цивілізації.

ЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

1. Назвіть особливості побудови Мінойського палацу.
2. Назвіть час розквіту і час занепаду цивілізації острова 

Крит.

Позначте 
на контурній карті:

1. Острів Крит.
2. Основні центри Мінойсь

кої цивілізації.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Доведіть, що культуру 
критян справді можна на
звати цивілізацією.
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Греція у Мікенськиіі період

• Основні центри Мінойської і 
Мікенської цивілізацій

•
Найбільші міста

Територія, заселена 
грецькими племенами

Дорійці

Іонійці

Ахейці

^ 2 Еолійці

V

Левові ворота у Мікенах.
1250 р. до н.е.

§ ЗО. Ахейська (Мікенська) 
палацова цивілізація

Легенди, давніх М ікен

1. Перекази про ахейців

Д авнім  дж ерелом  знань про Ахейську 
цивілізацію  були міфи й легенди давніх греків, 
що сф орм увалися на основі ахейських 
переказів. Так, міф про аргонавтів (тих, що пли
вуть на кораблі «Арго»), хоч і не називає їх 
ахейцям и, розповідає про подорож за золотим 
руном до Колхіди онука бога вітрів Еола -  героя 
Ясона та його товариш ів. У дитинстві його поз
бавили царської влади й віддали на виховання 
кентавру Х ірону. Коли Ясон досягнув по
вноліття, він виріш ив повернути собі трон, за
хоплений його дядьком Пелієм. Той погодився 
передати владу, якщ о Ясон добуде золоте руно. 
Багато років Ясон разом з аргонавтами блукав 
безкраїми морями та казковим и країнам и, до
лаючи безліч переш код і здійснюючи велику 
к іл ь к іс ть  подвигів. Н ареш ті Ясон досяг 
Колхіди. З  допомогою богів та дочки царя цієї 
країни Медеї герой зм іг пройти випробуван

ня -  запрягти  міднорогих биків, засіяти  поле зубами дра
кона та здолати воїнів, як і виростали з них, перехитрити 
дракона. Винагородою йому було золоте руно, яке він 
після багатьох пригод і привіз до Еллади.

Міф про Троянську війну вже безпосередньо вказує на 
ахейців, як і воювали з троянцям и. Приводом до військо
вого конф лікту  стало ви краденн я сином царя Трої " 
П арісом, друж ини царя міста Спарта -  Єлени. Довго 
ахейці, очолювані царем Мікен Агамемноном, намагалися 
взяти Трою, але їм  це не вдавалося/Тоді цар острова Ітакй 
Одіссей запропонував перехитрити троянців. Було побудова
но велетенського дерев’яного коня, порожнього всередині. 
А хейці сіли в кораблі й вдали, що відступають. Т роянц і 
зраділи закінченню  війни. Вони вийш ли за мури міста, де 
їх  зустрів один з ахейських воїнів, яки й  пояснив, що кінь 
є подарунком богині А фіни. Троянці йому повірили й втяг 
ли дерев’яного коня до міста. Уночі, коли ж ителі спали, 
з коня на землю спустилися Одіссей та ЗО найкращих 
ахейських воїнів. Вони відчинили міську браму і впустили 
основні військові сили. Так було захоплено Трою та повер' 
нуто до Спарти царицю  Єлену.

У напівказкову оповідь повірив археолог Генріх Ш ліман. 
який  присвятив своє ж и ття  пош укам міфічного, як  тоді 
вваж али, міста Трої.

РОЗДІЛ VI
ГРЕЦІЯ в II -  на початку І тис. до н.е.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.
*
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Софія ІІІліман у прикрасах, 
знайдених у Мікенах

Генріх ІІІліман (1822-1890 рр.)
Німецький археолог. Йому нале
жить першість у відкритті й 
дослідженні Трої. Відкриттям Трої 
довів, що в поемах Гомера відобра
жені реальні історичні події. 
У 1874 р. відкрив Мікени.

2. Археологічні відкриття Ахейської цивілізації

У 1870 р. Г. ІІІліман розкопав та дослідив руїни давньої 
Трої на півострові М ала А зія  (територія  сучасної 
Туреччини). Він розкрив могутні мури міст, що в різний 
час існували тут. Серед знахідок Г. ІІІлімана -  скарб із зо
лотих речей, яки й  він вваж ав багатствами царя Трої 
Пріама. Я к з ’ясувалося пізніш е, його знахідка належ ала 
правителеві, що ж ив за тисячу років до П ріама.

Крім Трої, Г. Ш ліман дослідив М ікени. Д ослідж ення 
археолога допомогли описати давньогрецькі міста та пала
ци правител ів  і довели н аявн ість  високорозвинутої 
Ахейської цивілізації.

П алац царя М ікен розташ овувався на акрополі, який  
захищ али міцні мури, що простягалися м айж е на 900 м і 
мали товщ ину від 6 до 10 м. Вони були побудовані з вели
чезних к ам ’яних блоків масою близько 6 т кож ний. Голо
вним входом до палацу слугували «Левові ворота»% Вони 
символізували могутність М ікенської держ ави. Ворота, 
споруджені із чотирьох монолітів, прикраш ала трикутна 
брила з рельєфом, який  зображав двох левиць, що охоро
няли вхід. Від воріт звивалася на вершину пагорба дорога, 
яка сполучала їх із царським палацом. Його центром був 
мегарон -  зала для свят і бенкетів з вогнищ ем посередині. 
Навкруг неї розміщ увалися кім нати, комори, коридори. 
Навколо вогнища стояли чотири колони -  опори для даху, 
Що мав отвір, через який  виходив дим.

Ш ліман знайшов та дослідив також  дев’ять гробниць. 
Найвідомішою з них є «Скарбниця А трея». Це підземне 
Приміщення висотою понад 13 м було споруджене у схилі 
пагорба. Здавна вваж алося, що тут зосередж ені казкові 
багатства мікенських царів Атрея й Агамемнона. Виявило
ся, що й справді поховання практично засипані виробами із 
золота й коштовного кам іння. У першій гробниці Ш ліман 
та його експедиція знайш ли золоті лаврові вінки і 15 золо
тих діадем, у другій -  понад 700 золотих пластин із зобра-

Вхід до «Скарбниці Атрея». 
Мікени. 1250 р. до н.е.

НАКАЗ ЗЕВСА

ви вч іть  слова  
Н та їх значення

А к р о п о л ь  (у перекладі з 
грец. -  «верхнє місто*) -  
підвищена та укріплена ча
стина давньогрецького міс
та, яка  слугувала фортецею 
та притулком для населен
ня на час війни, тут знахо
дилися храми найве- 
личніш их грецьких богів.

Ь- ЧИ •ГГКУ-м __ «і



РОЗДІЛ VI
ГРЕЦІЯ в II -  на початку І тис. до н.е.

Золотий перстень печатка 
з гробниці в М ікенах. XVI ст. до н.е.

Маска Агамемнона. Мікени.
XVI ст. до н.е.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

женнями тварин, медуз, восьминогів, золоті прикраси. Вони 
виконані з дивовижною майстерністю і засвідчують висо
кий рівень розвитку ювелірного мистецтва.

Визначними знахідками стали золота корона з 36 золо
тими листочками, золоті посмертні маски мікенських царів 
та золоті пластини, як і віш али на груди померлим і як і, на 
думку давніх греків, мали захищ ати небіжчиків від різних 
негараздів у потойбічному світі. Найвідоміш ою маскою 
з колекції ІІІлімана стала «маска Агамемнона*. Вона дово
дить, що давні греки -  суворі воїни -  високо цінували пре
красне, а їхні майстри могли передати характер людини 
у мистецьких витворах. Скарби, знайдені в царських гроб
ницях і гробницях заможних ахейців, є також  свідченням 
поділу тогочасного суспільства на багатих і бідних.

У 1884 р. археолог розпочав дослідження ще одного 
міста Ахейської цивілізації -  Тирінфа, батьківщ ини леген
дарного Геракла. Ш ліман знайш ов залиш ки величного па
лацу, спорудженого, як і палац у М ікенах, з велетенських 
кам ’яних брил. У нижній частині палацу розташовувалися 
господарські приміщ ення і стайні, у верхній -  з товщиною 
стін 11 м і висотою 16 м -  ж ив правитель. Усі приміщення 
були побілені, а стіни прикраш ені розписами.

3. Розквіт і занепад  
Ахейської палацової цивіл ізації

Давня цивілізація з центром у Мікенах була створена 
прийшлими кочівниками -  ахейцями. Вони з ’явилися на 
Балканському півострові у XXI ст. до н.е. Рівень їхнього 
економічного і політичного розвитку на той час був нижчим 
у порівнянні з місцевим населенням. Ахейці одягалися в 
грубий одяг з вовни, виготовляли простий глиняний посуд 
і зброю з бронзи. Згодом вони багато чого навчилися у місце
вих племен: вирощувати виноград і оливи, будувати кораблі 
й виготовляти якісну кераміку, зводити будівлі з каменю.

Місто Мікени ахейці заснували у XIX ст. до н.е. Захопив
ши в XVI ст. до н.е. о. Крит, ахейці вивезли звідти не лише 
предмети мистецтва, а й найкращ их критських майстрів. 
І вже через 100 років новий палац у М ікенах був прикраше
ний фресками у критському стилі. На цій підставі, а ще 
й тому, що палац мікенського царя, так само як  і критський 
палац, був центром, навколо якого зосереджувалось усе 
ж иття міста, цивілізацію  назвали палацовою.

У XV ст. до н.е. М ікени досягли найвищ ого розквіту Й 
перетворилися на найбільш ий політичний, економічний 
та культурний центр Еллади. Тоді ж  ахейці почали актив" 
по освоювати простори Середземномор’я та Малої Азії. ПІД 
час подорожей вони ознайомилися з ф інікійською  та єги
петською культурами та запозичили у цих народів любов Д° 
знань і книг, секрети виготовлення фарб.
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Срібний ритон з головою бика 
із золотими рогами. Фрагмент

У цей час виникаю ть десятки нових міст, серед яки х  були 
Фіви й Афіни. Так само як  і М ікени, вони мали укріплення, 
акрополі та палаци. Царі нових міст-держав вели постійну 
боротьбу м іж  собою за панування в Греції. Проте найвпли- 
вовіш ими були царі М ікен, я к і панували над інш ими 
містами-держ авами.

Близько XIV ст. до н.е. було заснувано місто Трою. Вчені 
вважають, що в першій половині XIII ст. до н.е. Троя була 
зруйнована могутнім землетрусом. Але на цьому біди багатої 
Трої не закінчилися. Б лизько 1270 р. до н.е. царі грецьких 
міст-держав на чолі з м ікенським  царем Агамемноном роз
почали тривалу війну проти Трої. За свідченням Гомера, во
на тривала 10 років. Тому можна припустити, що війна 
зак інчилася  близько 1260 р. до н.е. П ідтвердж ую ть це й ар
хеологи, як і доводять, що в цей час Троя перебувала в три 
валій облозі. Війна зак інчилася  поразкою  царя Трої Пріама 
і взяттям  Трої.

П ісля перемоги над Троєю М ікени починають втрачати 
свій вплив на ахейські м іста-держ ави. їхн ій  союз розпа
дається. Ослабленням роз’єднаних ахейських держ ав ско
ристалися дорійці -  племена, що постійно загрож ували 
їхнім кордонам. У середині XII ст. до н.е. вони захопили 
територію Греції. П лемена дорійців не знали , що таке 
державний устрій, у них не було писемності, але вони 
вміли обробляти залізо й виготовляти з нього зброю і мали 
добре організовану армію , яка складалася з важ кої піхоти 
та кінноти.

На відміну від ахейців, дорійці не переймали культуру 
завойованих, а н и щ и ли  її.  ̂Захоп лен і кв ітуч і м іста 
ахейців -  М ікени, А фіни, Тирінф, Пілос та інш і -  були 
зруйновані. Учені, митці й ремісники змуш ені були зали 
шити батьківщ ину. Поступово занепали торгівля, кораб
лебудування, зруйнувалося те, чим пиш ались ахейці, -  
водогони, дороги, мости й палаци. З н и кли  ф рески, була 
забута писемність. Л ю дей, я к і вм іли писати й читати , 
переслідували як  злочинців або чаклунів . Отже, усі досяг
нення А хейської палацової ц и в іл ізац ії були втрачені, 
а грецьку культуру було відкинуто на століття назад.

І

НАКАЗ ЗЕВСА

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

Р ит он  -  посудина 
пиття у вигляді рогу, 
то заверш увалася скульп 
турним зображ енням .

Посперечайтеся 
з мудрецем &

Чому кочівники-дорійці 
змогли перемогти цивілізо
ваних ахейців?

ЗАГАДКИ Д Е Л ІЙ С Ь К О Г О  ОРАКУЛА

1. Назвіть найбільші міста Ахейської цивілізації.
2. На який час припадають розквіт і занепад Мікеиської 

цивілізації?
3. Як історія Ахейської цивілізації відображена у грець

ких міфах?
4. Які були причини занепаду Ахейської цивілізації?



РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в ХІ-ІУ ст. до н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Гомер жив на межі IX—VIII ст. 
до н.е. Точних біографічних 
відомостей про нього не 
збереглося. За переказами, 
він народився на о. Хіос. Був 
сліпим мандрівним поетом. 
Йому приписують запис 
міфів про Троянську війну та 
створення поем «Іліада» і 
«Одіссея».

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

§ 31. Греція в X I—VI ст. до н.е.
Герої з легенд

1. Поеми Гомера «Іліада» і «Одіссея»
П ісля занепаду А хейської ци віл ізац ії та вторгнення 

дорійців розпочався Полісний період в історії ДавньоїГреції.
Його початок, що знайш ов відображення у творах ле

гендарного давньогрецького поета Гомера, історики нази
вають «гомерівським». Вваж аю ть, що близько 800 р. 
до н.е. Гомер склав дві поеми -  «Іліада» та «Одіссея». 
В «Іліаді» (назва -  від «Іліон», так греки називали Трою) 
розповідалося про десятирічну війну м іж  ахейцям и і тро
янцям и. Герої поеми діють поруч з богами і міфічними 
істотами.

Гомер описує останні 41 день війни. Автор «Іліади» за
хоплено писав не лиш е про ахейців А хілла і П атрокла, а й 
про їхн іх ворогів-троянців -  царя П ріама та воїна Гектора. 
Напівбог А хілл після дев’яти років війни відмовився про
довж увати боротьбу і передав свої обладунки найближчо
му другові П атроклу, який  очолив ахейців і повів їх на 
штурм Трої.

Б іля  брами міста П атрокл зустрівся у двобої з троянсь
ким героєм Гектором, від руки якого і загинув. Це змуси
ло А хілла знову взятися за зброю. Він помстився за смерть 
свого друга -  убив Гектора. Але сам недовго прожив після 
цього: отруйна стріла брата Гектора -  Паріса, спрямована 
самим богом Аполлоном, наздогнала його. Гомер описав ці 
події, прославляю чи не саму війну, а муж ність, відвагу, 
силу, гідність та почуття обов’язку  греків і троянців.

П родовж енням  оповіді про Т роянську  війну була 
«Одіссея» -  опис казкових пригод царя о. Ітаки Одіссея. 
Д есять років цей грецький герой воював з Троєю. Після 
взяття  міста він виріш ив повернутися додому, до Ітаки, 
але його мандрівка затяглася ще на десять років. Під час 
плавання він заблукав і потрапив на острів лотофагів, де, 
скуш тувавш и лотоса, втратив п ам ’я ть  і забув про 
батьківщ ину. Потім Одіссей відвідав острів циклопів. 
Із своїми товариш ами він прийш ов до печери одноокого 
велетня П оліфема, сина бога морів Посейдона, де і був за
хоплений чудовиськом. Л иш е завдяки  кмітливості та хит
рості Одіссея їм вдалося осліпити циклопа та врятуватися. 
П ісля цього Одіссей зі своїми товариш ами відвідав острів 
бога вітрів Еола, боровся з племенем велетнів-людожерів, 
потрапив у володіння чаклунки К ірки, яка  перетворила 
його супутників на свиней, побував у підземному царстві 
бога Аїда. Дивом стало те, що він лиш ився ж ивим після 
зустрічі з потворами Сціллою та Харібдою. Через десять  
років поневірянь Одіссей під виглядом ж ебрака повернув* 
ся до Ітаки , де його чекала вірна друж ина Пенелопа.Гектор і Мінелаіі



За казковим и пригодами, описаними у поемах, ми ба
чимо ж иття , побут, вірування та ідеали давньогрецького 
суспільства. Тому «Іліада» та «Одіссея» є неоціненним 
історичним джерелом. У поемах Гомера, крім  опису Тро
янської війни і пригод героїв, м істяться цінні відомості 
про грецьке суспільство у початковий період панування 
дорійців. Тому в його творах не знайш ли відображення 
досягнення М інойської й А хейської цивіл ізац ій , немає 
опису величних палаців, не згадую ться високоосвічені 
люди.

Ахілл
2. Давньогрецьке суспільство

Поліс

Фратрія

Дорійські племена, як і підкорили Грецію, ж или неве
ликими родовими общ инами. Керував ж иттям  общини 
обраний її членами правитель -  басилевс. Об’єднання 
к ількох  родів називалося ф р атр ія . Інколи  багато 
дорійських родів об’єднувалися у ф іли . З поем Гомера 
видно, що на цей час виникла заможна верхівка роду -  
аристократія , яка  володіла багатьма зем лям и, що пере
давалися у спадок. Поступово ф іли об’єднувалися, і ці 
об’єднання були основою для виникнення згодом неве
ли ки х  міст-держав -  полісів.

Ц ентрами полісів були відроджені дорійцями міста, 
навколо яких  розташ овувалися невеликі поселення із 
сільськогосподарськими угіддями.

У м істах-держ авах на періоди воєнної небезпеки або 
економічної скрути з-поміж  найвпливовіш их громадян 
обирали правителя з особливими повноваж еннями. Він 
мав право одноособово виріш увати всі питання, що сто
сувалися ж и ття  міста. Т аких правителів називали ти 
ранам и.

А оскільки  міць тогочасного суспільства трималася 
на праці общ инників, то тирани намагалися поліпш ити 
їхнє ж и ття , сприяю чи розвитку землеробства, ремесел, 
торгівлі.

Перехід від родової до державної 
організації у дорійців

У відповідь вони мали підтримку найбідніш их ж ителів. 
Спираючись на них, тирани втримували владу протягом 
тривалішого часу, н іж  цього вимагало становищ е в полісі. 
Аристократія, яка  втрачала свій вплив на ж иття  полісу, 
нам агалася відсторонити ти ран ів  від п равл ін н я . 
Внаслідок цього загострю валася боротьба за владу.

Багатство роду визначалося к ількістю  худоби в госпо
дарстві. Ремесло ще не відігравало важ ливої ролі в ж итті 
греків, проте, як  і м ікенські таблички, поеми Гомера зга 
дують багато ремісничих професій: ковалів, столярів, к а 
менярів, м улярів, кораблебудівників.

НАКАЗ ЗЕВСА

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

П оліс  -  місто-держава, об
щина громадян, з власни
ми органами управління, 
законами, армією, судом.



РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в XI-IV ст. до н.е.

Грецький воїн. 
Середина VI ст. до н.е.

Давньогрецькі воїни. Малюнок з 
книги «Le costume et les armes 
des soldats de tous les temps*

5000 p. до н.е. 4500 p. до н.е. 4000 p. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н,е.

1
Основу суспільства в гомерівський період становили об

щ инники. їхн ім  основним заняттям  було землеробство. 
Вони вирощ ували сільськогосподарську продукцію  на ма
леньких земельних наділах, що були в їхній  власності, 
а також  працю вали на багатіїв за мізерну плату.

Усі види господарської діяльності -  землеробство, ремес
ла, торгівлю -  держава обкладала величезними податками. 
За словами героя гомерівської поеми А хілла, ж иття общин
ників було не набагато краще, ніж  смерть і пекельні муки. 
А гірше, ніж  селяни-общинники, жили раби. їх використо
вували для тяж кої праці в домашньому господарстві або во
ни пасли худобу, працювали на полях. Гомер оповідав, що 
дома в Одіссея було 50 рабинь. Рабами ставали переважно 
військовополонені, а також  селяни-боржники.

Побут басилевсів, за описами Гомера, був дуж е про
стим. Басилевси, хоча й мали рабів, самі орали землю, 
а їхні друж ини пряли, прали білизну поряд із слугами іі 
рабами. Правителі самі виготовляли предмети побуту і 
зброю.

3. Військова організація
Відмінності в становищ і рядових общ инників і баси

левсів  та ари стократ ів  ви разн іш е простеж увалися І 
у військовій орган ізац ії Давньої Греції. Басилевси й арис
тократи воювали на бойових колісницях. їх  підтримували 
у бою легкоозброєні п іхотинц і, яки м и  зазви чай  були 
прості общ инники. Зброєю піхотинців були переважно 
списи з бронзовим або залізним  вістрям. Опис їх часто 
трапляється  в «Іліаді* . Списи слугували я к  для метання, 
так і для ураж ення супротивника на близькій  відстані. Го
мер писав, що А хілл убив Гектора саме за допомогою ці«' 
зброї, а довж ина списа Гектора сягала 5,5 м.

Грізною зброєю були мечі, загострені з обох боків. 
Воїни того часу мали щ ити двох видів: один високий, який 
повністю закривав воїна, другий меншого розміру, круг- 
лий. Щ ити робили із ш кіри биків і зм іцню вали бронзови
ми пластинами.

4. Велика грецька колонізація
Іззавойовниками-дорійцями пов’язаний не лиш е занепад 

грецьких міст. З їхнім приходом поширюється застосування 
заліза у виготовленні зброї та знарядь праці.

Вдосконалення сільськогосподарських знарядь сприяло 
зростанню продуктивності праці селянина, він уже здатний 
був обробити більшого розміру земельну ділянку. Д у#е 
швидко не залиш илося вільних земель для розширення 
сільськогосподарських угідь. Збільш ення виробництва про- 
дуктів харчування сприяло стрімкому зростанню чисель' 
ності населення. Виникла проблема перенаселення.

Н А К А З ЗЕВ С А

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

К о ло н іза ц ія  -  переселен
ня на нові землі та їх гос
подарське освоєння. 
М і с т о - м е т р о п о л і я  -  
місто, як е  є засновником 
нового поселення -  ко 
лонії.
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( V  Грецька 
Атч колонізація.

У І І І -У І  ст. до н.е.
ДІосіуріадя

Так само стрімко розвивалися ремесла. Давньогрецькі 
майстри потребували все більш е сировини й ринків збуту.

Успіш ний розвиток господарського ж и ття  поглибив 
поділ суспільства на багатих і бідних. До влади прийш ли 
аристократи. Загострилася боротьба аристократів за владу 
в полісах, а також  боротьба м іж  багатими і бідними. Пере
можені в цій боротьбі змуш ені були залиш ати батьківщ и
ну і ш укати кращ ої долі на чуж ині.

П еренаселення країн и , відсутність вільних зем ель, 
придатних для землеробства, пош ук нових дж ерел сиро
вини, передовсім  м етал ів , потрібних рем існикам , 
загострення боротьби м іж  багатими і бідними -  все це 
стало причинами переселення греків на нові землі.

Процес освоєння греками нових земель, який  тривав 
протягом VIII—VI ст. до н.е., дістав назву «Велика грецька 
колонізація*.

Греки заснували велику к ількість  колоній: Н еаполь 
У П івденній Італії й Сиракузи на о. С ицилія; Массалію 
У Ф ранції; В ізантій, Синопу у Малій А зії; Херсонес, Тіру, 
Ольвію в П івнічному П ричорномор’ї (У країна). Міста, як і 
були засновниками колоній, називалися метрополіями. 
Найбільше прославилося місто М ілет, яке сприяло ви ник
ненню близько 90 колоній.

ЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

1. Коли розпочався Полісний період в історії Греції? Чому 
він дістав таку назву?

2. Які були причини та напрямки грецької колонізації?
3. Розкажіть про участь грецьких героїв у Троянській війні.
4. Пригадайте з курсу «Зарубіжна література» легенду про 

Лхілла і поясніть походження вислову «ахіллесова п’ята*.
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Портик храму Весни в 
м. Селінії (о. Сицилія). 
Початок VI ст. до н.е.

^ у ч И К А М А Н  Д Р / в / ц

Позначте 
на контурній карті:

1. Н апрям ки грецької 
колонізації.

2. Н айбільш і грецькі 
колонії.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Чому «Іліада» і «Одіссея* є 
цінними історичними дже
релами?

2 .
Греція в XI—VI ст. 

до н.е.



РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в XI-IV ст. до н.е.

Давня Спарта

Спарта 

Інші міста

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

1. Перша Мессенська війна 
відбувалась у другій половині 
VIII ст. до н.е.
Д руга Мессенська війна -  
у другій половині VII ст. до н.е.

2. Плутарх (бл. 45 -  бл. 127) -  
давньогрецький письменник 
та історик, автор 50 порі
вняльних біографій видатних 
греків і римлян.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.і
-

§ 32. Давня Спарта
«Володар над ж иттям і смертю, 

честю і безчестям...»

1. Формування Спартанської держави

У XI ст. дорійці завою вали півострів Пелопоннес. Тут 
близько 900 р. до н.е. вони заснували поселення Спарта, 
яке згодом перетворилося на місто-державу. Спарту, яка 
об’єднала під своєю владою навколиш ні землі в місцевості 
Л а к о н ік а , ще нази вали  Л акон ікою  або Лакедемоном. 
Місцеве населення дорійці перетворили на рабів -  ілотів. 
З виникненням  держ ави ілоти стали її власністю і більше 
не належ али окремим спартанцям . О скільки ілотів було 
набагато більш е, н іж  спартанців, у покорі їх утримували, 
щ ороку вбиваю чи н ай си льн іш и х , -  це називалося 
криптіям и. Щ е однією верствою підкореного населення 
були періеки -  ж ителі навколиш ніх земель, я к і зберегли 
свободу, але зобов’язувалися платити спартанцям  данину.

О скільки в Спарті родючих земель було мало, спартанці 
вдерлися до сусідньої Мессенії. Розпочалися Мессенські 
війни. П ерш а з них тривала майж е 20 років. Переможені 
мессенці змуш ені були сплачувати данину в розмірі поло
вини врожаю. Але згодом вони підняли повстання проти 
завойовників.

Розпочалася друга Мессенська війна. Найбільш яскра
вим епізодом війни була одинадцятирічна облога міста 
Гіра. Оборонці мужньо захищ алися і дош куляли нападни
кам сміливими вилазками. Під час цих битв керівник мес- 
сенців Арістомен двічі потрапляв у полон. Першого разу йо
го скинули зі скелі, але він не тільки вижив, а й знову 
очолив оборону оточеного міста. Вдруге йому допомогла мо
лода спартанка, яка напоїла вином вартових, і Арістомен 
знову врятувався.

ПРОМОВА ОРАТОРА

1
прочитайте документ

П лут арх про вибори героитів
У цьому випадку починалося найвеличпіиіе шагания у  світі, змагання, де кожен бився до 
останніх сіп. Йшлося не про те, щоб бути оголошеним найпрудкіиіим із швидких у  бігові 
найсильнішим із сильних, а найкращим і найрозумнішим між найкращими і найрозумнішими 
людьми... За свою моральну перевагу переможець отримував пожиттєво... владу в державі, 
ставав володарем над життям і смертю, честю і безчестям...

/ 1. Що мала довести людина, щоб її обрали геронтом?

2. Чи справді геронти були, як стверджує Плутарх, «володарями над життям і смертю, честю і безчес
тям»? Обгрунтуйте свою думку*
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Облога Гіри закінчилася  трагічно. Спартанці увірвали
ся до міста, ще три дні тривала кривава битва. Н авіть мес- 
сенські ж ін ки  взялися до зброї. Сили були нерівні, й 
Арістомен виш икував останніх захисників та, схиливш и 
голову і списа, попрохав ворогів випустити їх із міста.
Спартанці, я к і цінували муж ність і військову доблесть, 
розступилися й дали дорогу. П ісля заверш ення війни час
тина мессенців назавж ди покинула батьківщ ину, а ті, хто 
залиш ився, були перетворені на ілотів.

2. Державний устрій Спарти. 
Закони Лікурга

Про держ авний устрій Спарти ми дізнаємося завдяки 
законам, як і приписують Л ікургу. Він належ ав до царсь
кого роду, але відмовився від влади на користь плем інни
ка. П ісля тривалих подорожей Л ікург повернувся на 
батьківщ ину і запровадив у Спарті нові закони. Згодом він 
пішов у Дельфи, але взяв від спартанців обіцянку до свого 
повернення не зм іню вати запровадж ених ним правил.
Із Дельф Л ікур поїхав на о. Крит, де заморив себе голо
дом. Тіло Л ікурга було спалене, а попіл розвіяний над мо
рем. Отже, Л ікург справді ніколи не повернувся додому, 
і ніхто із  спартанців не наваж ився зм інити його закони.

Закони про держ авний устрій

Давньогрецькі мечі

Рад а ефорів

Герусія

Апела

Вільні громадяни 
без політичних 
прав

Періеки

Ілоти

В р ,!рстви спартанського суспільства

Л ікург встановив 
порядок діяльності народних зборів апели. Участь 
у таких  зборах мали право брати лиш е громадяни- 
воїни. Ці збори ухвалю вали  закон и , вибирали 
чиновників, провадили суд. Голосування здійсню ва
лося за допомогою кри ку . Л ікург зм інив форму 
царської влади. На чолі держ ави стояли два царі- 
полководці -  архагети , яки х  обирали на рік із двох 
найбільш  могутніх та ворогуючих м іж  собою родів. 
Це давало гарантії, що жоден з них не стане ти ра
ном. Ц арі мали необмежену владу тільки  під час 
війни. У мирний період усі найваж ливіш і питання 
виріш увала рада старійш ин -  герусія. Вона склада
лася з ЗО осіб -  геронтів. Усі вони мали вік понад 
60 років. Геронти обговорювали закони й виносили 
їх на голосування народних зборів.

Л ікург заснував колегію (раду) з п ’яти ефорів. Во
ни скликали народні збори та керували їх роботою, 
стеж или за чітким  дотриманням спартанцями чин
них законів і традицій. Головним їхнім  завданням 
було не допускати в Спарті необмеженої влади царів. 
Ефори також  спостерігали за зоряним небом і залеж 
но від розташ ування планет передрікали сприятливі 
або несприятливі дні для війни, зборів, суду.
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Спартанський воїн

Спартанка

Статуетка із Спарти. 
Деталь. VII ст. до н.е.
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Закони про землю . Верховним власником усієї землі, 
згідно із законом, був поліс. Але землі були поділені серед 
громадян Спарти на 9000 рівних частин -  клерів. їх  заборо
няли продавати чи дрібнити між  синами. Клери обробляли 
не самі власники, а ілоти.

Закони проти розкоші. Щоб зберегти єдність спартанців 
і унеможливити поділ суспільства на багатих і бідних, 
Л ікург спрямовував свої закони проти можливого збагачен
ня окремих громадян. Так, заборонялося під страхом смерт
ної кари користуватися золотом, сріблом, коштовним 
камінням. Ж итла й одяг спартанців були простими та одно
манітними. Будинки, згідно із законом, належало споруд
жувати тільки за допомогою сокири та пилки. Смертною 
карою закінчувалася спроба спартанця залиш ити межі дер
жави у будь-яких справах. Хитромудрий Л ікург запровадив 
нові гроші, які нікому не спадало на думку нагромаджувати. 
Одна монета, що виготовлялася із  заліза, важила кілька 
десятків кілограмів.

3. Ж иття спартанського суспільства

С партанці були хоробрими, витривалим и воїнами. 
Зазвичай вони не переслідували відступаючих ворогів, вва
жаючи нижче своєї гідності вбивати тих, хто втікав. Триста 
найкращ их із них ставали особистою охороною царя - 
гіппеями. Ж ителі міста вважали себе непереможними у 
битвах, і тому місто Спарта не було захищене мурами.

Усі чоловіки поліса становили могутню армію. Громадяни 
Спарти не мали права займатися торгівлею або ремеслом. Се
ред спартанців не було ні бідних, ні багатих. Спартанське 
суспільство певним чином нагадувало суспільство Індії. Воно 
поділялося на дві основні верстви: вільних воїнів і залежних 
землеробів. Перехід із одного стану до іншого був неможли
вий. За зраду або боягузтво воїна могли стратити чи вигнати 
з міста, але не могли перетворити на ілота. Так само, незва
жаючи на будь-які досягнення та заслуги перед Спартою. 
ілот або чужоземець не міг стати повноправним громадяни
ном суспільства.

Традицією  спартанського суспільства були спільні 
обіди -  сиситії. Це не було просте споживання їж і. За сто
лом збиралося близько 20 чоловіків з одного військового 
загону, пов’язаних міцною дружбою і ладних померти один 
за одного. їх називали сиситами. Учасники сиситії робили 
щомісячний внесок продуктами -  вином, сиром, маслинам»1 
та ін. Того, хто не робив такого внеску, не допускали Д° 
спільного обіду, і він втрачав громадянські права.

У Спарті батьки не мали права розпорядж атися с в о є ю  

новонародженою дитиною її долю виріш ували г е р о н т и -  
Вони прискіпливо оглядали дитину і, якщ о в и р і ш у в а л и ,  
що вона слабка, наказували кинути її у прірву.
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ПРОМ ОВА ОРАТОРА

прочитайте документ

П лут арх про спартанське військо
Коли військо вишикувалося в бойовому порядку перед ворогом, цар приносив у  
жертву козу і наказував усім солдатам надіти вінки, флейтистам грати... Сам 
пін починав військову пісню, під яку йи/ли спартанці... їхні ряди були зімкнуті; 
пічне серце не билося від страху; вони йшли назустріч небезпеці під звуки пісень, 
спокійно і весело... Цар ішов па ворога в оточенні воїнів...

Що допомагало спартанцям підтримати бойовий дух перед початком битви?

Ж и ття спартанців проходило у постійних військових 
вправах. Х лопчики із семи років вчилися мистецтва війни 
у спеціальних ш колах. Тут вони разом зростали, вихову
валися, потім разом воювали. Зм алечку спартанські діти 
вчилися точно та чітко висловлювати свої думки. До 12 
років вони не носили ніякого одягу, спали на в’язках  соло
ми чи очерету. Н айбільш  ви три вал і клали  до свого 
імпровізованого л іж ка  кропиву. 3  14 років їм дозволялося 
носити зброю. З 16 років і до старості спартанець зо
бов’язаний був служ ити в арм ії. У ЗО років спартанець 
вважався повнолітнім і мав право отримати д ілянку  землі 
та одруж итися. Неодруженого спартанця суспільство к а 
рало. Його могли побити під час релігійних свят.

Спартанські ж ін ки  були найбільш вільними й незалеж 
ними порівняно із ж інкам и інш их грецьких полісів. Вони 
нарівні з чоловіками діставали ф ізичну підготовку, зм ага
лися під час спортивних ігор, як і присвячувалися богині 
Гері. Ж ін ки  цілком і неподільно володарювали у госпо
дарстві, тоді як  чоловіки займалися військовою справою. 
С партанки сам остійно виховували  своїх д ітей : хлоп 
чиків -  до семирічного віку, д івчаток -  до одруж ення. Але 
вони не мали права брати участь у народних зборах.

В цілому ж иття  спартанського суспільства підпорядко
вувалося ж орстким  правилам і вирізнялося невибагливим 
побутом, наданням  пріорітету не праці землероба або 
ремісника, а воїнській доблесті, майстерному володінню 
зброєю, силі й витривалості.

С парт анський
воїн

ЦЕ ЦІКАВО

Короткі та влучні висло
ви, як і цінувалися спар
танцями, прийнято нази
вати лаконічн им и (від 
назви «Лаконіка*).

«іАЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

1. Опишіть державний устрій Сиарти.
2. Які чесноти цінувалися в Спарті?
3. Опишіть життя спартанських дітей.
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з мудрецем

Чому спартанці були вмі
лими та витривалими вої
нами?

Давня Спарта



РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в ХІ-ІУ ст. до н.е.

Аттика у давнину

•  Столиця Афінської держави

•  Найбільші міста 

а т т и к а  Історичні області

( ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Перший архонт (епонім) 
розпоряджався внутрішніми 
справами міста.
Другий архонт (басилевс) 
керував релігійним життям. 
Третій архонт (полемарх) 
очолював військо.
Інші архонти (фесмофети) 
були судцями та законодав
цями.

і

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.і.1

§ 33. Утворення Афінської держави
Бат ьківщ ина демократ ії

1. Об’єднання Аттики

Я кщ о над Л аконікою  та Мессенією панувала Спарта, то 
в інш ій частині Греції -  А ттиці -  лідерство належало 
Афінам -  полісу, що розташ овувався за 5 км від моря і був 
м айж е з усіх боків оточений горами.

Афіни виникли на місці землеробських поселень, за
снованих у Х У І-Х ІІІ ст. до н .е., ще до приходу дорійців. 
Важ ливу роль у становленні полісу відігравав головний 
порт А ттики -  П ірей, що був за 8 км від Афін. Через Пірей 
афінські купці торгували, збагачуючи себе і своє рідне 
м істо. В аж ли вість  порту п ідтвердж увалася  тим , що 
в 4 6 1 -4 5 6  рр. до н.е. дорогу від поліса до порту з обох боків 
захистили м іцними мурами. Афіни розташ овувалися на 
кількох пагорбах. У центральній частині міста височів 
А крополь. П оряд знаходилися Ареопаг (пагорб бога війни 
Ареса), Мусейон (пагорб муз) тощо.

За легендою, об’єднав землі А ттики навколо Афін баси
левс Тезей. С початку об’єднаним и зем лям и  керували 
царі, але згодом влада перейш ла до кількох  архонтів, 
яки х  обирали з представників аристократії народні збо
ри -  еклесія. Спочатку їх обирали пож иттєво, а з середини 
VIII ст. до н.е. -  тільки  на 10 років. З 682 р. до н.е. 
в Афінах правила колегія із дев’яти архонтів, які керува
ли народом лиш е протягом року.

Громадяни Афін поділялися на три верстви: евпатридів 
(аристократів), деміургів (ремісників) та геоморів (земле
робів). Вони мали виборчі права, але т ільки  аристократи 
мали право бути обраними.

ПРОМОВА ОРАТОРА

прочитаите документ

Ф укідід про о б ’єднання Аттики
...До Тезея народ у  А піти ці завжди жив окремими 
общинами зі своїми...архонтами. ІІа загальні збори, до 
царя люди збиралися лише у  виняткових випадках.... Як 
мудрий і могутній володар, Тезей, ставши царем, 
встановив порядок у  країні усунув... архонтів в окремих 
громадах і об'єднав усіх жителів Аттики в одне донині 
існуюче місто, з однією спільною радою.../ Чи справді необхідно було знищити архонтів в окремих общинах, 
щоб об'єднати Аттику? Обгрунтуйте свою думку.

АТТИКА
Платеї

Сікіои

Коринф .Сала мін

Тегея
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Сомон

2. Закони Драконта. Реформи Солона
У 621 р. до н.е. в А фінах першим архонтом став Д раконт. Його 

вваж аю ть автором перших писаних аф інських законів. Вони перед
бачали покарання смертю майж е за всі злочини: за вбивство лю ди
ни, дрібну крад іж ку , осквернення храму, неробство. За легендою, 
коли Драконта запитали про те, чому покарання так і суворі, то він 
відповів, що найменш ий злочин заслуговує смерті, а для серйозних 
злочинів він не знайш ов більшого покарання. З того часу пош ирив
ся вислів «драконівські закони».

У 594 р. до н.е. першим архонтом обрали Солона (бл. 6 4 0 -  
560 рр. до н.е.). Він належ ав до давнього аристократичного роду і 
був талановитим  військовим , дипломатом , держ авним  діячем , 
філософом і поетом.

Солон, як  і Л ікург у Спарті, докорінно зм інив ж и ття  
Афін та заклав  основи майбутньої влади народу -  дем о
кратії. Він скасував ненависне народові боргове рабство, 
яке існувало до цього часу. Грек тепер не м іг стати рабом 
грека. Усі аф інські громадяни не за народж енням , а за 
рівнем добробуту були поділені на чотири групи. Н айви
ще становищ е посідали ті, хто отримував щ орічно 500 
медимнів (медимн -  52,5  л) продуктів. Вони м али право 
обиратися архонтам и. Другу сходинку посідали верш ники 
з прибутком 300 медимнів. Вони могли стати чи н овн и ка
ми. Н аступна верства -  гром адяни, я к і щ орічно збагачу
валися на 200 м едим н ів . І останню  сходи н ку  в 
суспільстві займ али ті, хто отримував прибуток, менш ий 
за 150 медимнів. Вони, я к  і інш і групи, могли брати 
участь у народних зборах, засіданнях суду, але не мали 
права обіймати держ авні посади. Солон вваж ав, що за 
можніш і громадяни повинні не т ільки  мати владу, а й 
відповідати за свої д ії перед гром адянам и на народних 
зборах, яки м  за цими законам и належ ала верховна вл а
да. За дотрим анням  закон ів  стеж ила рада старійш ин 
(ареопаг). Було також  запровадж ено уряд А фін, яки й  
складався з 400 представників від чотирьох ф іл , на як і 
поділялося населення А тти ки . Обов’язок  чинити суд по
кладався на суд п ри сяж них.

Так само як  і Л ікург, реформувавши суспільство, Солон 
залиш ив рідне місто. П ісля цього в Афінах розпочалася 
боротьба за владу м іж  аристократичними родами.

3. Тиранія в Афінах
У боротьбі за владу, спираю чись на п ідтри м ку  

ремісників і моряків, переміг ІІісістрат (бл. 6 0 0 -5 2 7  рр. 
До н.е.). Саме про нього Солон говорив, що П ісістрат одних 
переважає розумом, а інш их мужністю. Розумом -  тих, 
Хто не знає, що він прагне тиранії, а мужністю  -  тих, хто 
знає, але мовчить. Використовуючи хитрість, підступ,

| ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Ф укідід (бл. 460-400 рр. 
до н.е.) -  давньогрецький 

) історик, автор «Історії» (у 8 
і кн.), присвяченої Пелопон

неській війні.
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РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в ХІ-ІУ ст. до н.е.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е

ПРОМОВА ОРАТОРА

прочитайте документ 

З  вірша Солона
Так, я народу почесті падав, які йому належать,
Не скоротив його я прав, не дав і зайвих зате. 
Також подбав про тих я, хто силу мав і багатством 
Славився, - щоб жодних їм не чинилося образ. 
Став я могутнім щитом тих і тих прикриваючи,
І нікому перемагати не дав свавільно інших./ Чи справді афінське суспільство було 

таким, яким його описує Солон? 
Обгрунтуйте свою думку.

Афіни

грубу силу та сліпу віру в богів, він не
одноразово ставав одноособовим нра- 
вителем-тираном А фінської держави. 
Першого разу П ісістрат навмисне по
ранив себе і звинуватив своїх супро
ти вн и к ів  у нападі. Він переконав 
народ виділити  для його охорони 
військовий загін, за допомогою якого і 
захопив А крополь. П ісістрата двічі ви
ганяли з Афін, але він щоразу повер
тався, застосувавш и хитрість.

Т ак , тиран знайш ов надзвичайно 
вродливу дівчину, надів на неї військо
ві обладунки й поставив у колісницю, 

пояснивш и, як  вона повинна поводитися. Сам став поряд з 
нею і вирушив до Афін. Попереду колісниці бігли люди, які 
голосно вигукували: «Афіняни, прийміть Пісістрата, його 
сама богиня Афіна повертає до свого Акрополя*. Афіну, як 
покровительку  олив, надзвичайно ш анували  селяни. 
Інш им її іменем було «Ергана* -  «та, що займається 
ремеслом», тому і ремісники поклонялися богині. Афіна 
також  вваж алася захисницею  міста. Ці уподобання і ви
користав Пісістрат, щоб повернутися до Афін. Простий 
люд справді повірив, що сама богиня веде його до влади.

Ставши на чолі Афін, він наблизив до себе тих заможних 
громадян, як і його підтримували. А своїх супротивників 
нищ ив або виганяв із поліса. ІЦоб убезпечити себе від вис
тупів аристократів, Пісістрат узяв у заручники синів відомих 
родів та відправив їх на острів Наксос. Зем лі вигнанців 
було забрано на користь держ ави  та поділено між 
найбідніш ими ж ителям и країни. За правління Пісістрата 
в А фінах запровадили десятину від прибутків. Зібрані 
кош ти витрачалися на будівництво водогону, храмів та на 
інш і потреби поліса.

За П ісістрата були збудовані величні храми Афіни Пал
ладії і Зевса Олімпійського. Тиран запрош ував до Афін 
рапсодів -  виконавців поем Гомера. Спеціальна комісія, 
створена тираном, уперш е записала ці твори. Свята богів 
Афіни та Діоніса, якого поваж али селяни-винороби, стали 
загальнодерж авними. П ісля смерті П ісістрата, у 527 р- 
до н .е ., влада перейш ла до його синів Г іпп ія та Гіппархя. 
У 509 р. до н.е. влада спадкоємців Пісістрата була повалена.

4. Утвердження демократії
П ісля повалення ти ран ії на чолі А фін став Клісфен 

(V I ст. до н.е.). Він походив із аристократичного роду, про* 
клятого афінянами за вбивство у храмі. К лісф ен представ
л яв  інтереси простих гром адян і був обраний першим 
архонтом.
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9500 р. до н.е. 2000 р. до н.е 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Виборні
правителі
архонти

ч

Уряд
буле

Народні
збори
еклесія

Суд
геліея

- т .

Рада
старійшин
ареопаг

Територіальні округи
філи

Управління державою Г^С
за реформами Клісфена

Усі громадяни А фінської держ ави, як і могли довести 
своє аф інське походж ення, дістали рівні права. Вони мог
ли брати участь у народних зборах і засіданнях суду, керу
вати полісом.

Народні збори виріш ували, помилувати чи ні засуджено
го на смерть. Він виходив на агору із мотузкою на ш иї. Я к
що засудженого милували, то мотузку знімали, якщ о ні -  то 
відразу страчували. За Клісфена вперше було запроваджено 
таємне голосування, яке проводилося з використанням чор
них і білих камінців. Б ілий камінець означав згоду, а чор
ний -  незгоду з рішенням.

Щ ороку громадяни Афін проводили «суд черенків» -  
остракізм, виріш ували, хто в А фінах є можливою загро
зою для демократії й кого потрібно вигнати з міста. Кожен 
афінянин таємно записував на черепку ім ’я. Я кщ о трети
на із 18 000 громадян називала одну й ту саму лю дину, то 
визначений голосуванням мав за 10 днів залиш ити Афіни.

Клісфен став жертвою своїх реформ. Він був першим 
політиком, якого піддали остракізму і вигнали з міста.

Д емократичний устрій Афін, започаткований Солоном 
і утверджений Клісфеном, набув пош ирення у більшості 
грецьких полісів і був типовим для міст-держав Греції та 
їхніх колоній.

Саме він, продовживш и справу Солона, утвердив демо
кратію  в А фінах.

К лісфен зб ільш ив к ільк ість  ф іл до 10, поділивш и 
землі поліса за територіальним  принципом . У зв ’язку  
з цим він зм інив спосіб виборів до органів влади. Те
пер до народних зборів входило 500 осіб, по 50 від 
кож ної ф іли . Керував ними гром адянин , якого обира
ли на один день за жеребом. Він зберігав держ авну пе
ч атк у , клю чі від скар б н и ц і, вислуховував скарги  
аф інян .

Клісфен утворив колегії, як і стеж или за дотриман
ням аф інянам и законів і звичаїв. До їх  складу входили: 
по 10 скарбничих, військових командирів (стратегів), 
чиновників та ін.

НАКАЗ ЗЕВСА
і

вивчіть слова
та їх значення і

А гора  -  ринкова площа в
- А фінах, на як ій  відбува

лися народні збори. 4»

«іАЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

1. Звідки пішов вислів «драконівські закони*?
2. У чому полягали заслуги Солона перед афінгькими 

громадянами?
3. Що було характерне для тиранії в Афінах?
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Посперечайтеся 
з мудрецем

Порівняйте демократич
ний устрій Афін, запровад
жений Солоном,і устрій за 
часів Клісфена?

Утворення Афінської 
держави



РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в ХІ-ІУ ст. до н.е.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

§ 34. Греко-перські війни
Час величних  перемог

т н о с

•ркіра о. Деєбос 
МітілеиЙІМОПІЛЬ

і прохід

о. Самоі
о .  А н д р о с  

Т е н г >

т
о .  Н а к а н /  Гялікі

' е л о с

о .  Р о д о с

Греко перські вііїни

Ерітри V  Сарди
. Х і д с Д  Рм .рна

Р'} о. К і ф е р а

Найбільші міста

Володіння Персії в 500 р. до н е.

Держави, що визнали залежність 
від ПерсІІ в 492-480 рр. до н.е. 
Грецькі держави, що активно 
боролися проти персів 

Нейтральні грецькі держави

• Похід персів у 492 р. до н.е 

Похід персів у 490 р. до н.е.
. Похід персів у 480 р. до н.е.

• Похщ греків у 479 р. доне.

Місця головних битв

. о. Крит

1. Перське вторгнення в Грецію

У 492 р. до н.е. перський цар Дарій 
прагнучи захопити весь світ, розпочав 
війну проти грецьких полісів. Він знав, 
що роз’єднані міста-держави, як і часто 
ворогували між  собою, навряд чи змо
ж уть зібрати проти нього потужну 
армію. Дарій відправив у Грецію велике 
військо, яке  очолив полководець Мар- 
доній. Перський воєначальник розді
лив його на дві частини. Одна з них 
іш ла суходолом через Ф ракію  до Афін, 
друга -  пливла на кораблях уздовж 
Балканського узбережжя.

Ф ракійц і вороже поставилися до 
персів. Вони утворювали невеликі заго
ни і постійно нападали на чужинців. 
У таких дрібних сутичках перси зазнали 
відчутних втрат. Н езважаю чи на це, 
Мардоній продовжував рух у бік Афін, 
розраховуючи на могутність перського 
флоту. Та, здавалося, самі боги захища

ли греків. Неподалік від Афонського мису перський флот 
потрапив у ж ахливий шторм. Один за одним стихія погли
нула більшість кораблів. Перський флот перестав існувати, 
і М ардоній змуш ений був повернути назад. Але Дарій не 
полишив своїх планів підкорити Грецію. Він готувався до 
нового походу в Елладу. Грецію чекали нові випробування.

2. Марафонська битва

У наступному, 491 р. до н.е. Дарій відправив у 
грецькі міста послів з вимогою підкоритися йому. 
Д еякі поліси не відваж илися на відкриту бороть
бу і визнали зверхність перського царя. Але спар
танці та афіняни не бажали влади чужинців над 
собою. Вони вбили перських послів, і це означало  
оголошення війни Дарію.

У 490 р. перси розпочали новий похід у Грецію. 
Основні сили проти завойовників зібрали Афіни, 
П латеї та деякі інш і поліси, пізніш е до них 
приєдналася Спарта. Військо Дарія, очолюване ко
лишнім тираном Афін -  сином Пісістрата, Гіпієм, 
висадилося неподалік містечка Марафон, за 42 кМ 
від Афін. Назустріч йому вийшли афіняни.
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Співвідношення сил у Марафонській битві

піхота Афін -  
9 тис., 

піхота П латеї -  
600 чол.

піхота -  20 тис., 
кавалерія  -  5 тис., 
моряків -  40 тис., 
флот -  200 трирем, 
транспортних 
кораблів -  400

ГРЕКИ ПЕРСИ



5500 р. до н.с. 2000 р. до н е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

ЦЕ ЦІКАВО

Грецького воїна Ф іліппіда 
було відправлено послан
цем з проханням про допо
могу у війні з персами. За 
дві доби він пробіг 225 км 
до Спарти і назад. Потім 
він узяв участь у битві та 
пробіг ще 42 км до А кро
поля в Афінах. Там він ви
гукнув: «Ми перемогли!» -  
і помер від утоми. Пізніше 
на його честь аф іняни 
започаткували «марафон
ську дистанцію» в легкоат
летичних змаганнях, яка 
дорівнює 42 км 195 м.

А рмії готувалися до битви. Перси розташ ували у центрі 
лучників, а справа і зліва від них, на ф лангах, -  кінноту. 
П лан був простий. Д оки лучн ики  обстрілюють грецькі 
війська, кіннота оточує їх , і ось вона -  перемога! А фіняни 
довго не могли виріш ити, чи варто їм вступати у бій. Голосу
ванням вони все ж  таки прийш ли до думки, що потрібно чи
нити опір загарбникам. Але жоден з 10 аф інських стратегів 
не баж ав узяти на себе відповідальність і хоча б виш икувати 
військо у бойові порядки. Н айбільш  ріш учим виявився 
М ільтіад. Уранці 12 серпня 490 р. до н.е. він почав готуватися 
до битви.

Щоб уникнути оточення, грецький полководець посилив 
фланги. На правий ф ланг М ільтіад поставив аф інян , а 
ліворуч могутніх п іхотинців-платеян , я к і були сою зни
кам и Афін. Кінноти грецькі війська не мали. Т ільки-но 
М ільтіад виш икував війська, як  відразу ж  віддав наказ іти 
в атаку . Греки кинулися на ворогів. Перси були здивовані 
й навіть налякан і таким  перебігом подій. Чи могли вони 
собі уявити , що військо, значно менше за чисельністю , 
атакуватим е такого могутнього супротивника? А дж е чи
сельність грецького війська становила близько 10 тис. чо-

Розпочався запеклий бій, у якому виріш увалася доля 
Греції. Доки перські лучники обстрілювали грецьку ф алан
гу, кіннота кинулася вперед. Але не так легко було перемог
ти греків, як і захищ али свою батьківщ ину. Перси наш товх
нулися на могутній спротив і змушені були відступити. Тоді 
Мільтіад ударив по перському війську з флангів. Вороги не 
витримали цієї атаки й почали втікати. М айже півтора 
кілометра греки переслідували загарбників.

Останній бій відбувся на березі моря. За 
твердж енням  Геродота, перси не встигли 
сісти на кораблі й були повністю розгром
лені. Греки здобули блискучу перемогу. їм 
вдалося захопити сім перських кораблів. Під 
час битви аф іняни втратили 192 воїна, тоді 
як перси залиш или на полі бою 6400.

3. П охід Ксеркса
До наступного походу проти греків перси 

готувалися майже 10 років. Але цар Дарій І 
вже не зміг помститися грекам за поразку. Він 
помер у 486 р. до н.е. Підготовку до бойових 
Дій проти греків продовжив його наступник -  
Ксеркс. У 480 р. велике перське військо, 
підсилене загонами, як і складалися з насе
лення підкорених країн , вируш ило у похід 
проти Греції. Є ги п тян и  й ф ін ік ій ц і,

• «  Л* Т  ^  і лі '••V* ЖшлР-'- \ в  А *с. І
Прощання воїна. Розпис. 
Друга пол. V ст. до н.е.

Наступ грецьких військ Табір пердя

Війська греків

Кораблі персів

ШСхема Марафонської битви
Ш Н І
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РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в XI-IV ст. до н.е.

5000 р. до Н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

Битва біля Фермопіл. 
Малюнок з книги «Le costume 
et les armes des soldats de tous 

les temps»

підвладні персам, збудували міст через протоку Гелес- 
гіонт (Д арданелли), щоб пройти на територію  Греції в рай
оні Ф ессалії. Але знову стихія  була на боці греків -  буря 
зруйнувала споруду.

Розгніваний Ксеркс наказав відрубати будівельникам 
голови. Було покаране й море. Його відш магали 300 удара
ми батогів і кинули у воду кайдани. Це символізувало 
підкорення моря персами. П ісля цього з кораблів було спо
руджено нову переправу, через яку  сім діб безперервно 
йш ли загони Ксеркса. 1200 перських кораблів перевозили 
зброю та військове спорядж ення. Переправивш и військо 
Ксеркс відрядив до грецьких міст, -  окрім Афін і Спарти, 
як і вваж ав головними супротивниками, -  послів з наказом 
скласти зброю. К ілька полісів погодилися піти під його 
верховенство. Афіни й Спарта знову очолили боротьбу греків 
за свободу. Вони готувалися до битви не на ж иття , а на 
смерть.

Перси спрямували своє військо до Афін, просуваючись 
морем та суходолом. Кораблі Ксеркса рухалися назустріч 
ворогові. Погода була гарною, а море спокійним. Ніщо не 
віщ увало біди. Але, я к  і під час походу Д арія , зненацька 
зчинилася буря, я к а  тривала близько трьох діб. Під час 
сти х ії перси втратили 400 кораблів та багато воїнів. 
Ксеркс дуж е засм утився, але не припинив похід. Він 
привів свої війська до річки  Ф енікс і розбив на її березі 
табір. Н еш ирока річкова долина закінчувалася ущ ели
ною, я к а  мала назву Ф ермопіли і з ’єднувала П івнічну й 
Середню Грецію. Саме там чекали персів грецькі війська 
на чолі із спартанським царем Леонідом.

4. Битва біля Фермопіл

Д ля битви з персами греки обрали над
звичайно зручну позицію. Цар Леонід 
зосередив свої війська у кінці вузької 
ущ елини, де ще задовго до цих подій бу
ло побудовано к ам ’яний мур з брамою. 
Греки зайняли позицію  для оборонного 
бою і спокійно чекали ворога. Перси 
мали, я к  мінімум, десятиразову пере
вагу в кількості воїнів. Ксеркс був як 
ніколи впевнений у собі й мріяв Про 
близьку перемогу. Але вирішив вислати 
розвідку, яка  й сповістила йому про малу 
чисельність греків та їхню рішучість до 
битви. Чотири доби перський цар чекав, 
що греки здадуться або залиш ать свої по' 
зиції.

Але його сподівання не виправдали' 
ся , греки  не зл як а л и ся  величезного

Співвідношення сил у битві біля Фермопіл
5000 воїнів: 

500 тигейців та мотинейців, 
300 спартанців, 

120 орхам інців, близько 
1000 воїнів з А ркадії, 

400 з Коринфа, 
200 з Ф мунта, 

80 з М ікен, 
700 з Беотії, 400 з Фіо, 

1000 ф окійців та ін.
ГРЕКИ

За різними версіями, 
від 50 до 350 тис. 

чоловік

ПЕРСИ
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ПРОМОВА ОРАТОРА

прочитайте документ

Геродот про битву біля Ф ермопіл
...Коли у  більшості еллінів списи вже зламались, вони рубали персів мечами. У цій 
битві загинув і Леонід... За тіло Леоніда відбулась жорстока сутичка між персами 
ілакедемонянами, поки, нарешті, елліни, завдяки своїй хоробрості, не забрали тічо 
до себе після того, як чотири рази змушували втікати ворога...

/ТДоведіть, спираючись на оповідь Геродота, що спартанці, справді були мужніми та 
хоробрими воїнами.

війська загарбників. І Ксеркс розпочав битву. Спочатку він 
відправив у бій загони, як і складалися із підкорених на
родів. Ц ілий день греки відбивали перські атаки . Н аступ
ного дня атаку почали добірні загони Ксеркса. Але навіть 
найкращ им  перським  воїнам не вдалося здолати опір 
греків. Тоді загарбники почали ш укати інший ш лях до пе
ремоги. Один з греків, я к і потрапили в полон, пообіцяв по
казати перському цареві таємну гірську стеж ку, що вела у 
тил військ Леоніда. Вночі зрадник повів ворога до перемо
ги. Ц ар Леонід своєчасно дізнався про підступний напад 
персів. Він наказав воїнам покинути укріплення і відсту
пати, а сам з 300 спартанськими воїнами залиш ився при
кривати відхід інш их грецьких сил. Спартанці 
зосередилися в ущ елині й захищ алися меча
ми, руками і навіть зубами, доки всі до одного 
не загинули. У бою поліг і цар Леонід. Його 
тіло спартанці поклали на землю і створили 
навколо нього ж иве коло, захищ аю чи свого, 
хоча й мертвого, царя. Величезною була ціна 
перемоги Ксеркса. На думку деяких істориків, 
перси втратили близько 20 тис. чоловік. Заги 
нули тут і сини Д арія -  Аброком та Гіперанф.
Подвиг трьохсот спартанців навіки залиш ився 
У пам ’яті нащ адків. На їхню честь на місці 
битви греки поставили кам ’яного лева, який 
повинен нагадувати про сміливість, муж ність 
і відвагу спартанських воїнів та їхнього царя 
Леоніда.

5. Саламінська битва
П ісля перемоги біля Ф ермопіл Ксеркс про

довжив похід до Афін. Перси через ущ елину 
руш или до Середньої Греції й увійш ли до

Співвідношення сил у Саламінській битві

А фіни -  
150 бойових 

кораблів, 
Пелопоннес -  50, 

Коринф -  40, 
Егіна -  ЗО, 

Мегари -  20 
інш і -  20.

ГРЕКИ

Ф ін ік ія  -  100 -  
120 бойових кораблів, 
поліси Іонії -  100, 
Єгипет -  75 -  90,
Кіпр -  50,
Сицилія -  ЗО,
К арія  -  25,
Л ік ія  -  20, інш і -  50.

ПЕРСИ
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РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в ХІ-ІУ ст. до н.е.

НАКАЗ ЗЕВСА

вивчіть слова  
та їх значення

Порядок шикування воїнів 
грецької фаланги

Трієра -  весловий війсь
ковий корабель з трьома 
рядами весел, розташова- 

1 ними один над одним у 
ш аховому порядку.

-__ к_У ч- - {ДГ--А-----

н N N
Н N Н К
н N К N
N N N N
И N N N
N N N N

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

А ттики. Вони рухалися і суходолом і морем. Смертельна не
безпека загрож увала А фінам. Ж ителі цього поліса ро
зуміли, що навряд чи зможуть захистити місто. Афіняни 
завантажили на кораблі все потрібне і переправились на
о. Саламін. Тільки в Акрополі зосередилося кілька десятків 
городян, які вирішили до останнього захищ ати храм богині 
Афіни.

П ерси, увійш овш и до безлюдного м іста, атакували 
храм, але взяти його не змогли -  захисники скидали зі 
стін на ворогів велетенські к ам ’яні брили. Ксеркс запро
понував аф інянам  скласти зброю і здатися, обіцяючи збе
регти їм ж иття , але спротив тривав. Тоді перські воїни не
пом іченим и п ідн яли ся  схилом до храм у і напали на 
захисників. А крополь було захоплено, а всіх його обо
ронців знищ ено. Сам храм перси пограбували та спалили.

У цей час 800 перських кораблів підійш ли до о. Са
лам ін. Тут зосередився грецький флот, очолюваний спар
танцем Еврібіадом. Він налічував 370 кораблів. У цей 
виріш альний момент греки довго сперечалися, чи давати 
бій, чи відступити.

Але коли греки побачили, що вони оточені, а ш лях до 
м атерика відрізаний , від суперечки не залиш илося й 
сліду. їхн і кораблі вийш ли у відкрите море назустріч во
рогові. На відміну від персів, греки чітко виконували на
кази командирів, і рухливі грецькі трієри нищ или скуп
чені у вузькій протоці перські кораблі. Втрати в армії 
Ксеркса були величезні. Б ільш ість його воїнів просто не 
вміли плавати й потонули разом із своїми кораблями. 
П ерський цар спостерігав за битвою з високого берега. Він 
обіцяв щедро винагородити тих, хто відзначиться хо
робрістю. Але нагороджувати було нікого, битву перси 
програли. І хоч у Ксеркса ще залиш алися багато кораблів 
і велика арм ія, він виріш ив припинити війну.

6. Остаточна перемога греків 
та ї ї  значення

Відступаючих персів не переслідували. Ксеркс повер
нувся у Фессалію, звідки починав наступ. Тут він поділив 
свою армію на дві частини. Одну з них він залиш ив у Греції 
для продовження війни, а іншу виріш ив переправити до 
Азії. Ш лях додому був надзвичайно тяж ки м . Сорок п ’ять 
днів та ночей іш ло військо Ксеркса грецькою землею- 
Місцеве населення докладало всіх зусиль, щоб загарбники 
не отрим али  продуктів  харч уван н я . Коли ж  перси 
підійш ли до переправи, то з ’ясувалося, що міст через ГеЛ' 
леспонт (Дарданелли) зруйновано. Довго стомлені та го
лодні воїни кораблями переправлялися через протоку. ВІД 
колиш нього великого та могутнього війська Ксеркса не 
лиш илося й сліду.
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Ті загони перської арм ії, що лиш илися в Греції, очолив 
досвідчений полководець М ардоній. Він повернувся до А т
тики й знову захопив А фіни. В иріш альна битва м іж  
об’єднаним и силам и грец ьких  м іст-держ ав і персами 
відбулася в 479 р. до н.е. біля міста П латеї. Вісім днів ви- 
ш икувані війська не н аваж ували ся розпочати бій , бо 
жерці пообіцяли перемогу тій стороні, що буде обороняти
ся. І лиш е на дев’ятий день греки перейш ли до активних 
дій, захопивш и перський обоз з продовольством. Ворог 
відповів атакою  кінноти.

Під час цієї битви відзначилися спартанці на чолі з ц а
рем П авсанієм. Вони дали відсіч гвардії М ардонія, який 
ішов у бій разом із своїми воїнами. П ерський командир не 
врахував, що спартанцям , добре озброєним, тренованим, 
витривалим і загартованим у багатьох битвах, у рукопаш 
ному бою не було рівних. Вони вбили М ардонія й повністю 
знищили його загін. У цій битві перси були вщент розбиті. 
Втрати становили близько  70 тис. чолов ік . П ісля 
нищівної поразки перси більш е не наваж илися на великі 
походи проти Греції, але війна, переважно на морі, трива
ла ще близько ЗО років, до 449 р. до н.е.

7. Перший Афінський морський союз

Війна з персами спонукала грецькі міста до об’єднання 
для захисту своїх земель від ворожого вторгнення. М іж 
жителями континенту й острівних територій склався союз 
на чолі з А фінами. Усі його учасники повинні були вноси
ти до загальної скарбниці кош ти на військові потреби, бу
дувати кораблі, надавати озброєні загони. З північного бе
рега Егейського моря до Афін везли золото, деревину для 
будування кораблів, з П івнічного П ричорномор’я -  пш е
ницю. Флот сою зників налічував близько 400 кораблів. 
Головним завданням морських сил союзу було не впускати 
персів до Егейського моря і до узбереж ж я Греції. 
Поступово Афіни захопили владу в союзі й підпорядкували 
собі всіх його учасників.

ЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

1. Опишіть перебіг Марафонської битви.
2. Хто очолював війська греків і персів у битві біля 

Фермопіл?
3. У чому полягав подвиг трьохсот спартанців?
4. Як було здобуто остаточну пермогу греків над персами 

на суходолі?
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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Скарбниця Афінського морсь
кого союзу була на о. Делос, 

} тому цей союз інколи назива-
I ють Делоським.

^./чИКА МАНДР/е^ц

Позначте 
на контурній карті:

1. Н апрям ки походів 
персів.

2. М ісця основних битв у 
греко-перських війнах.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Чому греки перемогли у 
війнах з персами?

"V—

Греко-перські війни
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§ 35. Розквіт афінської демократії
Злет  і падіння

1. Вдосконалення демократії за Перікла. 
Політичний устрій Афінської держави

Ставши наймогутніш ою  державою Греції, Афіни досяг- 
ли свого розквіту за часів ІІер ікла (4 9 5 -4 2 9  р. до н.е.). Він 
належ ав до відомого аристократичного роду і був правну
ком Клісфена. П ерікл мав добру освіту, багато талантів. 
Будучи гарним оратором, він ш видко завоював повагу 
аф інян. У 462 р. до н.е. П ерікл провів реформу ареопагу, 
позбавивши аристократію  привілеїв. Він зрівняв усіх гро
мадян незалеж но від майнового стану в правах. Вони 
могли бути обраними до органів влади всіх рівнів.

За П ерікла найвищ им органом влади стала еклесія. У її 
роботі мали право брати участь усі громадяни, яким  ви
повнилося 20 років. Ж и ття суспільства регулю валося не 
законам и, як  раніш е, а постановами народних зборів, які 
майж е завж ди підтримували П ерікла. З його ініціативи 
афінянам почали платити гроші за участь у засіданнях ор
ганів влади, суду та за службу в армії (так звані дієти).

Реформи П ерікла сприяли вдосконаленню в Афінській 
держ аві демократії. Її ознаками були:
-  рівність усіх громадян (громадянами не могли стати ра

би, іноземці та сою зники);
-  виборність органів влади;
-  участь демосу в керівництві державою;
-  провідна роль народних зборів.

Час правління П ерікла позначився розквітом культу
ри -  в Афінах ж или найвідоміші в Греції філософи, митці, 
вчені. Афінянам видавали гроші на відвідування театраль
них вистав та інших видовищ. П ерікл розгорнув грандіозне 
будівництво в Афінах, зокрема відновив храми Акрополя, 
зруйновані персами під час греко-перських війн.

П ерікл здобув велику популярність у народу, його оби
рали головним стратегом протягом 4 4 4 -4 2 9  рр. до н.е. (за 
винятком  430 р. до н.е.). Але його реформи мали не 
т ільки  позитивні наслідки . Щ оденні грошові виплати 
призвели до того, що П ерікл почав самостійно розпоря
дж ати ся  казною  поліса. П ош ирилися хабарництво, 
підкуп виборців. А фіняни перестали сприймати службу в 
арм ії як  почесний обов’язок -  наймали зам ість себе інших 
людей. Тепер громадяни поліса не обов’язково мали тяжко 
працю вати, щоб прогодувати себе та родину. Працьо* 
витість перестала бути чеснотою.

Проте загалом  п равл ін н я  П ер ікла було періодом 
розквіту А фінської держ ави. Її зм іцнення та поширення У 
Греції влади А фін ви кли кал о  невдоволення в інших 
полісах.
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Н А К А З ЗЕВ С А

в и в ч і т ь  слова 
та їх значення

О рат ор -  лю дина, яка  
майстерно вміє виголош у
вати промови.

Афінський Акрополь
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2. Пелопоннеська війна (4 3 1 —404 рр. до н.е.)

Суперництво найбільш их міст-держав за владу над 
Елладою, за контроль над колоніям и, страх правителів 
Спарти, Коринфа та інш их полісів перед пош иренням де
мократії, що панувала в А фінах, стали причинами війни 
м іж  Афінами і Спартою та їхн ім и сою зниками.

Приводом до війни був конф лікт між  А фінами і союз
никами Спарти -  Коринфом і М егарами. П ерікл оголосив 
Мегарі торговельну війну. Спарта, у свою чергу, зверну
лася до Афін з вимогою припинити економічну облогу со- 

Парфенон (храм Афіни Парфенос) ю зників. Коли П ерікл відмовився це зробити, Спарта 
на вершині Акрополя розпочала війну проти Афін. Ц я війна відома в історії як

Пелопоннеська.
Спарта мала численну добре озброєну та дисциплінова

ну армію , яка  була кращ ою  за афінську. Але аф іняни од
ноособово володарювали на морі. їхн ій  флот мав близько
300 трієр. Саме за допомогою флоту П ерікл мав надію роз- / м
громити ворога. А фіняни розраховували на те, що міцні *
укріплення міста, а також  так звані довгі мури (довжиною
42 км), що сполучали Афіни і порт Пірей, допоможуть їм
відбити напади спартанців, а флот заблокує Пелопоннес і \
змусить супротивників  здатися . П елопоннеську війну - ' Лт
умовно поділяють на два періоди: Архідамова війна та Де-

А р х ід а м о в а  в ій н а  (назва піш ла від імені царя Спарти -  
Архідама) розпочалася у 431 р. до. н.е. невдалим нападом Ш
союзника Спарти Ф ів на місто П латеї, яке  було союзником
Афін. Багато ф іванців загинуло, а ті, хто потрапив у по- Д
лон, були страчені. Тоді спартанці на чолі з Архідамом М Г
вдерлися в А ттику. Спартанці спустошили околиці Афін, Перікч
але, не зваж ивш ись на облогу, відступили. У цей самий 
час аф іняни захопили Мегару й Егіну.

ГІерікл

П Р О М О В А  О Р А Т О Р А

\ /

прочитаите документ 

ІІлутарх про Перікла
Як стратег Перікл славився насамперед своєю обережністю: він ніколи не рвався 
непродумано до битви, якщо вона була пов'язана з великим ризиком і результату 
її не можна було передбачити. Він не наслідував і не брав собі за зразок тил 
полководців, які добивалися блискучого успіху ризикованими діями і ставали 
предметом загального подиву. Перікл постійно говорив своїм громадянам, що. 
наскільки це залежить від нього, вони завжди будуть жити в мирі.

1. Чому Плутарх вважає Перікла уславленим стратегом?

2 Чому Перікл, будучи уславленим стратегом, прагнув не війни, а миру?

Розквіт афінської 
1 7 9  демократії



РОЗДІЛ VII
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• Столиці держав
• Найбільш і м іста

X М ісця битв

Аф інський морський сою з 

Пелопоннеський сою з 

Нейтральні держави

“ *
Напрямки походів 
військ Аф інського сою зу

— *
Напрямки походів військ 
Пелопоннеського союзу

Пелопоннеська війна. 
431-404 рр. до н.е.

о. Кефале.

о. Родос

У 430 р. до н.е. Архідам знову увійшов до Аттики й 
кілька місяців утримував в облозі Афіни. У місті, що було 
переповнене втікачами з усієї Аттики, розпочалися голод
і епідемія чуми. І хоча афінський флот блокував Пелопон
нес, в афінян не вистачало піхоти, щоб звільнити місто. 
Війна затяглася. У 429 р. до н.е. в оточених Афінах від чуми 
померла велика кількість городян, серед них був і Перікл.

В ійна велася з перем інним  успіхом . На суходолі 
домінували спартанці, а на морі цілком володарювали 
аф ін ян и . У 422 р. до н .е. б іля А мф іополя відбулася 
виріш альна битва А рхідамової війни. Під час бою загину
ли як  полководець спартанців Брасид, так  і Клеон -  стра
тег, який  очолював аф інян. Військо Афін було розгромлене, 
але і їхні вороги не мали сил, щоб продовжити війну.

П Р О М О В А  О Р А Т О РА

прочитайте документ

Плутарх про Перігсла
Коли Перікл уже був при смерті, біля нього зібралися щонайкращі громадяни і його 
друзі, які залишилися в живих. Вони говорили про його небуденні якості й значення в 
державі, перелічували його подвиги й численні воєнні трофеї... Перікл уважно все це 
слухав і, перебивши їх, сказав, що він дивується їхній мові, бо вони хвалять його і 
згадують такі його заслуги, якими він завдячує в не меншій мірі своєму щастю і до 
яких були причетні інші стратеги, а так і не згадали найпрекраснішої і найважливішої 
з його заслуг. «Адже з моєї вини, підкреслив він, ніхто з афінян не носив жалобу».

Що Перікл вважав найважливішою своєю заслугою перед афінянами? Чи вважаєте ви, 
що це, справді, основна заслуга Перікла? Обгрунтуйте свою думку
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У 421 р. до н.е. м іж  супротивникам и було укладено Н ікіїв  
мир. Він повертав держ ави  до становищ а, я к е  існувало до 
початку військових дій . Але м ир, укладений на 50 років, 
протримався недовго.

Декелейська війна. У 420 р. до н.е. стратегом в Афінах було 
обрано А лківіада. У 415 р. до н.е. він почав військовий похід 
на о. Сицилію . Метою Афін було захопити багатий на хліб 
острів і припинити постачання продуктів до Пелопоннеса. Це 
змусило б Спарту капітулю вати. А фінські війська захопили 
острівне місто Катану і взяли  в облогу Сиракузи.

Та сталося непередбачуване — А лківіада звинуватили у непо
вазі до богів і відкликали на суд до Афін. ІЦоб уникнути пока
рання, полководець утік до Спарти, передавши командування 
Нікію . Спартанці на чолі з Гісиппом висадилися на острові й 
атакували ворога біля Сиракуз. А фіняни зазнали нищівної по
разки. Не допомогло їм і підкріплення, яке привів Демосфен з 
рідного поліса. Афінська армія втратила понад 10 000 солдатів, 
200 трієр, 7000 полонених було перетворено на рабів. Демосфе- 
на і Н ікія , яких спартанці захопили під час битви, стратили. 
Вдершись до А ттики, спартанці захопили фортецю Д екелея, і 
на їхній бік перейшло 20 000 афінських рабів.

Алківіад

Дещо пізніше в Афінах владу захопила аристократія, яка 
намагалася замиритися із спартанцями. Але спартанці ви
магали відмови Афін від панування на морі. Домовитися не 
вдалося. Ще багато трагічних сторінок було у цій братов
бивчій війні. Вирішальна битва відбулася в 405 р. до н.е. 
біля гирла річки Егоспотами. Спартанськими військами ко
мандував Лісандр, який не тільки удвічі підвищив платню 
веслувальникам на кораблях, а й пообіцяв те саме афінянам, 
якщо вони перейдуть на його бік. Почалося масове дезертир
ство в афінській ескадрі.

П ’ять днів кораблі супротивників не наваж увалися по
чати бій. Спартанці виявили ріш учість і атакували ворога 
одночасно на морі й на суходолі. Це принесло їм перемогу. 
Спартанці, крім  хоробрості, виявили ще й жорстокість: 
вони відразу стратили 3000 полонених. У 404 р. до н.е. 
оточені аф іняни капітулю вали. «Довгі мури* були зруй
новані, залиш ки флоту знищ ені. М орський союз, очолю
ваний А фінами, розпався. П ерш ість у Греції перейш ла до 
Спарти.

ЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

1. Чому часи Исрікла вважають розквітом демократії?
2. Назвіть основні ознаки афінської демократії.
3. Чому між Спартою і Афінами почалася війна?
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^ Л И К А  М АН ДР/б/^

Позначте 
на контурній карті:

1. Н апрям ки походів 
аф інян і спартанців під 
час Пелопоннеської 
війни.

2. М ісця основних битв 
П елопоннеської війни.

- — ■ у . _ •/
Посперечайтеся 
з мудрецем

Я кі недоліки  м ала дем о
кратія  за П ерікла?

Розквіт афінської 
демократії



План грецького будинку

РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в XI-IV ст. до н.е.

. 1 ~“Г 11 , 1
-ri-J 1 *

а -  зали з колонами 
б -  вівтар Зевса 
в -  к ім нати для чоловіків 
г -  господарські приміщ ення
1 -  кімнати для ж інок на

першому поверсі
2 -  к ім ната для гостей на

другому поверсі
3 -  східці на другий поверх

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

Чоловічий одяг 
часів Перікла

Святковий жіночий 
одяг

§ 36. Повсякденне життя давніх афінян
Ж ит т я достойних

1. Ж итло та одяг

Ж итло греків було дуже простим. Будинок складався з 
двох частин: чоловічої й жіночої. Через ворота входили до 
передпокоїв, з обох боків від яких розташовувалися госпо
дарські приміщення. Далі -  головна зала чоловічої полови
ни з колонами. Посередині в ній стояв вівтар, присвяченні» 
Зевсу. З боків до нього примикали кімнати чоловіків. 
Коридор напроти головного входу вів до ж іночої полови
ни. Вона також  мала залу з колонами та кімнати для 
ж інок. За нею -  приміщ ення для рабів та слуг. Я кщ о буди
нок мав два поверхи, то на другий поверх вели східці. На 
другому поверсі були кім нати для гостей та рабів. Тільки 
верхній поверх мав вікна, а ниж ній освітлювався через 
двері. Стіни білили як  ззовні, так і всередині. Підлога була 
зем ляна, глиняна, інколи к ам ’яна. Д еякі будинки мали 
опалення, каналізац ію . В А фінах, на відміну від країн 
Стародавнього Сходу, розкіш  не була модною.

Грецький одяг був так само простим. Складався із со
рочки (хітона) і накидки (гім атія) або плащ а. Одяг виго
товляли із цілого ш матка лляної або вовняної тканини, 
пізніш е бавовняної. Чоловіки вдягали короткі або довгі 
хітони. Ж ін ки  носили довгі, до п’ят, легкі, прикраш ені 
вишивкою та золотом хітони.

2. Сім’я та виховання дітей
У Греції шлюби укладалися за розрахунком батьків. 

Законним вваж ався шлюб тільки  м іж  вільними громадя
нами. Очолював родину традиційно чоловік. Ж інки  із 
багатих родин майж е весь час проводили у ж іночій час
тині будинку -  гінекії. Вони займалися не лиш е домашнім 
господарством, а й грою в м ’яч, доглядом за зовнішністю, 
купанням , створенням виш уканих зачісок. У незаможних 
с ім ’ях ж ін ки  працю вали нарівні з чоловіками. Вийти на 
вулицю ж ін ка могла лиш е з дозволу чоловіка. Вона не ма
ла впливу на громадське ж иття Афін, хоча в деяких 
полісах у ж інок було більш е прав. Н ародження дитин» 
у грецькій родині відзначали пишним бенкетом. Якщ о це 
був хлопчик , на дверях  оселі вивіш ували  маслинову 
гілку , якщ о д івчинка -  стрічку. На десятий день дитина 
отримувала ім ’я. Інколи с ім ’ї відмовлялися від дівчаток 
чи дітей, що мали ф ізичні вади.

Греки вваж али, що у людині все повинно бути прекра
сним і душ а, і розум, і тіло. Тому великого значення вони 
надавали освіті та вихованню. Х лопчиків до семи років ви
ховували батьки. Потім їх  передавали у руки педагога -  раба.
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ПРОМ ОВА ОРАТОР

/

якии водив дітей до школи та стежив за 
поведінкою їх на вулиці. Ш коли були 
початкові, середні та вищі. У почат
ковій школі учні віком 7-12  років не 
тільки навчалися читати, писати, раху
вати, а й займалися спортом та музи
кою. Вранці учні пізнавали різні науки.
Хлопчики напам’ять вчили поеми Го- 
мера. О 12 годині вони робили фізичні 
вправи.

У середніх ш колах -  гімнасіях -  пе
ребували ю наки з 12 до 18 років.
Оскільки ції^увалося ораторське мис
тецтво, то тут вивчали грам атику, 
риторику (мистецтво переконливо го
ворити), зай м али ся гімнастикою .
Х лопчаки бігали , стрибали, метали 
диск і спис, боролися. Усі школи були 
приватними, тому за навчання плати
ли гроші. Найбільш талановиті юнаки 
навчалися у відомих мислителів, та
ких як Піфагор, Сократ, Платон, Аристотель.

Відомою була А кадемія П латона, заснована у 388 р. 
до н.е. в саду А кадема. Над її входом був напис: «Нехай 
сюди не зайде той, хто не обізнаний з математикою ». Тут 
вивчали м атематику, астрономію, основи музичного мис
тецтва. А кадеміки (учні) відточували свої знання у супе
речках -  диспутах . В изначалася тем а, і всі по черзі 
висловлював свої дум ки. З 18 років ю наки -  ефеби про
ходили військову службу. У 20 років їхні імена заносили 
до списків громадян міста. Перед цим вони складали при
сягу на вірність полісу. З  цього часу вони мали право брати 
участь у політичному ж итті. Л иш е у ЗО років чоловіки 
здобували право обиратися на керівні посади.

Д івчаток від народж ення і до 15 років, коли вони мали 
право виходити зам іж , виховувала мама вдома. Так само 
як і хлопчиків, їх навчали читати й писати, а ще ш ити, 
ткати, виконувати різноманітну домашню роботу. Мати 
передавала свої знання, щоб донька в зам іж ж і уміла керу
вати господарством.

прочитаите документ 

ІІрисмга громадянина Афін
Я незганьблю священної зброї й не покину товариша, з  
яким ітиму в строю, а захищатиму і храми і свя
тиш сам і разом з багатьма. Вітчизну залишу після 
себе не зменшеною, а більшою й кращою, ніж гам її у с 
падкував. І я підкорятимусь владі, яка постійно існує, 
і дотримуватимусь установлених законів, а також 
тих нових, які запровадить у  згоді народ. І якщо хтось 
скасовуватиме закони чи не підкорятиметься їм, я не 
допущу цього, а захищатиму їх і сам і разом з усіма. 
І я шануватиму батьківські святині.

Які чесноти були для громадян Афін найважливішими?

ЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

Посперечайтеся 
з мудрецем

Чим афінське виховання 
відрізнялося від спартансь
кого?

М І

1. Опишіть житло давніх греків.
2. Порівняйте чоловічий і жіночий давньогрецький одяг.

3. Які предмети вивчали хлопчики вафінській школі?
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X

Повсякденне життя 
давніх афінян



РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в XI-IV ст. до н е.

§ 37. Релігія давніх греків
С хо д ж ен н я  на О л ім п

1. М іфи про богів і героїв

Стародавні греки, як і інші народи, обожнювали явища 
природи, які не могли пояснити. Греки наповнили світ ве
личезною кількістю  різноманітних чудернацьких створінь. 
Вони склали цікаві оповіді -  міфи -  про своїх богів, людей 
та фантастичних чудовиськ.

Міф про створення світу і походження богів. За уявлен
нями давніх греків, коли ще не існувало Всесвіту, навкруги 
був лиш е Хаос. У ньому існувало джерело ж иття, з якого 
і народилася Гея -  Земля. Глибоко під нею розкинувся 
Т ар тар  -  безм еж не царство вічної тем ряви . Потім у 
Всесвіт прийш ла могутня сила кохання Ерос. Народили
ся ніч Нікта і день -  Гемера. З того часу день і ніч, світло і 
темрява змінюють одне одного.

Над землею Геєю розкинулося небо У ран. Від них похо
дять могутні титани. Першим був Океан, що своїми водами 
омивав усю землю. Від нього та богині Фетіди народилися 
усі річки. Титани Гіперон і Тейя дали світові своїх дітей: 
Сонце -  Геліос, М ісяць Селену та зорю -  Еос. Дітьми Геї 
були також  Кронос і Рея. Кронос відібрав владу у свого 
батька Урана. Гея напророчила йому, що так само, як він 
позбавив влади Урана, його діти позбавлять влади самого 
Кроноса. Тому могутній бог відразу ж  ковтав своїх дітей- 
немовлят. Така доля спіткала Геру. Деметру, Аїда, Посей- 
дона. Коли ж народився наступний син Кроноса -  Зевс, 
Рея сховала його на о. Крит, а Кроносу дала проковтнути 
камінь. Коли Зевс виріс, він напоїв батька чарівним зіллям 
і звільнив своїх братів та сестер.

З  приходом у світ нових богів почалася війна між  ними і 
титанами, яка тривала довгих 10 років. Переможених ти
танів скинули у Тартар. Зевс, якого визнали найголовнішим 
із богів, розподілив світ. Собі він узяв небо, Посейдонові 
віддав море, Аїдові -  підземне царство, де меш кали дуіиі 
померлих. Зевс був володарем вітрів і хмар, блискавок і гро
му. Своїм скіпетром він наганяв шторми, бурі та урагани. 
Так само швидко бог міг і заспокоїти сили природи. Зевс був 
не лиш е володарем над богами, а й батьком багатьох героїв '  
Геракла, Персея, царів Міноса, Радаманса та ін. Дружиною 
Зевса була богиня Гера хоронителька домашнього вогни
ща, покровителька ж інок і шлюбу. Вона мала мстивий 
характер і накликала лихо на богів, героїв та людей.

Грецькі боги були схож і на людей і меш кали за хмара* 
ми на верш ині величної, вкритої блискучими снігами горИ 
О лімп. Вони у я в л ял и с я  надзвичайно  м удрим и, мо* 
гутніми, красивими істотами, інколи добрими до людей*
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часом -  злим и. Боги уособлювали сили природи, керува
ли цілим світом, визначаю чи його долю та долю кожного 
створіння, утом у числі й людей. Усі вони становили вели
ку родину, тобто мали спільних батьків. В важ алося, що 
боги меш каю ть у золотому палаці, створеному богом-ко- 
валем Гефестом. Там панувало вічне літо, а хмари ховали 
богів від людського ока. Ж одна лю дина не наваж увалася 
піднятися на Олімп, щоб не потурбувати богів.

Серед багатьох богів і героїв були й найбільш  ш ановані 
греками. Аполлон -  покровитель мистецтв. Щ е дитиною 
він зн и щ и в велетенського  зм ія  ІІіф она, що розоряв 
Д ельф ійські землі. А ртеміда богиня полю вання й тва
рин. Вона мандрувала л ісами, гірськими схилами у супро
воді німф, диких тварин і птахів. Артеміда не любила, ко
ли люди втручалися у її володіння, й карала тих, хто 
ш кодив природі. А фіна -  богиня мудрості, ремесел, спра
ведливої війни. Вона народилася з голови Зевса у повному 
військовому озброєнні. Її символи -  сова та зм ія . Афіну 
зображ али з щитом, прикраш еним головою М едузи, яка 
мала силу перетворювати людей на камінь.

Гіганти

Афіна виступала також  покровителькою героїв, гон
чарів, ткачів та захисницею законів. Гефест -  бог вогню та 
ковальської справи. Діоніс бог родючості, виноградарства 
та виноробства. Гермес -  посланець богів, захисник подо
рожніх, мандрівників, купців. Він був посередником між  
світом ж ивих і померлих, провідником душ до царства 
Аїда. Гермеса зображають юнаком у капелюсі із загнутими 
полями, у золотих сан дал іях , з крилам и , з золотим 
магічним жезлом, прикраш еним двома зм іями. А фродіта -  
богиня краси й кохання. За однією з версій вона народила
ся із краплин крові Урана, як і потрапили до моря. Греки 
уявляли її в оточенні троянд і нарцисів. Афродіта уособлю
вала доброту та радість ж иття . Apec -  бог несправедливої 
війни. Його символами були спис, смолоскип, собака, 
ш уліка. Греки вваж али, що під час битви цей бог мчав на 
своїй колісниці, збираючи криваву данину.

Міфи про героїв. Улюбленими героями грецьких міфів 
були Тезей, Геракл, Одіссей, Ясон, А хілл та ін. Вони -  на
щ адки богів або напівбоги. Герої були сильними, витрива
лими, м уж нім и, км ітливим и. Кожен з них уособлював 
певні чесноти, був прикладом для наслідування і підтри
маний богами, протягом ж иття здійснив безліч подвигів, 
захищ аю чи людство.

Уособленням доброї безмежної сили був Геракл, син 
безсмертного Зевса та смертної А лкмени. Зевс пророкував 
йому стати могутнім царем та володарем Пелопоннесу. 
Але ж иття склалося по-іншому. Гера постійно пересліду
вала героя. Коли Гераклу було 8 м ісяців, вона підіслала до
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НАКАЗ ЗЕВСА

в и в ч і т ь  с л о в а  
та їх  з н а ч е н н я

Т и т а н  -  могутній м іф іч
ний велетень.
Н ім ф и  -  божества у ви
гляді молодих дівчат, що 
ж или у лісах, полях, пече
рах , уособлювали сили 
природи.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА J

12 головних богів греків:
Зевс, Посейдон, Аїд, Гера,

) Артеміда, Афіна, Гермес, > 
Аполлон, Гефест, Аф- 

/ родіта, Apec, Діоніс.

Релігія давніх греків



РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в XI-IV ст. до н е.

“000 ЮО р. до і

Святилище Афіни у Дельфах

л іж ка малюка двох зміїв, яких він задушив голими руками. 
Одного разу Гера затьмарила йому розум і він, сприй
нявш и своїх дітей за страш них потвор, убив їх . О тямив
шись, Геракл пішов у Дельфи до оракула, який  наказав 
йому 12 років служ ити царю Еврисфею. Л иш е тоді боги 
могли вибачити його гріх. За наказом Еврисфея Геракл 
здійснив 12 подвигів. Під час подорожей могутньому ге
рою допомагали Гефест, Гермес, А фіна, але головним по
кровителем лиш ався Зевс.

Щ е одним героєм був Персей -  син Зевса і Д анаї. Його 
послав цар П олідект на пош уки страш ного чудовиська -  
горгони Медузи, я к а  своїм поглядом перетворювала людей 
на кам інь. Німфи дали Персею крилаті сандалії, ш апку- 
невидимку. Гермес озброїв його ножем, А фіна -  щитом» 
дзеркалом. За їх допомогою Персей переміг Медузу. Персей 
виконав завдання П олідекта, але цар не повірив йому. 
Тоді герой показав голову чудовиська, і П олідект перетво
рився на кам інь. Голову горгони віддали А фіні, як а  при
красила нею свій бойовий щ ит.

2. П ідзем ний світ. Ц арство  м ертвих

На відміну від богів, люди були смертними. Греки вва
ж али , що царство мертвих розташ оване у надрах землі, а 
вхід до нього далеко на заході, за Океаном, яки й  омиває 
землю. Гермес супроводжував туди душі померлих, пока
зуючи їм ш лях. Д ійш овш и до підземної річки Стікс, він 
передавав їх до рук перевізника на ім ’я Харон, який  пере
возив душ і до царства померлих, збираючи з них платню 
за переправу. Тому померлому завжди клали до рота монету, 
щоб його душа не блукала вічно, а могла заплатити Харону за 
переправу. Вхід до підземного царства охороняв триголовий 
(у деяких переказах -  п ’ятдесятиголовий) собака -  Цербер 
(Кербер). Цей пес нікому не дозволяв потрапити з царства 
Аїда до світу живих. Царство мертвих, на думку греків, 
поділялося на дві частини -  Тартар і Елізіум. Місце в Тар
тарі займали грішники. Душі тих, хто праведно прожив своє 
ж иття, перебували в Елізіумі. Суд над мертвими здійснюва
ли сини Зевса -  Еак, Мінос та Радамант.

3. Д ельф ійський  оракул

Спілкування людини з богами відбувалося у храмах. 
Спочатку храми не були місцем поклоніння богам. Греки 

Геракл. Цербер і Еврисфей. вваж али > Щ° У храмі ж иве те або те божество, а молитися 
Близько 530 р. до н.е. йому треба на площі перед храмом. Народ перед богами

представляли  ж ер ц і, я к и х  обирали під час народних 
зборів. Вони молилися від імені всієї громади, здійснювали 
інш і обряди. У храмах встановлювали скульптури богів. 
Ж ертовники стояли на площі перед храмами.

□  __________  .------ Г 7 ~  186



Богиня війни Афіни

Богиня полювання 
Артеміда

Храм Аполлона у Дельфих. 
IV ст. до н.е.

Одним з головних релігійних центрів вваж ався 
Дельфійський храм Аполлона з оракулом. Коли у 
грецьких держ авах відбувалося якесь стихійне лихо, 
розпочиналася війна або Греції загрож увала епідемія, 
місцеві ж ителі йш ли у Дельфи, щоб почути пророцтво 
оракула та запитати у нього поради. Оракул пророку
вав вустами ж риці храму бога Аполлона -  П іфії. 
У Дельфійському храмі також  можна було очиститися 
від тяж ки х  гріхів. Згодом оракул посів важ ливе місце 
у політичному ж и тті грецького сусп ільства. Т ак , 
сварки м іж  окремими містами-держ авами виріш ува
лися саме у Дельфах. Хто правий, визначав оракул. 
Окрім Дельф, релігійними центрами Давньої Греції 
були Афіни, О лімпія та інш і міста.

• А
ЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

1. Як виник, за уявленнями давніх греків, світ?
2. Чому Зевса можна назвати головним богом?
3. Опишіть шлях у царство мертвих.
4. Чим був відомий храм Аполлона у Дельфах?

Дельфійський оракул

Посперечайтеся 
з мудрецем

Згадайте міфи про Герак- 
ла, які ви вивчали, і до
ведіть, що цей герой був 
уособленням доброї сили.



РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в ХІ-ІУ ст. до и.е.
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Дискобол. Мірон. Римська 
копія V ст. до н.е.

ЦЕ ЦІКАВО

Тільки неодружені ж інки 
мали право бути глядача
ми під час Олімпійських 
ігор. Зам іж ніх, за винят
ком ж риці богині Демет- 
ри, на ці спортивні зм аган
ня не допускали.

Олімпійські ігри. 
Зображення на амфорі

§ 38. Спортивні змагання у Давній 
Греції. Олімпійські ігри

Зм агання муж ніх

1. Легендарне й історичне минуле

У прекрасному грецькому місті Олімпія ще за часів Го- 
мера на честь бога Зевса було започатковано спортивні 
зм агання, відомі всьому людству, -  О лімпійські ігри. Ста
родавні греки по-різному розповідали про це. Одні казали, 
що змагання були започатковані самим верховним богом 
після його перемоги над батьком Кроносом. Інші запевняли, 
що батьком О лімпійських ігор був нібито син Зевса, ве
личний грецький герой Геракл. Існували також  інші ле
генди про народж ення цих спортивних змагань.

Відродив О лімпійські ігри в 776 р. до н.е. цар Іфіт. 
В аж кі тоді були часи, Греція страж дала від пошестей 
і війн. Довго цар Іфіт м іркував, як  ж е зарадити цим бідам, 
і виріш ив запитати про це у богів. Пішов Іфіт у Дельфи, 
щоб оракул допоміг йому. П іф ія виголосила цареві волю 
богів. Вона сказала: «Щоб припинити війни та знищити 
хвороби, повинен Іфіт відродити О лімпійські ігри». По
слухав цар оракула. Він запросив до себе спартанського 
правителя Л ікурга. Разом з ним Іфіт склав та підписав 
угоду про перемир’я, яке укладалося на час проведення 
змагань, і оголосив Олімпію свящ енним містом, куди за
боронялося заходити із зброєю. Щоб греки завж ди про це 
пам ’ятали , текст угоди було викарбувано на бронзовому 
дискові, який  зберігався в Олімпії.

2. Проведення Олімпійських ігор

О лімпійські ігри влаш товувалися один раз на чотири 
роки і тривали п ’ять днів. Спочатку вони були лиш е части
ною свята на честь бога Зевса та інш их богів, яким  поклоня
лися давні греки. Потім вони перетворилися на самостійні 
спортивні змагання. На ігри приїздили учасники й гості з 
усієї Греції та Малої А зії. На три м ісяці припинялися 
будь-які військові д ії, щоб усі бажаю чі могли без пере
ш код дістатися до Олімпії. У спортивних зм аганнях брали 
участь тільки  повноправні громадяни грецьких держав. 
Інші ж  ж ителі полісів, так само як  і ж ін ки , іноземці, мог
ли бути тільки  глядачами.

Перед початком ігор учасники, їхн і родичі та вчителі 
перед статуєю Зевса складали присягу, що під час з м а г а н ь  
вони дотримуватимуться звичаїв та законів олімпійських 
змагань. Спочатку виборювали перш ість т ільки  бігуни* 
Н а  перш их О лім піадах вони долали 1 ол ім пійський 
стад ій , як и й  дорівню вав 192 м .  Б ігун ів  поділяли  на

і  а »
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Стадіон у Дельфах. 
де проводилися Піфііїські ігри
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в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

Пентатлон -  п’ятиборство:
1) метання списа,
2) стрибки у довж ину,
3) боротьба,
4) біг,
5) метання диска.

___ к_~ ------------- ------

групи, переможці яки х  зм агалися м іж  собою, а 
найкращ і доходили до ф іналу. Історія зберегла 
ім ’я чемпіона олімпіади 776 р. до н.е. Ним був 
Кореб із Гереї.

П ереможців О лімпійських ігор -  олімпіоні- 
ків -  нагороджували вінком із гілочок дикої оли
ви. При цьому оголош ували ім ’я олімпіоніка, 
ім ’я його батька та назву міста, у яком у він наро
дився. На батьківщ ині з великою шаною зустрі
чали переможців О лімпійських ігор. Вони мали 
різноманітні привілеї, їх обирали на керівні по
сади. З  540 р. до н.е. на честь олім піоніків почали 
спорудж увати статуї на їхній  батьківщ ині.

Поступово програму О лімпійських ігор було 
розш ирено: дистанцію  для бігунів збільш или 
удвічі, додали змагання у довгому бігові (24 стадії), 
та п ’ятиборство (пентатлон). Згодом до програми 
Олімпійських ігор додали ще кулачний бій і пере
гони на колісницях. У 394 р. н.е. римляни скасу
вали проведення О лімпійських ігор. І лиш е у 
1896 р. з метою зміцнення миру та злагоди фран
цуз П ’єр де Кубертен ініцію вав відновлення 
Олімпійських ігор.

3. Спортивні змагання у Давній Греції

Крім О лімпійських ігор, у Давній Греції проводилися 
й ін ш і спортивні зм аган н я . Існували Істм ій ськ і, 
Н імейські та П іфійські ігри. Вони відбувалися один раз 
на два або три роки і відрізнялися від Олімпійських 
поєднанням у собі атлетичних, кінних, поетичних і му
зичних змагань. Істмійські ігри проводили з 582 р. до н.е. 
коринф іяни. Н імейські відбувалися з ін іц іативи ж и 
телів Аргоса. П іф ійські ж  ігри проводилися м еш канц я
ми Дельф. Переможці останніх отримували вінок із свя
щенного лавра.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Сицилійський історик Тімей у 264 
(чи 360) р. до н.е. започаткував 
літочислення за Олімпіадами. 
Незабаром воно було визнане в 
усій Давній Греції.

, _ь-А

А ЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

Посперечайтеся 
з мудрецем

а й

1. Чому спортивні змагання Давньої Греції називають 
Олімпійськими іграми?

2. Кошу Давній Греції називали олімпіоніками?
3. Які спортивні ігри входили до програми Олімпійських 

ігор?
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РОЗДІЛ VII
ГРЕЦЬКІ ДЕРЖАВИ в ХІ-ІУ ст. до н.е.

Платон

Геродот

§ 39. Грецькі наука і мистецтво
Бат ьківщ ина краси

1. Наукові знання

Еллада дала людству багатьох видатних учених. Найго
ловнішою наукою греки вваж али філософію, яка спочатку 
об’єднувала знання з усіх галузей. Її витоки сягаю ть VI ст. 
до н.е. В основу грецької філософії та мистецтва покладені 
уявлення про силу і красу лю дини, її особистість, що пере
буває в гармонії з природним середовищем і суспільством. 
Відомими філософами були Ф алес (625 -547  рр. до н.е.), 
А наксім андр (611-547рр . до н.е.), Геракліт (530 -470  рр. 
до н .е .), ІІіф аго р  (5 8 2 (5 8 0 )-5 0 0  рр. до н .е .), Сократ 
(470 -3 9 9  рр. до н.е.), П латон (427 -347  рр. до н.е.).

Найбільше філософи прагнули з ’ясувати, з яких еле
ментів створене все у цьому світі. Фалес вважав, що з води, 
Геракліт -  з вогню, А наксімандр -  з повітря. Пізніше 
Демокріт (460-370 рр. до н.е.) створив учення про атоми -  
найдрібніші частинки, з яких складається вся природа. 
Сократ увів саме поняття «філософія» -  «любов до муд
рості», і всіх мислителів відтоді почали називати філософа
ми. За вільнодумство Сократа було звинувачено в «по
клонінні новим богам», засуджено на смерть, і він прийняв 
отруту. Не написавш и жодного рядка, Сократ свої думки 
передав наступним поколінням через свого видатного учня
-  Платона, який продовжив його справу.

Греція була батьківщ иною  м атем атики. Одним з пер
ш их математиків вваж аю ть Ф алеса. Він пояснив виник
нення ж и ття  у світовому океані без допомоги богів, а 
також  рух планет, обчислив висоту єгипетських пірамід. 
За  допомогою м атем атичних розрахун к ів  передбачив 
сонячне затемнення 585 р. до н.е. Фалес і П іфагор сформу
лю вали перші теореми.

В Елладі народилася ще одна наука -  історія. Її батьком 
називаю ть Геродота (484 -  бл. 426 до н .е .). Учений 
відвідав Єгипет, Сицилію , Малу Азію, П івнічне Причор
номор’я. Він поставив за мету описати славні д іяння 
греків, щоб вони лиш ились у пам ’яті нащ адків. Його 
дев’ятитомна праця розповідала про греко-перські війни, 
історію Єгипту, населення П івнічного П ричорномор’я. 
Щ е одним істориком  був Е ратосф ен (бл. 2 7 9 -1 9 4  рр. 
до н.е.). Він установив час першої О лімпіади і Троянської 
війни. Йому належ ить створення нового календаря, що 
має 365 днів і високосний рік. Цим календарем, із деяки 
ми зм інами, користую ться й донині.

О сновополож ником  медицини був Г іпп ократ ( 4 6 0 ' 
370 рр. до н.е.). На його думку, медицина має сприяти збе
реж енню  здоров’я та продовж енню  ж и ття . Г іппократ

Сократ
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намагався встановити причини хвороби, щоб вилікувати 
її. Він вваж ав, що основний принцип л ікар я  -  «Не на
шкодь!» Високі м оральні принципи Г іппократа, його 
відповідальне ставлення до хворих стали зразком  для 
лікарів усього світу. І нині всі, хто присвячує себе цій 
важ ливій  професії, складаю ть клятву  Г іппократа.

2. Давньогрецьке мистецтво

Надбання давньогрецької архітектури найбільш яскраво 
втілені в грецьких храмах, як і й донині є взірцями виш ука
ності й краси. Найдавніш і храми будувалися з дерева та 
цегли-сирцю. Дерев’яними були колони й дах. Згодом цей 
матеріал було замінено надійнішим та міцнішим -  каменем. 
Основою храму слугував підготовлений майданчик. На ньому 
з зовнішного боку встановлювали колони. Вони складали
ся з трьох частин: бази (опори), стовбура й капітелі (верх
ньої частини). Зверху на колони спирався дах.

У грецькій архітектурі переважали два стилі -  доричний 
та іонічний.

Д оричному притам анні простота, лакон ічн ість , м а
сивність. Він уособлював силу, м уж ність, надійн ість. 
Особливістю цього стилю було те, що колони не мали бази, 
а встановлю валися відразу на майданчик. їхн ій  стовбур 
вкривали вертикальні ж олобки -  канелю ри. Зазвичай 
жолобків було не більш е 20. Капітель складалася з двох 
елементів: круглої к ам ’яної подуш ки -  ехіни -  та квадрат
ної плити -  абаки, що леж ала на подуш ці.

Іонічний стиль був складніш ий від доричного. Колони 
іонічного стилю були витонченими та стрункими і склада
лися із більшої кількості деталей. На відміну від доричних, 
вони мали базу, а кількість жолобків збільш илася до 24. 
Так само, я к  і доричні, капітелі іонічних колон складалися 
з ехіни та абаки, але були більш орнаментовані. Абака на
гадувала закручений сувій чи баранячий ріг. Обидва стилі 
розвивалися паралельно, їх навіть намагалися поєднувати. 
У V ст. до н.е. на основі іонічного виник коринфський 
стиль. Він був ще виш уканіш им за попередні. Колони ста
ли ще стрункіш им и, кап ітель вищою, н іж  в іонічному. 
Вона нагадувала перевернутий догори дзвін. Ехіну прикра
шали тонкі дрібні завитки , що нагадували листки лотоса.

Шедеври архітектури прикраш али Афінський Акрополь. 
На невеликому майданчику (300x130 м) грецькі митці по
будували прекрасні храми і скульптури. Спочатку ті, хто 
підіймався на Акрополь, проходили П ропілеї -  парадний 
вхід на Акрополь. Він мав два доричних портики, до яких 
було прибудовано бібліотеку та картинну галерею. Далі 
виднівся другий за розміром храм -  Ерехтейон,присвяче
ний легендарному цареві Ерехтею. Окрасою Акрополя були

Капітель
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також  невеликий, але виш уканий храм богині перемоги 
Ніки та найбільша будівля Афін -  храм ІІарфічіон.

Усередині оточеного портиками храму височіла 12-мет- 
рова скульптура богині Афіни. Основа статуї була зроблена 
з дерева. Обличчя вкривали пластини із слонової кістки. 
На одяг і озброєння богині скульптор Ф ідій витратив 
близько 2 т золота. Ф риз ГІарфенону прикраш ала скульп
турна композиція довжиною 160 м -  урочиста хода афінян.

Не тільки Афіни, а й інш і міста Греції мали власні 
архітектурні шедеври. Дивом світу греки називали храм 
Артеміди в Ефесі. Він був збудований на місці боліт. Щоб 
захистити храм від землетрусів, грецькі архітектори по
клали в основу багато зм іш аної з вугіллям вовни. Але вони 
не змогли його захистити від лихої людини. У 356 р. до 
н.е. храм був підпалений Геростратом і загинув у полум’ї 
пож еж і. Іншим дивом світу елліни вваж али храм Зевса 
Олімпійського. Його прикраш ала статуя Зевса із золота та 
слонової кістки , яка сягала 18 м у висоту. За допомогою 
ліфта Зевсу підносили ритуальну їж у.

У VI ст. до н.е. давні греки зробили ще один геніальний 
винахід - театр. Театральне мистецтво виросло із свят на 
честь бога Діоніса. Перший театр з ’явився в Афінах. Спо
чатку вистави відбувалися на площі. Згодом на південному 
схилі Акрополя побудували кам ’яний театр. За розрахун
ками архітекторів він мав умістити всіх меш канців міста, 
тобто близько 17 тис. чоловік. Театр складався з трьох час
тин: театрона -  місць для глядачів, орхестри -  місця для 
хору, скени -  місця, де розміщ увалися декорації та висту
пали актори.

Глядацькі місця розташ овувалися півколом і поділялися 
на яруси й сектори. На вистави до театру допускали як 
громадян, так і тих, хто був особисто вільним, але не мав 
громадянських прав, а також  іноземців. Ж інки також  мали 
право прийти до театру, але їм не дозволяли дивитися ко
медії, оскільки в них інколи йшлося про суспільне ж иття.

Д еякі вистави тривали цілий день, тому глядачі брали з 
собою їж у, а якщ о було холодно,- то й теплий одяг. Грали 
у виставах тільки  чоловіки. Вони виконували по кілька 
ролей, у тому числі й ж іночих, використовуючи великі та 
яскраві маски. Вистави супроводжувалися піснями, музи
кою, танцям и. Глядачі, якщ о їм подобалось, аплодували, 
а якщ о ні, -  голосно лаяли  акторів і стукали ногами.

Ж ивопис Д авньої Греції д ійш ов до нас у м алю нках на 
вазах і ф ресках у громадських спорудах. У мистецтві 
розпису були пош ирені два стилі: чорноф ігурний та чер- ' 
воноф ігурний. Перш ий називався так тому, що на ке* 
рамічний виріб наносили малюнок чорним лаком , дру* 
гий -  тому, що виріб заф арбовували чорним кольором, а 

Діоніс у човні. Чорнофігурний зал и ш ал и ся  м алю нки природного червоного кольору 
стиль. Близько 530 р. до н.е. обпаленої глини.
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Пелика з ластівкою. 
Червонофігурний стиль
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Скульптура. Скульптори зображали головним чином 
людей та богів. Прославленими майстрами були Мірон 
(V ст. до н.е.), ГІоліклет (V ст. до н.е.) та Філій (500 - 
431 pp. до н.е). Мірон працював переважно із бронзою. 
Відомою є його скульптура «Дискобол *. Поліклет зображав 
атлетів-переможців і воїнів. Цей митець прагнув підкрес
лити гармонію та красу людського тіла. Фідій працював у 
Афінах, Дельфах, Олімпії. Він брав участь у реконст
рукції Акрополя та прикраш ав Парфенон.

Унікальною була грецька літе
ратура, особливо поезія. У Дав
ній Греції високо цінувалося мис
тецтво віршування. Вірші писали 
і жерці, і політики, і військові.
Інколи навіть наукові книги й 
закони записували віршами. На 
початку VII ст. до н.е. з ’яви ла
ся лірична поезія -  вірші про 
почуття, настрої, переживання 
людини.

Вірш ованими були і трагедії та комедії. Трагедія -  
урочистий ж ан р , звернений до богів. Її творцем вва
жається Есхіл (525 -456  рр. до н.е.). Він написав близько 
90 творів, з яких  збереглися лиш е 7. Н айвідоміш і з них -  
«Прикутий ІІрометей*, «Агамемнон*. А фінський поет 
Софокл (496 -406  рр. до н .е.) створив близько 120 тра
гедій. У своїх творах він відображав погляди замож них 
громадян. Найбільш  відомі його трагедії -  «Цар Едіп» і 
♦ Едіп у Колоні*. Творцем комедії був син селянина Арис- 
тофан (близько 4 4 5 -3 8 5  р. до н.е.). Комедія відображала 
ж иття грецького суспільства та висміювала лю дські не
доліки.

Надзвичайно цінувалося у давніх греків ораторське мис
тецтво. За допомогою переконливого слова грецькі оратори 
схиляли на свій бік народні збори, закли кали  до відсічі 
ворогу, піднімали демос на повстання проти тиранів, дово
дили правоту в суді. Відомими промовцями були Ісократ, 
Гіперід, Есхін, П ерікл, Демосфен.

Сфінкс. Розпис кратера. 
Деталь. VII ст. до н. е.

г

«Là
Посперечайтеся 
з мудрецем

h

ЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

1. Назвіть найвідоміших грецьких філософів.
2. Розкажіть про доричний стиль у грецькій архітектурі.
3. Що ви знаєте про грецький театр?
4. Розкрийте всесвітнє значення грецької культури.

193

Уявіть себе мандрівником, 
який відвідав Афінський 
Акрополь. Опишіть свої 
враження.

2 Грецькі наука 
і мистецтво

Актори з масками. Розпис 
кратера. Деталь. V ст. до н.е.

Н А К А З ЗЕВ С А

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

К рат ер  -  посудина для 
зм іш ування вина з водою.



М ІН О Й СЬК И Й  ПЕРІОД
IV—II тис. до н.е.

МІКЕНСЬКИЙ ПЕРІОД
ХХІ-ХІІ ст. до н.е.

ПОЛІСНИЙ

'

ГОМЕРІВСЬКИЙ п е р іо д

XII—IX ст. до н.е.

.-і- Що ви знаєте про цих людей?
Г ' Т  Т- Т -  Г  - Г Т  Т ~ Г ~ П

Д  і ^  а  д х і

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

1. Чим різнилися доричний, іонічний та 
коринфський архітектурні стилі?
2. Назвіть найвідоміших діячів культури 
Давньої Греції.
У. Розкажіть про найвідоміші 
архітектурні пам 'ятки Давньої Греції.

1. На які періоди подияеться 
історія Давньої Греції?
2. До яких періодів належать ці 
архітектурні шедеври ?

Оберіть правильну відповідь:

1. Вторгнення дорійців у Грецію 
відбулося в:
а) X  ст. до н.е.;
б) XII ст. до н.е.;
в) XV ст. до н.е.

2. Мінойська цивілізація виникла:
а) VI V ст. до н.е.;
б) V -IV  ст. до н.е.;
в) І \ '- ІІІ  ст. до н.е.;
г) III-II  ст. до н.е.

3. Ворота, що були головним входом 
до Мікенського палацу, називалися:

а) золоті;
б) царські;
в) левові.

4. Ілоти -  це:
а) раби:
б) злочинці;
в) воїни;
і)  чужинці.
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ІПЕРЮД

ЕЛЛІНІСТИЧНИЙ
ПЕРІОД

АРХАЇЧНИЙ ПЕРІОД КЛАСИЧНИЙ ПЕРІОД (У_І ст- *°  н.е. 
УІІІ-УІ ст. до н.е. УІ-ІУст.дон.е. -------

К г т т г ------

Назвіть найважливіші події основних періодів історії Греції.

1. Коли відбулися перші 
Олімпійські ігри у Греції?
2. Які поеми Гомера ви 
знаєте?
3. Про що розповідають 
поеми Гомера?

1. Порівняйте соціальний та державний 
устрій Спарти і Афін.
2. Порівняйте демократію за часів 
Клісфена і Перікла.
3. Назвіть найбільш відомих політичних 
діячів Давньої Греції.
4. Порівняйте спартанське і афінське 
виховання.
5. Назвіть характерні риси тиранії і 
демократії. ■ —

у £ д р Встановіть відповідність:

і Обговорення законів Апела
П рийняття законів Архагети
Недопущення захоплення Герусія
царями влади
Керівництво країною під час Ефори
війни

Н імейські ігри Коринф
Істмійські ігри Дельфи
П іф ій сь к і ігр и Аргос

1. Салам інська битва.
__  '2 .  М арафонська битва.

—  - 3. Битва при Ф ермопілах. __
~  4. Битва біля ІІлатеї.

1. П равління Гіппарха.
~ 1 2. П равління Клісфена. _

3. П равління Солона.
4. П равління ГІісістрата. ~—

1. Назвіть основних 
грецьких богів. Які міфи про 
них ви знає те?

2. ІЦо ви знаєте про Критську 
цивілізацію?

т З якими подіями в історії 
Греції пов’язані ці дати?



РОЗДІЛ VIII
ЕЛЛІНІЗМ

Філіпп II

НАКАЗ 
АЛЕКСАНДРА

вивчіть слова  
та їх значення

Р егент  -  лю дина, яка  
тимчасово керує країною  
від імені малолітнього пра
вителя.
Г егем о н ія  -  політичне і 
військове панування над 
інш ими держ авами.

Олімпіада -  
мати Александра Македонського

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

§ 40. Піднесення Македонії
Народження могут ност і

1. Війни між грецькими містами-державами

Після Пелопоннеської війни Греція увійш ла в добу зане
паду та розбрату. А фінський морський союз у 404 р. до н.е. 
розпався, а самі Афіни втратили флот і були розорені. 
Спарта панувала в усій Греції. Поліси, що намагалися 
звільнитися від влади спартанців, вдалися до військових 
дій проти неї. Воєнний союз проти Спарти очолили Афіни. 
Союзниками Спарти були: Ф іви, Аргос та Коринф. На боці 
сою зників виступила також  Персія. Вони розпочали так 
звану Коринфську війну (3 9 5 -3 8 7  рр. до н.е.). У 394 р. до 
н.е. кораблі персів і аф інян розбили біля Малоазійського 
узбереж ж я флот Спарти та її сою зників. У відповідь армія 
Спарти розгромила ворогів на суходолі, біля Коронеї.

У цій війні перемагала то одна, то інш а сторона. Гірше 
за всіх було коринф іянам , міста та господарство яких 
руйнувала війна. Результат боротьби визначили перси: зля
кавш ись посилення Афін, вони перейшли на бік Спарти, і це 
визначило її перемогу. У 387 р. до н.е. м іж  Афінами і 
Спартою було укладено А нталкідів мир (за іменем полко
водця, що його уклав). За умовами миру Спарта повернула 
собі гегемонію в Греції. Але мир тривав недовго. Спалах
нула Веотійська війна (379—355 рр. до н.е.), яку  почали 
Фіви проти Спарти. їх  підримали Афіни -  споконвічний 
суперник спартанців. Нова війна не принесла остаточної 
перемоги жодній з держ ав. Вона тільки  ослабила тра
диційних лідерів Афіни й Спарту. Це спричинилося до 
посилення М акедонії -  країни на півночі Балканського 
півострова.

2. Посилення М акедонії за часів Ф іліппа II

Посилення частини Греції, яку називають Македонією, 
розпочалося з ч ас ів  правління царя А р х е л а я  (413—399 рр- 
до н.е.). Але на могутню державу Македонія перетвори лася 
за Ф іліппа II (3 8 2 -3 3 6  рр. до н.е.), який став регентом при 
шестирічному цареві. Зосередивши у своїх руках і політичну 
і військову владу, Ф іліпп II провів к ілька  реформ- 
У першу чергу відбулися зміни в арм ії. Ф іліпп, викорис
тавш и афінський досвід, створив власну навчену, дис
ц и плін овану , неперем ож ну м акедонську арм ію . Вона 
складалася із загонів піхоти, легкої і важ кої к ін н о ти . 
Основною силою арм ії була фаланга важкоозброєних піхо
тинців. Озброєні довжелезними списами, які ви ставл ял и ся  
далеко вперед, захищ ені щ итами та під охороною кава' 
лерії, вони наводили ж ах на супротивника.



3. Підкорення Греції М акедонією

1. Що спричинило Коринфську іі Беотіиську війни?
2. Завдяки чому Філінпу II вдалося підкорити грецькі 

поліси?
3. Які особливості македонської фаланги?

, ____ |_____________ 197

Чому в Коринфській війні 
перси підтримували то 
афінян, то спартанців?

Маючи могутню армію , Ф іліпп II протягом 3 5 7 -3 4 8  рр. 
до н.е. підкорив землі на півночі Балканського півострова. 
Особливо цінним здобутком були золоті копальні, що дали 
змогу чеканити золоту монету. На ці гроші Ф іліпп II доб
ре озброїв армію.

П роголош ений у 355 р. до н.е. царем, Ф іліпп планував 
підкорити всю Грецію. Тож спрямував свої війська на те
риторію Середньої Греції (А ттики). Проти македонян ви
ступили арм ії А ф ін , Ф ів , К оринф а. В иріш альна для 
полісів Греції битва відбулася біля міста Херонея у 338 р. 
до н.е. Армію сою зників очолив аф інянин Демосфен.

М акедонська арм ія налічувала ЗО тис. піхотинців та 
2000 кінноти.

Порядок шикування воїнів 
македонської фаланги

Македонська фаланга
На відміну від грецької, ма
кедонська фаланга мала 16’ 
щ ільних рядів . До м аке
донської фаланги входили:
1) важкоозброєні солдати -  
гейтари із списами довжиною, 
понад 4 м, великими щ итами] 
та короткими мечами;
2) піхотинці гіпасти, озбро-й 
сні списами завдовжки близь-| 
ко 3 м та в легких захисних! 
обладунках.

Ф іліпп II, розуміючи, що найбільш у загрозу для 
його військ становлять ф іванці -  воїни, що мали 
великий військовий досвід, вирізнялися високим 
бойовим духом і покляли ся  або перемогти або 
померти, -  поставив проти них важ коозброєну 
кінноту (гейтарів), очолювану його сином Алек- 
сандром . Розпочався бій . С початку незначних 
успіхів досягла об’єднана арм ія полісів. Могутній 
удар ф іванців змусив македонян докласти багато 
зусиль, щоб зупинити їх наступ. Але в бій вступи
ла кіннота македонської арм ії. Саме вона забезпе
чила Ф іліппу II блискучу перемогу. Це лиш е одна 
з битв, де засяяв  талант молодого полководця 
А лександра. Після підкорення Греції Ф іліпп II по
чав готуватися до війн з Персією. Д ля цього в 
338 р. до н.е. він створив союз грецьких полісів. 
Але в 336 р. до н.е. внаслідок змови Філігіпа II бу
ло вбито.

ВІЙСЬКОВА І 
ТАЄМНИЦЯ

ЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

Посперечайтеся 
з мудрецем



РОЗДІЛ VIII
ЕЛЛІНІЗМ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е

§ 41. Східний похід Александра 
Македонського і утворення 

елліністичних держав
В еликий завойовник

1. Східний похід Александра

ЦАРСТВО
ПЦ.ІГіейС'

ПОНТ
(Чорні

і^Слександрія 
> Есхата

Александрія • 
Аріана І

«іЖЗДексаі 
* Персеполь

Александрія^^

Александр Македонський.
II ст. до н.е.

• Столиці держав 
. Найбільші міста

Похід Александра Македонського 
проти повсталих греків (335 р. до н.е.) 

"— *■ Походи військ Александра
Македонського (334-325 рр. до н.е.) 

— —  Кордони Імперії
Александра Македонського 

УС, Місця основних битв

Імперія Александра Македонського

У 336 р. до н.е. М акедонію очолив син Ф іліппа II Алек
сандр (3 5 6 -3 2 3  рр. до п.е.).

А лександр М акедонський продовжив справу свого бать
ка. Він не лиш е здійснив омріяний Ф іліппом II похід на 
Персію, а й створив могутню імперію , як а  простягнулася 
від Греції аж  до Індії.

У 336 р. до н.е. македонська арм ія через північ Греції 
вийш ла до земель Персії на півострові Мала А зія. Похід на 
деякий  час було перервано повстанням  у підкорених 
Ф івах. А лександр жорстоко придуш ив повстання і ЗО 000 
ф іванців продав у рабство. У 334 р до н.е. 35 000 македо
нян на чолі з Александром продовжили східний похід.

Війни А лександра з Персією. Перська держ ава у цей 
час була ослаблена боротьбою за владу м іж  сатрапами, які 
стали самостійними і не баж али коритися цареві Персії 
Дарію  III. А Персії протистояла згуртована арм ія Алек
сандра, що складалась із збройних сил усіх великих грець
ких полісів, окрім  Спарти.

Командувач перської арм ії Мемнон, розумію чи, що си
ли нерівні, пропонував заманю вати македонців у глиб 
П ерсії, знищуючи запаси продовольства та кормів для ко
ней, щоб потім, коли арм ія А лександра буде знесилена, за
вдати їй нищ івної поразки. Але Дарій боявся зради сат
рапів і не погодився з планом Мемнона.

Перша велика битва м іж  супротивниками відбулася на 
річці Гранік  у 334 р. до н.е. А лександр зіткнувся  з 
найбільш  боєздатною частиною перського війська -  грець

кими найманцями. Він виш икував свої 
війська так , що в центрі була фаланга 
важкоозброєної піхоти, а з флангів '  
кавалерія та легка піхота. У такому по
р ядку  солдати м акедонського царя 
форсували річку та знищ или перських 
лучників. Потім ударила кіннота, яка 
розбила ворожу кавалерію  й грецьких 
найм анц ів . Перемогу було здобуто- 
Військо Д арія відступило. Не зустріча' 
ючи спротиву, македоняни захопили 
більш ість підкорених персами греЦ Ь ’ 
ких колоній у Малій А зії. Лиш е Мілет 
і Галікарнас довелося брати штурмом-
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2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 p. до н.е. 1000 р. до н.е. 1500 р jfto н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

ПРОМОВА ОРАТОРА

прочитаите документ

П лут арх про битву на річці Гранік
...Парменіон не радив йому ризикувати... Але Александр відповів, що йому буде 
соромно перед Геллеспоитом, якщо після переправи через морську протоку ein 
побоїться Граніка. І сам першим кинувся в річку з тринадцятьма відділами кінноти. 
Він вів військо на ворожі стріли й списи, на стрімкі скелі, вщерть заповнені піхотою 
і кіннотою ворога, через бурхливу річку, яка несла і топила коней і людей... Перси 
втратили там убитими 20 тисяч піхотинців і 2,5 тис. кіннотників. ...Втрати 
Александра становили всього 34 чоловіки, у  тому числі 9 піхотинців.

/ Користуючись документом, доведіть, що Александр був не тільки талановитим полководцем, 
а й хоробрим воїном.

Адана

• Основні міста 

—►  Напрямок походу
Александра Македонського 

^ Напрямок походу 
перських ВІЙСЬК 

X  Місце битви

Співвідношення сил у битві біля р.Гранік

32 000 піхоти 
5 100 кавалерії

М АКЕДОНЯНИ

Згодом А лександр продовжив війну 
з Персією. У 333 р. до н.е. на території 
Сирії, біля затоки Ісса, на узбережжі 
Середземного моря, м іж  ним і свіжими 
силами Д арія відбулася нова битва.
Дарій відразу кинув у бій особисту 
гвардію. Александр очолив атаку важ 
кої кавалерії. Після тривалого та кро
вопролитного бою Д арій  в оточенні 
охоронців залиш ив поле бою. Перські 
війська занепали духом. Грецькі най
манці вваж али за кращ е повернутися 
на батьківщ ину. Я к трофей Александр 
захопив казну, царських придворних 
та особисту колісницю  перського царя.

П ісля перемоги б іля Ісси м ак е
донська арм ія п іш ла до Ф ін ік ії. Б іль
шість ф ін ікійських міст А лександру 
вдалося захопити без особливих зусиль. Т ільки Tip здався 
після семи м ісяців важ кої облоги. М акедонянам довелося 
побудувати дамбу, що сполучила материк з островом, на 
якому було місто. І т ільки  тоді війська змогли підійти до 
Мурів Тіра. Під час облоги А лександр застосував бойові 
Метальні маш ини, встановлені на кораблях. М акедонсь
кий цар жорстоко помстився оборонцям після перемоги: 
8000 ж ителів міста було вбито, близько ЗО 000 продано у 
Рабство.

Далі перед Александром леж али  землі Єгипту, що були 
підкорені персами. Єипет здався А лександру без бою. 
Ж ерці ц ієї країни оголосили А лександра богом. П ерський 
Пар Д арій II I  відчув, що втрачає свою імперію , тому запро
понував А лександру укласти мирну угоду. Він був готовий

20 000 піхоти 
близько 3000 
кавалерії

ПЕРСИ

Битва біля Ісси

Східний похід Алексан
дра Македонського
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Александр. Деталь мозаїки

Дарій.. Деталь мозаїки

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

віддати узбереж ж я Малої А зії та сплатити 
величезний  викуп  за полонених. Але 
А лександр вимагав, щоб Д арій III визнав 
його єдиним володарем Малої А зії. Тоді 
перський цар піш ов на відчайдуш ний 
крок. Він зібрав війська, як і у нього зали
ш илися, і навесні 331 р. до н.е. зустрівся в 
останньому двобої з А лександром.

Це сталося біля селищ а Гавгам ели, на 
північ від Вавилона. Уперше перси засто
сували проти македонян бойових слонів і 
колісниці, до яких були прикріплені вели
чезні серпасті ножі. Л учники Александра 
перебили б ільш ість в ізн и ч и х  та пого

ничів слонів. Н екеровані, поранені та налякан і тварини 
кинулися назад і почали топтати перську піхоту. Залиш ки 
перської кінноти прорвали ряди македонян, але загинули, 
наткнувш ись на опір македонської піхоти -  воїнів із спи
сами. Сам А лександр на чолі кінноти атакував особисту 
гвардію перського царя. У черговий раз Дарій змушений 
був відступати. Він утік у глиб імперії, де в 330 р. до н.е. 
був зрадни цьки  вбитий сатрапом , що претендував на 
царський престол. Військо Александра пограбувало та спа
лило столицю Персії Персеполь.

Завою вання Індії. У 327 р. до н.е. військо македонян 
увійш ло до Індії і руш ило в долину Інду. Йому протистоя
ли загони царя (радж і) Таксили. В результаті переговорів 
А лександру вдалося укласти союз із цим індійським ца
рем і разом з ним виступити проти іншого радж і -  Пора. 
У 326 р. до н.е. на річці Гідасп відбулася виріш альна битва. 
Н еперем ож на м акедон ська кавал ер ія , очолю вана, як 
завж ди, самим А лександром, легко перемогла вершників 
супротивника. Але, коли вона наблизилася до слонів, на
ж ахані коні зупинилися. Індійські лучники , сидячи на 
слонах, легко нищ или македонську кінноту. Александр 
застосував уже випробувану в битвах з персами тактику і 
здобув чергову блискучу перемогу. М акедоняни захопили 
більш ість слонів, 9000 вояків ворожої арм ії й самого царя 
Пора. Західну частину Індії було завойовано. Далі Алек
сандр планував піти до Гангу, але стомлені вояки та коман
дири умовили полководця припинити похід і повернути 
назад. Східний похід заверш ився.

Табір Дарія

Табір А. Македонського

і _______ Ц і '  і------ —

Піхота персів 

Кіннота персів 

Бойові слони 

Атака персів

Схема битви біля 
Гавгамел 

^  Македонські лучники 

■  Македонська піхота 

И  Македонська кіннота 

^ 1  Атака македонців
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2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 1500 р|до н.е.

Співвідношення сил у битві біля р.Гідасп

А рмія А лександра: 
40 000 македонян і 
греків та к ілька  де
сятків тисяч союз

ників, але у битві бра
ли участь лиш е 11 000

А рмія Пора:
20 000 піхотинців, 
2000 верш ників, 
300 бойових 
колісниць,
85 слонів

МАКЕДОНЯНИ ІНДІЙЦІ
--- - • — М Ш І ■ ---------------

н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.

Саркофаг А лександра  
М акедонського. 
Ф рагмент. IV ст. до н.е.

2. Імперія Александра Македонського

Результатом військових походів та численних перемог 
А лександра М акедонського було створення величезної 
імперії. До її складу увійш ли Греція, С ирія, Ф ін ік ія , 
П ерсія, Єгипет, Західна Індія. Це була одна з найбільш их 
імперій стародавнього світу. Столицею створеної держ ави 
стало місто Вавилон. На всій території імперії засновува
лися нові поліси, багато з яки х  називали на честь царя -  
А лександріями (близько 70 міст).

П рагнучи підкорити увесь світ, А лександр почав готу
ватися до підкорення Риму й Карфагена. Але похід на 
захід так і не відбувся. У 323 р. до н.е. А лександр не
сподівано захворів і помер. Йому було 33 роки.

П ісля смерті А лександра його імперія проіснувала не
довго. Боротьба за владу спричинила численні війни між  
македонськими полководцями.

Д £ І1 .
ЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

1. Розкажіть про перебіг битви на річці Гранік.
2. Яке з міст чинило найтриваліший опір армії 

Александра?
3. Які були наслідки східного походу Александра?
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^ /Ч И К А  М А Н Д Р /е^ц

Позначте 
на контурній карті:

1. Імперію А лександра 
М акедонського.

2. Н апрям ки походів 
А лександра М аке
донського та м ісця го
ловних битв.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Чому Александра Маке
донського вважають тала
новитим командиром та 
величним царем?

Східний похід Алексан
дра Македонського
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Лісімах

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е 3000 р. до н.е.

Птолемеи І Сотер

§ 42. Елліністичні держави 
в IV—II ст. до н.е. 

Елліністична культура
Часи ст ворення чудес світу

1. Боротьба за спадщ ину Александра  
М акедонського (323—281 рр. до н.е.)- Еллінізм
Імперія А лександра М акедонського невдовзі розпалася 

на окремі держ ави, як і мали своїх царів і свої династії. їх 
засновували колиш ні соратники та командири македонсь
кого царя -  діадохи. Вони поділили імперію  та почали во
ювати м іж  собою. У 311 р. діадохи уклали угоду про мир. 
Але вона була поруш ена, і війни тривали ще м айж е 50 
років. У цій кривавій  боротьбі, як  у калейдоскопі, зміню
вались і гинули правителі, зокрема син А лександра М аке
донського -  А лександр IV, полководець Л ісімах та ін. 
Вреш ті-реш т виникло к ілька держ ав. Серед них наймо- 
гутніш ими були М акедонія, Єгипет династії Птолемеїв та 
Сирійське царство Селевкідів.

Д ерж ави, що утворилися на улам ках великої імперії 
А лександра М акедонського, називаю ть елліністичними, 
їх  політичний устрій поєднував елементи управління 
східних держ ав, як і керувалися одноособово царям и, і 
особливості демократичного управління давньогрецьким 
полісом. Основою їхнього ж иття  була грецька (еллінська) 
культура, що доповню валася здобутками завойованих 
А лександром М акедонським народів. Культуру, що ви
никла внаслідок взаємодоповнення грецької й східних 
культур,прийнято називати елліністичною .

На неосяж них просторах імперії Александра виникли 
міста, що забудовою, архітектурою  та управлінням нагаду
вали грецькі поліси. Зі Сходу прийш ло поклоніння царям. 
У військовій сфері греки запозичили використання бойових 
слонів. У еллінів стали популярними Ш ива, Кібела, яких 
ш анували на Сході. У свою чергу греки на Схід принесли 
своїх богів (Зевса, А фіну, Д іоніса, Н іку). Під впливом 
греків східні митці копію вали еллінські зразки  в арх ітек
турі, скульптурі та ж ивопису. Тепер коринфські й іонічні 
колони будували від Греції до Індії. Спільною для народів 
елліністичного світу була також  мова, яка  виникла на ос
нові афінського діалекту.

2. Розквіт елліністичних держав

Розквіт елліністичних держ ав припадає на III ст. до н.е.
Елліністична М акедонія. П ісля розпаду імперії Алек- 

сандра М акедонського ця держ ава була економічно слаб
кою, але за допомогою сильного війська їй вдалося утри-

НАКАЗ
АЛЕКСАНДРА

ви вч іть  слова  
та їх значення

Д іа д о х  -  полководець, 
послідовник А лександра 
М акедонського.

- » 1 --- ГГ-_________А___



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

мувати під своєю владою міста-держ ави Балканського 
півострова. Першим царем елліністичної М акедонії був 
полководець Антипатр. Після його смерті державу охопило 
полум’я братовбивчих війн і повстань. Розквіту М аке
донія досягла за династії, яку  заснував Антигон II. Це був 
визначний правитель, яки й  вваж ав, що царю вання -  
почесний, але важ ки й  обов’язок.

Н езваж аю чи на те, що всі найсильніш і грецькі держ ави 
повстали проти нього, Антигону II вдавалося успішно про
тистояти їм  і навіть узяти ш турмом А фіни, я к і нам агали
ся звільнитися з-під влади М акедонії. За його наступників 
становище країни  ускладнилося. На М акедонію зазіхали 
грецькі міста, повсталі племена, могутній Рим. У 168 р. 
до н.е. останній цар М акедонії -  Персей -  програв вирі
ш альну битву рим лянам  і був узятий у полон. Його при
везли до Риму і стратили. У 148 р. до н.е. М акедонія пере
творилася на провінцію  Римської республіки.

Е лл ін істични й  Єгипет. Засновником  нової династії 
царів Є гипту був діадох П толемей І Сотер (близько 
3 6 0 -2 8 3  рр. до н.е.). Його син Птолемей II Ф іладельф  
(2 8 3 -2 4 6  рр. до н.е.) відбудував занедбаний канал м іж  
Нілом і Червоним морем. Це налагодило та розш ирило 
торгівлю з Індією та інш ими країнами. Ц ар заснував місто 
Птоломаїду, ж ителі якого займалися дресируванням бойо
вих слонів, потрібних у тогочасній війні. Птолемеї створи
ли величезний флот, чисельністю 4000 кораблів.

Д ерж ава Селевкідів. Сирійське царство, створене Се- 
левкідами на улам ках імперії Александра М акедонського, 
існувало протягом 3 1 2 -6 4  рр. до н.е. Воно займало майж е 
всю територію  колиш ньої імперії, крім  М акедонії, Греції, 
Єгипту та Індії. Заснував його син простого м акедонянина 
полководець А лександра Єелевк І (358—281 рр. до н.е.). 
Він був владним правителем. Йому приписую ть слова: 
«Завжди справедливе те, що встановлене царем». Вершини 
могутності держ ава досягла за А нтіоха III, який  правив у 
2 23 -1 8 7  рр. до н.е. Я к колись А лександр М акедонський, 
він зм іг дійти до Індії. Його онук Антіох IV уславився як  
будівничий. Він прикрасив столицю -  місто Антіохію  -  
чудовими спорудами, сприяв розвитку мистецтва. Але ви
стояти проти рим лян Єелевкіди не змогли. У 64 р. до н.е. 
Сирійське царство захопив Рим.

3. Культура і наука доби еллінізму

Доба еллін ізм у залиш ила багато імен видатних учених 
і мислителів. Серед них і учень П латона -  А рнстотель 
(3 8 4 -3 2 2  рр. до н.е.). Поблизу Афін він заснував власну 
ш колу -  Л ікей . Учні здобували знання з літератури, дер
жавного устрою, природи під час прогулянок алеями гаю 
А поллона Л ікейського. Аристотель вваж ав, що вивчати
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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

У 324 р. до н.е. у місті Сузи за 
наказом Александра Маке
донського одночасно відбу
лося 10 000 весіль. Цар 
ставив за мету об’єднати 
місцеве населення і заво- 
йовників-греків. Одружилися 
цар, його полководці, прості 
воїни. Серед них був і Селевк
І.

Аристотель

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Сім див світу
1. Єгипетські піраміди.
2. Сади Семіраміди.
3. Скульптура Зевса 

Олімпійського.
4. Храм Артеміди в Ефесі.
5. Колос Родоський.
6. Мавзолей у Галікарнасі
7. Фароський маяк.

..А-Л

-V—1̂

Елліністичні держави 
в IV—II ст. до н.е.
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5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.1
ПРОМОВА ОРАТОРА

прочитаите документ 

Плутарх про Аристотеля
...Цар запросив до себе найзнаменитішого й найвченішого з грецьких філософів 
Аристотеля. а за навчання винагородив його в спосіб якнайкращий і гідний величі цього 
вченого. Філіпп відбудував рідне місто Аристотеля Стагіру, яке колись сам зруйнував... 
Александр спочатку захоплювався Аристотелем і навіть любив його не менш, ніж свого 
батька, бо, як сам казав, одному він завдячує своїм життям, а другому -  відчуттям краси 
життя...

/ 1 Як Філіпп II віддячив грецькому мудрецю?

2. Чим, за словами Плутарха, Александр завдячував Аристотелеві?

ЦЕ ЦІКАВО

Демосфен походив із багатої
родини, але, залиш ивш ись 
без батьків, втратив спадщи
ну. Він вирішив повернути 
вкрадене майно через суд. 
Юнаком він боявся виступа
ти перед натовпом. Демосфен 
подолав цей страх постійною 
працею над собою. Він вихо
див на берег моря і намагався 
говорити голосніш е, ніж  
шумлять хвилі та вітер. Ма
ючи вади дикції, Демосфен 
подолав їх , набираючи в рот 
камінців і намагаючись пра
вильно та чітко виголошува
ти промови.

Демосфен

навколиш ній світ можна лиш е через досвід. На його думку, 
найкращ им  держ авним  устроєм є м онархія, а найгір
ш им ти р ан ія . Щ е одним видатним філософом доби 
еллінізму був Епікур (341 -2 7 0  рр. до н.е.). Він у 306 р. до 
н.е. заснував у Афінах власну ш колу «Сад Епікура». Вона 
проіснувала близько 800 років. Мета ж иття , на думку 
Епікура, полягає у відсутності страж дань, у ф ізичному та 
духовному здоров’ї. Його основною працею був твір «Про 
природу», який  складався з 37 книг.

Значний внесок у ті часи було зроблено в розвиток мате
матики і техніки . Знання з геометрії узагальнив видатний 
математик Евклід (III ст. до н.е.) у своїй праці «Начала». 
Численні відкриття зробив А рхімед із С иракуз (2 8 7 -
211 рр. до н.е.). Він сформулював закон важ еля. Архімед 
казав: «Дайте мені точку опори, і я зруш у Землю ». Свої 
знання він використав для створення багатьох механізмів. 
Зокрема, створені ним військові маш ини захищ али ж и
телів Сиракуз від нападів ворогів.

Послідовник Архімеда Ктесибій (II ст. до н.е.) створив 
зубчасте колесо, водяний годинник, насос. Видатним ме
хан іком  доби елл ін ізм у  був Герон А л е к с а н д р ій с ь к н й  
(1 5 0 -1 0 0  рр. до н.е.). Він сконструював фонтани. Парову 
маш ину, винайдену Героном, використовували під час те
атральних вистав -  вона рухала маріонетки й декорації, 
створюючи враж ення реальності дійства.

До нашого часу збереглися твори авторів популярних 
на той час п ’єс. Одним з найвідоміш их авторів був Ме- 
нандр (343 -2 9 1  рр. до н.е.). Він написав понад 100 ко
медій. Вісім з них перемогли у зм аганнях поетів.

Видатним оратором називають Демосфена (384—322 рр- 
до н.е). Його ідеалом були дем ократичні Афіни часів 
П ерікла, де панували народні збори. У своїх непереверше-
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ЗАГАДКИ ДЕЛЬФІЙСЬКОГО ОРАКУЛА

1. 1 Іазвіть найбільші елліністичні держави.
2. Назвіть найвидатніших політичних діячів доби еллінізму.
3. Охарактеризуйте добу еллінізму.
4. Опишіть архітектурні пам'ятки доби еллінізму.

Висновки

них промовах він виступав проти Ф іліппа II, царя загарб- 
ників-македонян. Такі промови дістали назву ф іліппік.

Греки високо цінували мистецтво архітектури і найви- 
датніш і творіння лю дських рук називали дивами світу. 
У добу еллінізму було збудовано М аяк на острові Ф арос у 
дельті Н ілу, поблизу А лександрії Є гипетської. Острів 
з ’єднали із континентом рукотворним насипом. Тут було 
прокладено рейки, яким и у вагонетках підвозили до м ая
ка дрова. Потім їх піднімали на верш ину баш ти, де скла
дали й підпалю вали. Вогонь м аяка, що мав 
висоту 135 м, було видно за 60 км. Щ е одне 
диво -  триступінчаста гробниця царя Мав- 
сола, яку  увінчувала колісниця, запряж ена 
четвіркою коней. Ш едевром був також  Ко
лос Родоський -  гігантська, близько 36 м 
завви ш ки , статуя бога Сонця Геліоса на
о. Родбс в Егейському морі. Д вадцять років 
знадобилося, щоб побудувати це диво.
У нікальна А лександрійська бібліотека на
гадувала собою чудове місто. У ній було об- 
лаш товано сховищ а для кни ж ок, зал для 
читання, фонтан і навіть зоопарк.

Гробниця Мавсола

Колос Родоський

з мудрецем

Чому Демосфен заслуговує 
на те, щоб залишитися в 
пам’яті людства?

•  Греки створили систему управління державою (демократію), за якої громадяни 
мали право голосу у вирішенні найважливіших питань.

•  Досягли значних успіхів у будівництві, скульптурі, живопису та інших видах 
мистецтва.

•  Розвинули медичні та математичні знання.
•  Подарували світові театр і Олімпійські ігри.
•  Цар Македонії Александр створив найбільшу в стародавньому світі імперію, 

підкоривши народи Сирії, Єгипту, Персії, Індії.
•  В елліністичний період з’явилися шедеври архітектури: маяк на о. Фарос, 

гробниця царя Карії Мавсола, Колос Родоський, Александрійська бібліотека. 
Велике значення для людства мали праці філософів Аристотеля та Епікура, ма
тематиків Евкліда й Архімеда.

2 0 5

Елліністичні держави 
в IV—II ст. до н.е.



ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

/. Назвіть 7 див світу.
2. Опишіть Фароський маяк.
3. Розкажіть про техиічиі досягнення доби 
еллінізму.

1. Регент -  це:
а) військовий командир;
б) тимчасовий цар;
в) полонений;
г) збирач податків.

2. Хто був супротивником Александра 
Македонського у битві біля Гавгамел:

а) Пор;
б) Таксила;
в) Дарій III.

3. Столиця імперії Александра 
Македонського:

а) Вавилон;
б) Александрія Єгипетська;
в) Афіни.

4. Заснував Лікей:
а) Демосфен;
б) Менандр;
в) Аристотель;
г) Лісімах.

1) Назвіть основні битви східного походу 
Александра Македонського.
2. Завдяки чому Александру Македонському 
вдалося переможно дійти аж до Індії?

1. Назвіть пам'ятки культури епохи еллінізму.
2. Яке з див світу зображене на малюнку?

1. Опишіть македонську фалангу.
2. Порівняйте перське і македонське війська.
3. Яке значення мала битва біля Гавгамел?
4. Які особисті якості допомагали 
Александру перемагати ?

і



З якими подіями пов’язані ці 
дати?

1. Як Філіппу II вдалось об'єднати під 
своєю владою Грецію?
2. Які з грецьких полісів чинили опір ма
кедонському завоюванню ?
З■ Чому битву при Херонеї називають 
закінченням афінської демократії?

1. Хто такі діадохи?
2. Назвіть час війн діадохів.
3. Що спричинило війни між діадохами?
4. Назвіть наймогутпіші елліністичні 
держави.
5. Які династії правили в елліністичному 
Єгипті, Сирійському царстві, Македонії?

1. Хто зображений на цих малюнках?
2. Назвіть причини поразки Персії у  війні з Александром Македонським.
3. Яка доля спіткала царя Персії Дарія III?
4. Чим відомий в історії стародавнього світу Аристотель?

Встановіть відповідність:

395 р. до н.е.

387 р. до н.е.

338 р. до н.е.

355 р. до н.е.

д а
Розташуйте події в 
хронологічній послідовності:

У кладення А нталкідового
миру______________________
Початок Коринфської
війни_____________________
П роголош ення Ф іліппа II
царем_____________________
Створення Ф іліппом II 
союзу грецьких полісів

І

2 0 7

1. Битва біля затоки Ісса.

2. Бива на річці Гідасп.

3. Битва біля Гавгамел.

4. Вторгнення 
македонських військ 
на територію  Індії.



ЕТРУСЬКИЙ ПЕРІОД
X—VIII ст. до н.е.

ЦАРСЬКИЙ  ПЕРІОД
УІІІ-УІ ст. до н.е.

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ
ПЕРІОД

VI-! ст. до н.е.

РАННЬОІМ ПЕРАТОРСЬКИЙ 

ПЕРІОД
І ст. до н.е. -  III ст. н.е.

П ІЗНЬО ІМ ПЕРАТОРСЬКИЙ

ПЕРІОД
ІІІ-У ст. н.е.



Чудова країна Італ ія , що росташ ована на Апеннінсько- 
му півострові, має надзвичайно багату й повчальну, ц ік а 
ву і драматичну історію. Стародавня назва ц ієї держ ави 
походила від-назви її тодіш ньої й теперіш ньої столиці -  
Риму. Але минули віки, перед тим як  невелике поселення 
на березі річки Тибр перетворилося на величне місто на се
ми пагорбах, де нерідко виріш увалася доля світу.

Римська держ ава пройш ла тривалий ш лях історичного 
розвитку від становлення республіканського устрою з де
мократичними засадами, ч ітким и й продуманими зако
нами, вагомою роллю народних зборів до величезної за 
розмірами імперії з одноособовою необмеженою владою 
імператорів й поневоленням сусідніх народів. І зрештою 
загинула під ударами варварів.

Усе було в історії Риму: і боротьба громадян за власну 
гідність та права, і переможні війни над сильними супро
тивникам и, і лю ть натовпу, що вимагав лиш е хліба і видо
вищ. М ожна глибоко поваж ати рим лян за патріотизм і 
сміливість у війнах і, разом з тим, закидати їм лінощ і та 
зверхність у ставленні до інш их народів. За пишністю  
імператорського Риму з його величними палацам и, хра
мами, термами та форумами ховалися ж орстокість його 
правителів, страж денне ж иття рабів і бідноти, смерть на 
аренах гладіаторів.

Рим лян  у культурі м ож на назвати  учням и давн іх  
греків, але це були талановиті учні, що в деяких  галузях 
переверш или своїх учителів. Саме римляни винайш ли бе
тон, збудували арки й гідні подиву водогони на мостах -  
акведуки. Не ознайомивш ись із досягненнями та втрата
ми давн іх  р и м л ян , нем ож ливо п ізнати  історію  
стародавнього світу.

27



РОЗДІЛ IX
ДАВНІЙ РИМ У УІІ-І ст. до н.е.

5000 р. до н е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

§ 43. Природні умови Італії 
та виникнення міста Риму

К раїна п ’яти морів

1. Природа і населення  
Апеннінського півострова

І щ  п
//, . А р и м ін  

Дими
Л ІГ У Р ІЙ С Ь К Е  { -і, 

Во/іатсрри 
ЛІОР^опУлрнІя

<=5

о.Ільва
Пірги

алія Церв

Посі

\ ( к ^ о т о н  <,

о.Сардинія

о .Сицилія Мессаі

Карфвген

гг7

Акраґант

Кзм

П м в р ^  

'Катана

• Столиці держав і царств

• Найбільші міста

чтнни Місця розселення старо
давніх племен

Апенпінський півострів 
у давнину

Італ ія  розташ ована на А п ен ін ськ о м у  
півострові. ̂ 3 півночі на південь його про
стягаю ться А пеннінські гори. Півострів 
омиваю ть п ’ять морів: з півдня Іонічне та 
Середземне, із заходу -  Т ирренське та 
Л ігурійське, а зі сходу -  А дріатичне. По
ряд знаходяться великі острови -  Сицилія, 
Корсика, Сардинія. Клімат Італ ії м ’якш ий 
ніж  у Греції. Від холодних північних вітрів 
її захищ аю ть найвищ і в Європі гори -  Аль
пи. К ількість опадів у Середній і П івнічній 
Італії достатня. Менше їх  випадає у Пів
денній Італії. По території країни протіка
ють досить великі р ічки -  По, Арно та 
Тибр. На відміну від Греції, в Італії багато 
територій, придатних для землеробства і 
скотарства. Давні греки назвали цю країну 
«Італія» -  країна телят. В А пеннінських 
горах є поклади міді, олова, зал іза, золота 
й срібла. Багата Італія  і на будівельний 
кам інь та глину.

Н айдавнішим населенням Апеннінсько
го півострова вважають племена лігурів, сікулів, сіканів то
що. Інш і племена прийшли сюди пізніше. Серед прийшлих 
народів вирізняються італіки , як і, можливо, дали назву 
країні. З часом на основі місцевих і прийш лих племен ут
ворилося дев’ять племен. Серед них -  латини, умбри, 
сабіни та ін. Усе це -  землеробські племена, як і мали роз
винуті металургію , гончарство та інш і ремесла. Острів 
С ицилія населяли переселенці з міста Карфаген.

Темеса

£  Л( кри

О'

А*

арина СиРакУзи
(  С Е Р Е Д З Е М Н Е  М О Р Е

2. Етруська цивілізація

У X ст. до н.е. в Італії з ’явилися етруски (расени). Вони 
прибули на А пенніни морем і поступово захопили тери
торію від Тибра до А льп. Заселені ними землі дістали на
зву «Етрурія».

В етрусків були розвинуті землеробство, скотарство та 
ремесла. Вони вміли осушувати болота, будувати зрош у
вальні канали. На своїх полях вирощували пшеницю, овес, 
ячмінь, льон, гранат та інш і культури. Славилися й ет
руські ремісники. Ткачі мистецьки виготовляли ллян і тка
нини для одягу, вітрил тощо. Гончарі виробляли гарний
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посуд і ви ш укан і скульптури. 
Справжніми шедеврами були витвори 
етруських ю велір ів . Із найтонш их 
срібних та золотих елементів, бурш 
тину і дорогоцінного каменю вони ви
готовляли прикраси.

Етруски були вмілими мореплавця
ми. їхн і кораблі перетинали простори 
Середземного м оря, досягаю чи бе
регів Греції, Карфагена, Ф ін ікії.

Двоє танцюристів. 
Етруська фреска

Золото етрусків

Капітолійська вовчиця. 
Давньоримська скульптура

Д авній народ заснував багато міст. Усі вони мали міцні 
кам ’яні мури та баш ти. Міста етрусків були чітко сплано
вані. На прямих вимощ ених вулицях розташ овувалися 
к ам ’ян і будинки та храм и. Етруски мали власну п и 
семність. На території колиш ньої Етрурії було знайдено 
понад 9000 написів, як і й до сьогодні не вдалося розш иф
рувати. М ожна лиш е здогадуватися, що могли б роз
повісти письмена про ж иття цього загадкового народу.

Відомо, що Етрурія тривалий час вела боротьбу з латина
ми за збереження своїх земель. І навіть після підкорення їх 
латинами у III ст. до н.е. вони намагалися звільнитися з-під 
їхньої влади. Останнє повстання етрусків було придушене 
латинами в І ст. до н.е.

Етрусків вваж аю ть засновниками міста Риму, яке дало 
назву майбутній могутній імперії. Археологи знайш ли на 
території Риму залиш ки  к ам ’яної фортеці, збудованої ет
русками у VIII ст. до н.е.

3. Виникнення міста Риму

Легенда пов’язує виникнення міста з 
іменами двох братів-близню ків Ромула і 
Рема. їхн ій  дід був царем, якого позбавив 
влади власний брат. А близню ків він н ак а
зав у кош ику викинути в Тибр. Та малю ки не 
загинули. їх  вигодувала вовчиця, а виховав па
стух. Коли брати підросли, вони, дізнавш ись про 
своє царське походж ення, повернули собі трон.

П равити разом братам не довелося. Ромул, обра
ний богам и, став царем . Б рати  ви р іш и ли  
побудувати місто там , де їх годувала вовчиця. Та 
вони посварилися, і Ромул убив Рема. Заснова
ному в 753 р. до н.е. місту він дав власне ім ’я -  
Рим (Рома).
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Патриції

Плебеї

Раби

Верстви населення 
римського суспільства. 

V I I I—I I I  ст. до н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Діонісій Галікарнаський (ро
ки життя не відомі) -  давньо- 

} грецький історик другої по
ловини І ст. до н.е. Жив у

І Римі. Написав твір «Римські 
старожитності» (у 20 томах, 
частково збереглося 11), що 

 ̂ розповідає про події історії 
г Риму від Ромула до Першої 
і Пунічної війни.

"V • * -А-*

ЛАТИНИЦЯ
прочитайте документ

Діонісій Галікарнаський про владу царя
4...Ромул дав цареві такі права: щоб він очолював свя
щеннодійства і жертвопринесення, щоб зберігав зако
ни та звичаї батьків, тяжчі злочини розбирав сам, а 
легші доручав сенатові; збирав сенат і екчикав народ 
та мав вищу владу під час війни...»

Які обов'язки перед суспільством мав цар?

4. Давньоримське суспільство

Члени давньоримської общини поділялися на 
патриціїв, плебеїв і рабів. Патриції, що належали 
до латинських родів, мали право володіти землею 
і брати участь у народних зборах. Плебеї належа
ли до підкорених латинами народів (зокрема, 
етрусків) або переселенців. Вони, на відміну від 
патриціїв, не мали права володіти землею та брати 
участь у народних зборах. Шлюби між  плебеями і 
патриціями були заборонені.

У давньоримському суспільстві вже тоді була 
досить складна система управління. З  VIII ст. до 
н.е. римську общину очолював цар -  рекс, якого 
обирали на народних зборах. Він був також  
військовим вождем і жерцем. Символами влади 
царя були трон, прикрашений слоновою кісткою, 
і 12 охоронців -  лікторів.

Х ранителем звичаїв і традицій, укладачем особливого 
календаря, де позначалися сприятливі та несприятливі 
для Риму дні, був великий понтифік.

Щ е одним органом влади був сенат. До його складу вхо
дили 300 патриціїв з 300 найдавніш их родів. Оскільки вва
ж алося, що саме ці 300 родів заснували римську державу, 
сенаторів називали «батьками». їхнім  основним обов’язком 
був захист закону від царя і самих громадян Риму. Сенат міг 
відмовити народним зборам чи цареві у прийнятті рішення, 
якщ о воно суперечило звичаям. Посади сенаторів були по- 
ж иттєві. На чолі сенату стояв принцепс -  найстарш ий за 
віком сенатор. Сенат оголошував війну або укладав мир, 
обговорював законопроекти, відав скарбницею. Коли цар 
помирав, то до обрання нового правителя сенат щодня за ж е
ребом визначав «виконувача обов’язків» . Йому передавали 
ключі від скарбниці, печатку Риму, символи царської влади.

Голосування у сенаті відбувалося до
сить незвично для нас: ті, хто виступав 
за те чи інше ріш ення, відходили в 
один бік, хто проти -  в інший.

Але вся повнота влади в Римі зосе
реджувалася не у рекса або сенату, а в 
народних зборах. Вони ухвалювали за
кони та здійснювали судочинство. Тут 
обирали царя, милували засуджених 
на смерть. Народні збори відбувалися 
по кур іях  і мали назву «куріальні 
коміції». До кожної курії належало ЗО 
родів. Збори відбувалися в центрі 
м іста. Щоб ухвалити рішення» 
потрібно було більш е половини го
лосів.

212
__ і.
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Посперечайтеся 
з мудрецем

Природні умови Італії 
та виникнення міста Риму

^ Л И К А М А Н Д Р « ^

Позначте 
на контурній карті:

А п е н ін с ь к и й
півострів.

5. Реформи Сервія Туллія

З  753 по 509 р. до н.е. у Римі правило шість царів. Перед
останній з них, Сервій Т уллій  (5 7 8 -5 3 4  рр. до н.е.), 
здійснив реформи, спрямовані на вдосконалення управ
л ін н я  держ авою . До реформи рим ська держ ава була 
поділена на ЗО курій за родовою приналеж ністю . Це не 
завж ди було зручно для управління, оскільки роди могли 
розташ овуватися територіально далеко один від одного.
Сервій Туллій визначив чотири територіальних округи 
(триби). До народних зборів додалися збори по сотнях (цен- 
туріях -  військово-територіальних підрозділах). Тепер 
римляни голосували у центуріальних ком іц іях -  зборах 
воїнів. Усі, хто ніс військову службу, збиралися на збори 
по центуріях, де і виріш ували найваж ливіш і держ авні 
справи.

Усього налічувалося 193 центурії. Кожна з них мала один 
голос у народних зборах. Сервій Туллій поділив усіх римсь
ких громадян на класи. Залеж но від майна і прибутків було 
виділено верш ників, пролетарів та ще п’ять класів. Обов’яз
ком кожного класу було надати для арм ії певну кількість 
центурій, тобто сотень воїнів. Найбільш е надавали верш ни
ки -  80 центурій, І клас -  18, II клас -  22, III клас -  20,
IV клас -  22, V клас -  ЗО, пролетарі -  1 центурію.

Невдовзі після заверш ення ре
форм Сервія Т уллія убив Таркві- 
ній Гордий із роду Тарквініїв. Він 
став останнім  рим ським  царем. 
Т аркв ін ій  нам агався  позбавити 
рим лян права брати участь в уп
равлінні державою. За його прав
л ін н я  зан еп ала  роль народних 
зборів. Н аслідую чи грецьких ти 
ран ів , він прагнув одноособової 
влади. У 509 р. до н .е., коли по
всталий народ вигнав Т арквін ія  
Гордого, зак інчилася  царська до
ба в історії Риму. г*~

НАКАЗ ЦЕЗАРЯ

вивчіть слова  
та їх значення

Сенат  -  рада старійш ин, 
куди входили глави  ро
дів -  патриції.
П р о лет а р і -  найбідніш і 
громадяни Риму, багатст
вом яких  були тільки  їхні 
нащ адки.
А сс  -  давньоримська мід
на монета.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Класи рим ського
суспільства за реф ормами 
Сервія Тулія:
-  вершники
-  1 клас -  100 000 ассів
-  2 клас -  75 000 асів
-  З клас -  50 000 асів
-  4 клас -  25 000 асів
-  5 клас -  11 000 асів 

пролетарі.
_>./и -

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я

І.Опишіть географічне положення Італії.
2. Чому етруську цивілізацію вважають 

високорозвинутою?
3.Які права мали цар, сенат, народні збори? 
1.У чому полягали реформи Сервія Туллія?

Яка була відмінність у 
соціальному становищі 
між плебеями і патри
ціями?
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Римська республіка 
в У -ІІІ ст. до н.е.

'  ТИетапЬкт Таремі
Посщонй л*>ллін Гераі^іе» 

^урин 
іТпЇІ

Кротон

Ра/Р^й 
Сіракузи

" V  /
С Е Р Е Д З Е М Н Е  М О Р Е

Столиці держав і царств 

Найбільші міста 

Історичні області 

Римська республіка 
близько 500 р. до н.е 

Римська республіка 
у 327 р. до н.е 

Римська республіка 
у 280 р. до н.е. 
Володіння Карфагена 
в264р дон е

Римський консул. 
Сучасний малюнок

§ 44. Римська республіка 
з V до середини III ст. до н.е.

П рагнення до рівност і

1. Римська республіка

Позбавивши влади царя, римляни почали формува
ти нову систему управління державою, у якій об’єднали 
риси демократичного устрою (влади народу) і монархії 
(одноособового управління). Але основою формування 
гілок влади залишався принцип виборності на всі по
сади. Важливу роль у суспільстві відігравали народні 
збори (коміції). Вони були кількох видів -  по куріях, 
центуріях та трибах. У куріальних коміціях святкува
ли народження дітей, вступ у доросле ж иття юнаків, 
укладення шлюбу та проводили ритуал жалоби за 
померлими. У центуріальних ухвалювали закони, 
обирали консулів, преторів, цензорів і квесторів. Три- 
бутні коміції обирали трибунів та едилів. Виборних 
посадовців у республіканський період називали 
магістратами. Усіх їх обирали на один рік. Кожен 
магістрат мав недоторканність. Його вважали уособ
ленням держави, і тому виступ проти нього розцінював
ся як  образа для всього Риму.

Н айвищ ими магістратами були консули. На цю посаду 
обирали двох громадян. Я к і царі, вони мали трон із слоно
вої к істки , 12 лікторів-охоронців, очолювали військо і бу
ли верховними ж ерцям и . Консули під час війни могли ка
рати на смерть за зраду. У мирний час вони видавали 
укази , керували держ авними церемоніями. Н айвищ у су
дову владу мали два претори. Один з них розглядав супе
речки між  римськими громадянами, а другий -  м іж  грома
дянами й іноземцями. Претори стеж или за порядком у 
місті та передмістях.

Два цензори проводили переписи майна римських гро
мадян і здійсню вали поділ їх на класи. Вони мали право 
карати римлян за подружню зраду, неналеж не виховання 
дітей, відсутність патріотизму. Квестори відповідали за 
держ авну скарбницю , ділили захоплені у ворога трофеї.

Захисникам и прав плебеїв були два трибуни. Вони, як і 
їхнє ж итло, були недоторканними. І вдень, і вночі в їхніх 
будинках плебеї могли знайти захист і допомогу. Трибуни 
мали право «вето», тобто заборони ухвалення закону, 
спрямованого проти плебеїв, право заареш тувати будь- 
якого чиновника, який  утискав права простолюдинів. 
Едили опікувалися благоустроєм Риму, підготовкою свят 
та різних видовищ.

Вершиною політичної кар ’єри для кожного римлянина 
було обрання сенатором. У сенаті республіки налічувалося



1
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300 осіб. Сенатори ухвалювали ріш ення, які 
потім затверджували народні збори. За над
звичайних обставин вони могли проголосити 
диктатором одного з консулів. Сенат оголошу
вав, хто з римлян є «ворогами народу». Цих 
осіб позбавляли захисту держави. Обов’язком 
кож ного гром адянина вваж алось убивство 
«ворога народу». Сенат розглядав суперечки 
та злочини магістратів.

З формуванням виборних органів влади, 
зростанням  ролі народних зборів і сенату 
в Римі утвердився республіканський держ ав
ний устрій.

2. Господарювання римлян

Д ля римлян завж ди основними заняттям и 
були землеробство та війна. За легендою, Ро- 
мул заборонив громадянам Риму торгувати 
і лихварю вати. Він вваж ав, що хліборобська 
праця зміцню є тіло і дух воїна. А це потрібно, 
щоб захистити свою держ аву, свій народ, 
свою землю . На відм іну від грек ів , я к і 
приділяли багато уваги спортивним трену
ванням  і м истецьким  зм аган ям , рим ляни  
вваж али за кращ е управляти конем, володіти 
списом та працю вати на зем лі пращ урів.
Спершу навіть патриції самостійно обробля
ли свої невеликі д ілянки .

Вирощували переважно пшеницю. Розвинутою галуззю 
сільського господарства було виноградарство. Дещо пізніше 
пош ирилося вирощ ування олив. Із давніх часів у Римі 
розвивалися найпотрібніші для повсякденного ж иття ремес
ла -  ткацтво, гончарство, ковальство, зброярство та ін. 
Римські купці торгували в основному на А п ен ін ськом у  
півострові. Товари з інших країн до Риму морем і суходолом 
привозили іноземні купці. Продавши свій товар, вони купу
вали місцевий для продажу за межами Римської держави.

3. Боротьба плебеїв і патриціїв

У республіканському Римі ж иття суспільства було до
сить складним через постійну політичну боротьбу м іж  пат
риціями і плебеями. Поступово плебеям вдалося зрівнятися 
у правах з верхівкою суспільства. Спочатку вони домоглися 
обрання народних трибунів, як і захищ али їхні права. Зго
дом, у 449 р. до н.е., їм вдалося змусити патриціїв ухвалити 
писані закони, так звані закони XII таблиць. Вони були ви- 
карбувані на 12 мідних дош ках і розміщені в центрі Риму на 
головній площі -  Форумі. Тепер для всіх громадян, неза
лежно від походження, закон був один.

2 1 5

Система влади Римської 
республіки

НАКАЗ ЦЕЗАРЯ

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

Д и к т а т о р  -  особа, 
лена необмеженою 
дою.

наді-
вла-

Римська республіка 
з V до середини III ст. до н.е.

Сенат
сенаторів Народні

збори

2 консули 

2 претори

2 цензори

2 трибуни

2 едили

шт ш 10 квесторів

Куріальні
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ЦЕ ЦІКАВО

Ідеалом для римлян був 
Маній Курій Дентат. Його 
тричі обирали консулом, 
він був успішним полко
водцем, але невелику ді
лянку землі обробляв сам. 
П ерекази розповідаю ть, 
що, коли до нього прийш 
ли посланці переможених 
ним народів і запропонува
ли у подарунок золото, 
Дентат показав їм на ріпу, 
яку  варив собі на обід, 
і сказав: «Доки я  ситий та
ким обідом, мені не по
трібне золото. Я волію ма
ти владу над тими, хто має 
золото».

Сиди греків 
у Тарентській війні

Тарент надав Піррові 
кораблі для перевезення: 
20 000 піхотинців;
3000 кіннотників;
2000 лучників;
500 пращ ників;
20 бойових слонів.
На військову службу було 
закликано все населення 
Тарента.

Закони ХП таблиць передбачали смертну кару: за злочини 
проти республіки, проти релігії, за чаклунство та неправдиві 
свідчення в суді. За цими законами жорстоко карали борж
ників. За борги людина могла стати рабом або віддати у 
рабство власних дітей чи дружину. Якщ о боржник не повер
тав позичене, то згідно із законом його розрубували на 
стільки частин, скільком кредиторам він був винен.

У 445 р. до н.е. було дозволено укладати шлюби між пат
риціями і плебеями. Ще майже 80 років знадобилося міським 
низам, щоб домогтися права обирати одного з двох консулів. 
У свою чергу патриції здобули право на посаду трибуна. Так 
у Римі сформувалася посадова знать з патриціїв і плебеїв -  
оптимати. Зміни, що відбувалися в суспільстві, сприяли при
миренню між патриціями і плебеями, зміцненню влади та 
єдності держави. Стабільне становище в державі Рим викори
став для подальшого розширення’території.

4. Завоювання Римом Апеннінського півострова

Рим від самого заснування вів постійні війни за нові 
землі. Потреба в них зумовлю валася тим, що землю роз
поділяли м іж  воїнами. А оскільки воїнами були всі грома
дяни (чоловіки), то землі завж ди не вистачало.

Понад 200 років Рим воював із сусідніми племенами, що 
населяли А пеннінський півострів, поки не об’єднав їх під 
своєю владою. На цьому ш ляху в нього були великі пере
моги, але були й ж ахливі невдачі.

Історія зберегла відомості про напад на Рим у V ст. 
до н.е. племен галлів. Вони спалили незахищ ену частину 
міста, але римляни сховались у фортеці на Капітолійському 
пагорбі. Вночі вороги нам агалися непомітно подолати 
укріплення. їх  почули гуси, як і підняли ґвалт і розбудили 
охорону. Місто вдалося врятувати . З  того часу пішов 
вислів: «Гуси врятували Рим».

Однією з найж орстокіш их війн за панування на 
А пеннінському півострові була Тарентська війна (2 8 2 - 
272 рр. до н.е.). Супротивником Риму стало засноване грека- 
ми-колоністами на півдні півострова місто-держава Тарент, 
з яким  раніше римляни мали мирну угоду. Але коли римля
ни розташували свої гарнізони в містах поблизу Тарента і 
підвели флот у Тарентійську затоку (за угодою вони не мали 
цього робити), Тарент оголосив Риму війну і звернувся по 
допомогу до Пірра, царя однієї з грецьких держав -  Епір.

П ерш а битва м іж  тарентійцям и і рим лянам и відбулася 
біля м іста Гераклеї. Вона закінчилася перемогою Пірра, 
завдяки тому, що він застосував бойових слонів.

Наступна битва відбулася біля Аускула на зарослому ча
гарником полі. Ні кінноту, ні слонів Пірр використати ефек
тивно не зміг. Але здобув перемогу, хоча й ціною величезних
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Пірр

втрат. На полі бою загинули 13 000 тис. його воїнів. Рим ляни 
втратили 15 000 тис. Перемога у битві, що далася великою 
ціною, не принесла перемоги у війні. Саме з наслідками цієї 
битви пов’язаний відомий вислів «піррова перемога».

Щоб здолати ворога, Рим уклав союз із Карфагеном. До 
Карфагена згодом, зрадивши П ірра, приєдналися деякі грецькі 
міста. У 272 р. до н.е. П ірр, зазнавш и кількох поразок, зм у
шений був укласти мирну угоду з Римом і залиш ити тери
торію Італії.

У 265 р. до н.е. Рим захопив етруське місто Вольсінії, завер
ш ивш и об’єднання земель Італ ії під своєю владою.

( На цей час Рим мав добре організовану і навчену армію. 
І Н И к ' '  І М Ш  Служба в арм ії була почесним обов’язком  кожного громадя

нина від 17 до 60 років. Воїни віком до 46 років мали ходити 
у військові походи. Старші за віком воїни зобов’язан і були 
охороняти м іські мури. Того, хто ухилявся від військової 
служ би, вваж али зрадником і продавали у рабство.

Основним військовим підрозділом римської арм ії був 
легіон. Зазвичай їх було чотири. До кожного легіону зарахо
вували 300 кіннотників із заможних громадян і 4200 легіо- 
нерів-піхотинців. Найбідніші громадяни служили на флоті.

Легіони поділялися на менші загони -  маніпули. До кож 
ної маніпули входили: гастати -  молоді воїни 25 -30  років, 
які утворювали першу лінію; принципи -  воїни 35 -4 0  років, 
які прикривали першу лінію  піхоти; тріарії -  найбільш 
досвідчені воїни, ветерани, як і утворювали третю лінію. Всі 
три лінії становили важкоозброєну піхоту. їхнім  озброєнням 
були великий вигнутий щ ит (ширина -  75, висота -  120 см, 
маса 10 кг), обладунки для ніг, нагрудник, кольчуга (маса 
близько 15 кг). Голову захищ ав бронзовий або залізний шо
лом, прикрашений трьома п ір’їнами. Гастати й принципи 
мали по 2 списи для метання (довжина -  1,5 м, маса -  4 кг).
Його можна було кинути на 10-20  кроків.

Наймолодші воїни йш ли поза бойовим порядком. їх  на
зивали велітами. Озброювалися веліти мечем, дротиками 
та легкими круглими щ итами. На голові вони носили 
пласкі капелю хи, інколи одягалися у вовче хутро. П іш их 
воїнів прикривали з флангів к іннотники. Одна маніпула 
складалася з двох підрозділів -  центурій. Кожна центурія 
мала свого командира -  центуріона -  і свого прапороносця.

^ Л И К А  М А Н Д Р /а ^

Позначте 
на контурній карті:

Т ериторії, завойовані 
Римською  республікою в 
III ст. до н.е.

гПосперечайтеся 
з мудрецем

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

1. За що точилася боротьба між патриціями і плебеями?
2. Розкрийте зміст законів XII таблиць.
3. З якими супротивниками зіткнулися римляни, об'єднуючи 

Італію?

I
Чим різнилися афінська і 
римська системи управлін
ня державою?
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Римська республіка 
з V а о  середини III ст. до н.е.



РОЗДІЛ IX
ДАВНІЙ РИМ У VII-I ст. до н е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Пунами римляни називали 
карфагенян, і тому війни між 
двома державами назива
ють Пунічними.

Перша Пунічна війна. 
264-241 pp. до н.е.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е.
1

3000 р. до н.е.

. І  и п и п с ь к і о ви
~  М ессі

§ 45. Боротьба Риму за панування 
у Середземномор’ї

Володарі Середземномор'я

1. Перша Пунічна війна (2 6 4 -2 4 1  pp. до н.е.)

Об’єднавш и під своєю владою Італію , Рим  прагнув до 
панування у Західном у Середземномор’ї. А ле тут він 
зіткнувся із своїм колиш нім  союзником -  ф інікійською  
колонією Карфагеном. Карфаген був величезним і казково 
багатим містом. Його ж ителі займалися торгівлею , приво
зили з Іспанії залізо, олово, срібло, із Сардинії -  мідь і 
хліб. У яву сучасників враж али шестиповерхові будинки, 
величні палаци та храми Карфагена. У місті на той час 
меш кало близько 700 000 осіб. Його оточували три ряди 
мурів з чотириповерховими баш тами. У військових стай
нях було 4000 коней і 300 бойових слонів. У центрі міста 
розташ овувалася фортеця -  Бірса. А рмія Карфагена, була 
найманою. Основну силу карф агенян становив флот.

Римляни ш укали приводу розпочати війну з Кар
фагеном. Першим кроком стало звільнення ними у 
264 р. до н.е. захопленого карфагенянами міста 
Мессана на Сицилії. Так розпочалася перша з трьох 
Пунічних війн, яка тривала 23 роки.

На суходолі рим ляни  успіш но конкурували 
з ворогом. Вони взяли в облогу місто Сиракузи,
і тиран цього міста Гієрон II змуш ений був укласти 
мирну угоду. Чимало грецьких міст також  перейш
ли на бік Риму. Але для перемоги над Карфагеном 
потрібно було мати могутній флот. Наполегливі

щ Столиці держав і царств 
Найбільші міста

X  Місця та роки найваж- 
' ливіших битв

Напрямки воєнних дій 
карфагенян 

^  ► Напрямки воєнних дій 
римлян
Володіння Карфагена
Володіння Римськоі 
республіки
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ЛАТИНИЦЯ
прочитайте документ

Полівій про битву під М ілами
...Наближаючись, карфагеняни помічали на передніх частинах усіх 
кораблів підняті ворони (великі металеві гаки з прилаштованими 
дерев’яними містками. Лнт.). Спочатку вони не розуміли і 
дивувалися з ніколи не бачених пристроїв... Під час сутички кораблі 
щоразу зчіплялися за допомогою описаних пристроїв, причому люди 
відразу переправлялися по самому ворону, і бій відбувався на палубах. 
Частину карфагенян було знищено, інші з жахом здавалися ворогові 
самі, бо морська битва перетворилася па сухопутну...

Г Z À )  І4   ̂ \  ї  */Ц » Ц  t V U  І"!  « П  0 > V

1. Завдяки чому, на думку Полібія, римлянам вдалося виграти битву?
2 Як римляни використали новий технічний винахід у битві під Мілами?

2 1 8
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римляни за короткий час побудували 120 кораблів, навчи
ли та підготували до битв близько ЗО 000 веслярів. У 260 р. 
до н.е. в битві під М ілами Римський флот пройшов перше 
бойове хрещ ення і здобув вагому перемогу. На її честь у 
Римі спорудили мармурову колону, прикраш ену носами за 
хоплених карфагенських кораблів.

Найграндіозніша битва першої Пунічної війни відбулася 
в 256 р. до н.е. біля сицилійського мису Екном. 330 римсь
ких кораблів, які везли до Північної Африки римських во
яків, тут зустрілися з 350 карфагенськими. Римський флот 
знову здобув перемогу. На узбережжі Африки висадилися 
понад 15 000 солдатів армії консула Атілія Регула. Римляни 
спустошували квітучі землі узбережжя, просуваючись до 
Карфагена.

У 255 р. до н.е. доля відвернулася від них: союзник Кар
фагена, спартанський полководець Ксантипгі, розбив 
війська Регула, полонив і стратив консула. До того ж  під час 
вивезення з Африки залиш ків армії Регула флот потрапив у 
нищівний шторм, під час якого загинуло 256 кораблів.

Але цією поразкою римлян війна не зак інчилася . Вона 
спалахнула з новою силою на Сицилії. В ійськова удача бу
ла на боці рим лян, доки на острів не прибув талановитий 
карфагенський полководець Гам ількар  Б арка. Під його 
командуванням війська перейш ли в наступ і спустошили 
південь Італії, хоча остаточно перемогти супротивника не 
спромоглися. У 241 р. до н.е. виснажені війною Рим і К ар
фаген уклали мирну угоду. За угодою Карфаген втратив 
острови Сицилію , Корсику, Сардинію.

1000 р. н.е.

2. Друга Пунічна війна (2 1 8 -2 0 1  рр. до н.е.)

Ганнібал

Схема битви біля Канн
Початок битви

армії Ганнібалом

Карфаген не змирився із втратою островів і, відновивш и 
сили, знову готувався до війни з Римом. Карфагенську 
армію в цей час очолював син загиблого оточення римської 
Г. Б арки -  Ганнібал. Він був талановитим 
полководцем і лю тим ворогом Риму.

Карфагеняни спровокували початок 
війни, захопивши місто Сагунт, яке було со
юзником Риму. Ганнібал після цього,
У 218 р. до н.е. почав надзвичайно складний 
перехід своїх військ з Іспанії до Італії через 
Альпи. Не маючи підкріплення, Ганнібал 
з боями просувався Апеннінами до Риму.
Перемігши біля Тразименського озера, він 
Ще раз зустрівся з ворогом біля Канн. Це бу
ла одна з найвідоміших битв стародавньої 
історії. Реорганізована за римським зраз
ком армія Ганнібала зіткнулася з військами 
Консулів Гая Теренція Варрона та Луція 
Емілія Павела.

Римське військо на 
чолі з Теренцієм 

Варроном

■Ь
X

піхота 
лучники 

^  кіннота 
Наступ 
карфагенян 

Карфагенське військо 
на чолі з Ганнібалом

А
А
Ь л
1X1

піхота
лучники
кіннота
легка кіннота
Наступ
римлян

Боротьба Риму за панування 
у Середземномор’ї



Остіяр.Дцгра̂
Сардинія

Новий Карй 
(Картахена

■агей Я »  213-21 і 
йрпкузі

Зама

Друга Пунічна війна 
218-201 рр. до и.е.

РОЗДІЛ IX
ДАВНІЙ РИМ У УІІ-І ст. до н.е.

— 1----  '

Г'--------
5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

Співвідношення сил у битві біля Канн

86 000 солдатів, 
з них 9000 -  легка 

піхота, 
6000 -  кіннота.

РИМЛЯНИ

40 000 солдатів, 
з них 8000 -  легка 
піхота,
10 000 -  кіннота.

КАРФАГЕНЯНИ

X

Володіння Карфагена 
перед війною
Володіння Римської 
республіки перед війною

Столиці держав і царств

Найбільші міста

Місця та роки найважли
віших битв
Похід Ганнібала до Італії 
в 218-215 рр. до н.е.
Дії римлян проти карфа
генян у 212-202 рр. до н.е.

Ганнібал , розташ овую чи арм ію , свідомо 
послабив центр і посилив фланги. Він мав намір 
оточити ворога. Коли війська консулів атакува
ли центр, карф агеняни поступово відступали, 
доки їхн і ряди не утворили півмісяць. Римляни 
продовжували битву, не помічаю чи, що їх  ото
чили. За півдоби рим ляни  втратили  майже 
50 000 солдатів. Загинули Емілій Павел і 80 се
наторів. Втрати карф агенян становили близько 
6000 вояків. Ганнібал підійш ов до Риму, але, 
не маючи підкріплень, змуш ений був поверну
тися до Карфагена.

В иріш альна битва другої П унічної війни 
відбулась у 202 р. до н.е. біля м іста Зам а , непо
д ал ік  від К арф агена. Сили були рівними. 
Ганнібал розраховував перемогти за допомогою 
бойових слонів. Рим ський полководець Сци- 

піон А ф риканський розгадав його план і був готовий до 
удару. Бойових слонів римляни зустріли зливою каміння 
та дротиків. Частина слонів злякалась і повернула назад. 
Інші продовжували свій ш лях. Але римляни, вбивши вожа
ка, спрямували рух слонів коридором, що його утворили 
дві ш еренги воїнів. Ганнібал, намагаю чись врятувати си
туацію , кинув у бій кінноту, яку  солдати Сципіона не 
т ільки зупинили, а й змусили повернути назад. Останньою 
надією Ганнібала були загартовані у боях ветерани. Але 
битва вж е була програна. За умовами миру Карфаген втра
тив увесь свій флот і бойових слонів та повинен був сплати
ти величезну контрибуцію .

3. Війни з елліністичними державами

Маючи на меті захопити всі землі узбе
реж ж я Середземного моря, Рим одночасно 
вів війни з інш ими претендентами на ці те
риторії. Н айси льн іш им и серед них були 
елліністичні держ ави М акедонія і Сирія.

У 197 р. до н.е. римляни після успішних 
бойових дій уклали мирну угоду з македонсь
ким царем Філіппом V і змусили його віддати 
флот та виплатити велику контрибуцію.

У клавш и мир, рим ляни  у битвах біля 
Ф ермопіл (191 р. до н .е.) та поблизу гори 
Сипіл (190 р. до н .е .) здолали сою зника 
М акедонії -  сирійського царя Антіоха III- 
П ісля поразки у війні з Римом Сирія втрати
ла свій вплив у Середземномор’ї. Проте Ма
кедонія, незважаю чи на поразку, лиш илася 
досить сильною державою і стояла на заваді 
до панування Риму в Середземномор’ї.
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У 168 р. до н.е. рим ляни біля міста П ідни перемогли м а
кедонського царя Персея, сина Ф іліппа V. М акедонія була 
поділена на чотири провінції, як і увійш ли до складу Риму.

Тепер Рим міг зосередити сили для остаточної перемоги 
над своїм наймогутніш им ворогом -  Карфагеном.

4. Третя Пунічна війна (149—146 рр. до н.е). 
Зруйнування Карфагена

П ісля поразки  К арф агену завдяки  торгівл і вдалося 
відновити свої сили. Рим ські сенатори на чолі з М арком 
Катоном вимагали розпочати військові дії, щоб остаточно 
зламати супротивника. К ож на промова М арка Катона в се
наті закінчувалася словами: «Карфаген має бути зруйно
ваний». У 149 р. до н.е. римські війська висадилися побли
зу К арф агена і п ід ійш ли до м іста. Його ж и тел і, щоб 
відкупитися від ворога, віддали римлянам  2000 військо
вих маш ин та 200 000 комплектів озброєння. Але рим ля
нам здалося цього замало. У 147 р. до н.е. військо римлян 
на чолі з К орнелієм  С ципіоном  Е м іл іан ом , сином 
Сципіона А фриканського, знищ ивш и основні сили ворога, 
оточило місто. П ерехитривш и карф агенян, як і чекали н а
паду із суходолу, рим ляни атакували мури Карфагена з бо
ку моря й увірвалися в місто.

НАКАЗ ЦЕЗАРЯ
к •—

ї

вивчіть слова  
та їх значення

К о н т р и б уц ія  -  грошове 
в ідш кодуван ня  збитк ів  
під час війни на користь 
перемож ця.
П р о в ін ц ія  -  п ідкорена 
Римом територія за ме
ж ам и А пеннінського п ів
острова.

___________________________

Ф /̂чИКА МАН ДР/8/^

Позначте 
на контурній карті:

1. Міста Рим і Карфаген;
2. Н апрям ки походів 

Ганнібала і Сципіона;
3. Території, завойовані 

Римською республікою 
в II ст. до н.е.

Бій за Карфаген тривав тиждень. Ж ителі боронили 
кож ний будинок, але сили були нерівні. На прохання 
карфагенян римляни випустили з міста 50 000 ж інок 
і дітей. Ті оборонці, як і лиш илися в ж ивих, сховалися в 
храмі й хотіли підпалити його, але потім були змушені 
здатися ворогові. Усіх полонених рим ляни продали 
у рабство, місто зруйнували, а землю, де стояв Карфаген, 
зорали та «засіяли» сіллю. Колиш ній наймогутніший су
противник Риму став римською провінцією Африка.

У 146 р. римляни придуш или повстання у грецькому 
місті Коринф, заверш ивш и підкорення Греції. Вона 
увійш ла до складу  рим ської держ ави  як  дві її 
провінції -  А хая й Етолія. Завоювавш и, крім  цього, 
Іспанію, Італію , ІІонтійське царство, Вірменію, Сирію 
і Палестину, Рим перетворився на світову державу.

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

1. Опишіть основні битви другої Пунічної війни.
2. Які полководці прославилися під час Пунічних 

воєн?
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Посперечайтеся 
з мудрецем

Назвіть основні причини 
війн Риму з Карфагеном.

Боротьба Риму за панування 
у Середземномор'ї
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.: 
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ІС Т О Р И Ч Н А  Д О В ІД К А

Кількість громадян Риму 
скоротилася з 328 000 у 
159 р. до. н.е. до 319 000 
у 21 р. до н.е.

Гай Марій

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

§ 46. Суспільно-політична боротьба 
в Римі. Реформи братів Гракхів

Смерть заради свободи та життя 
заради панування

1. Реформи братів Гракхів

Після багатьох переможних воєн Риму в Середземномор’ї 
нарешті запанував мир. Але тепер державі загрожували 
внутрішні проблеми.

Велика кількість дрібних вільних землеробів не витриму
вала конкуренції з господарствами великих рабовласників, 
розорялась і перетворювалася на рабів. Це позначилося на 
становищі армії, основу якої становили вільні селяни. З од
ного боку, потрапляючи в рабство, селяни вже не могли бути 
у війську, з іншого, -  перебуваючи весь час у походах, вони 
не могли утримувати своє господарство і потрапляли в рабст
во за борги.

Ослаблена кризою армія втрачала боєздатність. Л відсут
ність нових завойованих земель, як і роздавалися громадя
нам, створювала напруженість у суспільстві. Суспільство 
потребувало зм ін . Найбільш  далекоглядні політики ро
зуміли небезпеку становища в державі й ш укали ш ляхи її 
подолання. Один з них, Сципіон Еміліан, пропонував вели
ким землевласникам повернути землю державі з тим, щоб 
потім роздати її біднякам. Такою реформою можна було б 
зменш ити невдоволення серед народу і вивести з кризи 
армію. Навколо реформаторів почали об’єднуватися захис
ники інтересів народу -  п о п у л я р и  (від лат. популус -  народ). 
Багатії, які не бажали, щоб криза в суспільстві була подолана 
за їхній рахунок, групувалися навколо о п т и м ат ів .

ЛАТИНИЦЯ
прочитайте документ

П лут арх про загибель Тіберія Іракха
Як передають, після вигнання царів це була перша « Римі суперечка, що 
завершилася кровопролиттям та убивствами громадян, усі інші, хоча й 
нелегкі й не з дріб'язкових причин виникали, вдавалося припинити завдя
ки взаємним поступкам і тих, хто мав владу та боявся народу, і самого 
народу, який мав повагу до сенату.

* * * * *  д ч *  п  0 7 V

Як ви гадаєте, чому ця суперечка, на відміну від попередніх, завершилася 
кровопролиттям?
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V -  •V Боржники- 
сєл й н и , що 
розорилися

і> &  А * .
V ,

П

Полонені, 
захоплені
під час воєн і  7

Джерела рабства 
у Давньому Римі

І
Раби

І
Полонені,
захоплені
піратами

У 133 р. до н.е. представника популярівТіберія Гракха 
(1 6 3 -1 3 3  рр. до н.е.) було обрано народним трибуном. 
Він вніс на обговорення закон, за яким  спеціальна 
комісія повинна була відібрати в аристократів державні 
землі й передати їх  безземельним громадянам. Але 
інш ий трибун -  оптимат М арк Октавій наклав на закон 
вето. Т іберій Гракх за п ідтрим ки народних зборів 
домігся зм іщ ення О ктавія. Сенат засудив дії Гракха. 
Поширювані ворогами Гракха чутки про його намір 
позбавити сенат влади і правити одноособово ви кли ка
ли обурення сенаторів. Розлючені, вони, озброївшись 
н іж кам и сенаторських стільців, кинулися на площу, де 
був Тіберій Гракх із своїми прихильниками. Тіберій 
Гракх був убитий ударом у скроню. Разом із ним заги 
нуло ще 300 його прибічників.

Але після смерті Тіберія Гракха протягом п ’яти років 
створена за його ж иття комісія з перерозподілу земель роз
дала землю 75 000 громадян. У 129 р. до н.е. Сципіон 
Еміліан переконав народні збори в необхідності зупинити 
діяльність комісії. За це його задуш или у власному л іж ку  
перед виступом у сенаті.

У 123 р. до н.е. брат Тіберія Гракха -  Гай Гракх 
(153-121 рр. до н.е.), ставши народним трибуном, запрова
див закон, за яким кожен житель Риму щомісяця отримував 
по два пуди хліба на кожного члена сім’ї за зниженими ціна
ми, кілька тисяч селян одержали земельні наділи, а пока
рання за злочини стали менш жорстокими. Це забезпечило 
йому підтримку бідняків, що масово почали переселятися до 
Риму. Проте реформи, спрямовані на подолання бідності, 
призвели до поширення неробства та паразитизму.

Н априкінці другого року свого правління Гай Гракх, 
якому вдалося обмежити владу сенату і зосередити управ
ління державою  в своїх руках, запропонував надати грома
дянство Риму всім, хто прож иває в місті. Але тепер натовп 
виступив проти, і втретє його не обрали трибуном. Позбав
лений посади, Гракх став беззахисним  перед своїми 
противниками. Спалахнув збройний конф лікт м іж  пред
ставниками партії оптиматів і популярів. П рихильники 
Гракха -  популяри -  засіли на А вентинському пагорбі. Се
нат підняв війська. Під час ш турму А вентина було вбито 
250 його захисників. Гай Гракх намагався врятуватись у 
гаю над Тибром, але був викритий. Тоді раб за наказом 
Гракха убив його. Так закінчилися спроби братів Гракхів 
змінити ж иття у Римі.

2. Диктатура Сулли

Реформи, які мали впорядкувати ж иття в держ аві, про
довжував Гай М арій (86 р. до н.е.). Син римського бідняка, 
він із рядового солдата став головнокомандувачем арм ії 
та л ідером  п оп уляр ів . О браний консулом  Гай М арій у Г

ЦЕ ЦІКАВО

П ірати здавна панували 
у Середземному морі. Ще 
в 560 р. до н.е. на острові 
Корсика поселилися греки, 
основним джерелом існу
вання яки х , на відміну від 
інш их греків-колоністів, 
було піратство. Вони гра
бували навколиш ні міста і 
племена, нападали на ко
раблі торгівців. П ізніш е 
пірати змушені були зали
ш ити К орсику, але на 
Середземноморському уз
бережжі було багато опор
них пунктів піратів.

223 * Суспільно-політична боротьба 
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Луцііі Корнелій Сулла

НАКАЗ ЦЕЗАРЯ

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

П р о с к р и п ц ії  -  списки 
осіб, яки х  оголосили по
за законом і як і п ідляга
ли знищенню .

- З

Спартак

107 р. до н.е., не змінюючи структури арм ії, основу якої 
становили легіони, провів військову реформу: запровадив 
постійну найману армію; установив держ авне утримання 
солдатів і пенсії для них, наділяв землею ветеранів, що 
прослуж или 16 років . С пираю чись на арм ію , Марій 
дом ігся  проголош ення себе ім ператором . Ц ей титул 
надавався полководцеві, який здобув значну перемогу над 
ворогами Риму.

У 88 р. до н.е. консулом було обрано представника оп- 
тим атів полководця Л уц ія К орнелія Суллу (1 .38-78 р. 
до н.е.). П ісля того як  трибун Сульпіцій Руф провів антисе- 
натські закони, Сулла захопив місто і жорстоко розправив
ся з політичними супротивниками. Наступного року, коли 
Сулла вируш ив на війну, популяри на чолі з Корнелієм 
Цинною та Гаєм М арієм захопили владу в Римі. Невдовзі 
помер М арій, а Ц инну вбили солдати. Сулла придушив 
повстання популярів, яке охопило провінції від Іспанії до 
А фрики. У 82 р. до н.е. його проголосили пож иттєвим дик
татором з необмеженою владою.

Від самого початку Сулла розгорнув терор проти своїх су
противників. Уперше було складено проскрипції, до яких 
внесли імена 4700 прибічників М арія. Усіх, хто не зміг 
утекти, вбили. Загинуло близько 50 сенаторів і 1600 верш
ників. Диктатор припинив роздавання хліба, підвищив 
роль сенату, обмежив владу народних зборів. У 79 р. до н.е. 
він несподівано відмовився від необмеженої влади й оселив
ся у своєму маєтку, де помер у 78 р. до н.е. Диктатура Сул- 
ли, обмеження ним влади народних зборів були ще одним 
кроком на ш ляху руйнування республіканського ладу.

3. Повстання Спартака (73—71 рр. до н.е.)

Численні війни, поширення боргового рабства, піратство 
спричинили швидке збільшення кількості рабів у Римі. їх 
вважали майном, використовували на найтяж чих роботах, 
вбивали під час свят. У Римі існувала жорстока розвага -  
гладіаторські бої. Рабів-гладіаторів навчали мистецтва 
володіння зброєю та бою в спеціальних школах. В одній 
з них у місті Капуя у 74 р. до н.е. ф ракієць Спартак підняв 
повстання гладіаторів. Знищ ивш и охорону, Спартак і 70 йо
го товариш ів утекли й сховалися на горі Везувій.

З навколиш ніх міст і поселень до них сходилися раби й 
знедолені селяни. Вони м ріяли  про перемогу над рабовлас
никами та створення справедливого суспільства.

У 73 р. до н.е. гору оточили римські легіони. Повсталі 
спустилися вночі по драбинах, сплетених із виноградної 
лози, у найнесподіваніш ому місці й зненацька напали на 
сплячих легіонерів. Так було здобуто першу перемогу, 
після яко ї до Спартака почали сходитися раби з усіх ку
точків Італії.



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Столиці держав і царств

Найбільші міста

1 -й похід -  для переправи 
рабів на батьківщину через Альпи

2-й похід -  для переправи 
рабів на о. Сицилію

3-й похід -  до Брундизія

Частини армії Спартака, 
що відокремилися 

Напрямки дій римських військ 
проти повстанців

Напрямок походу за планом Спартака 

Армії, які зазнали поразки
Кротон /

/

Повстання рабів під проводом 
Спартака. 74-71 рр. до н.е.

Спартак від гори Везувій повів свої загони до Адріатич- 
ного моря, на південь Італії, звільняю чи рабів та знищуючи 
римські військові гарнізони. Повстання ш видко пош ирю
валося по території Римської держ ави. Сенат кинув проти 
повсталих арм ію  під кер івни цтвом  претора ІІубл ія  
Варінія. Однак останній не зм іг протидіяти повстанцям 
і його арм ія була розбита. Популярність Спартака невпинно 
зростала. Чисельність армії повсталих становила близько 
9 0 -1 2 0  тис. чоловік.

На початку 72 р. до н.е. Спартак вирішив змінити напря
мок руху і повести свої війська на північ, щоб вирватися за 
кордони ненависного Риму. Але не всі погодилися з його 
рішенням. Один з помічників Спартака -  Крікс та його при
хильники, серед яких було багато місцевих селян, відокреми
лися від основних сил і лиш илися на півдні Італії. Невдовзі 
загін Крікса був розбитий, а сам він загинув.

С партак з основними військам и успіш но просувався на 
п івніч , до А льп. Але з невідомих причин повсталі повер
нули назад і руш или знову на південь, з наміром перепра
витися на о. С иц илія , щоб там утворити свою держ аву. 
С партак розраховував на допомогу п іратів , я к і обіцяли 
переправити його в ійська через протоку м іж  материком  
і островом.

Просуваючись на південь, Спартак розгромив військо 
консула Красса, яком у сенат доручив знищ ити загони по
всталих. З боями та величезними втратами повстанці про
билися до Бруттійського (Регійського) півострова. Але й 
легіони Красса значно поріділи. Римському сенатові дове
лося викликати  на батьківщ ину загони Помпея з Іспанії та 
війська Л укулла з Ф ракії. М арк Красс добре розумів, що 
разом з Помпеєм і Л укуллом  вони ш видко переможуть.

2 2 5

НАКАЗ ЦЕЗАРЯ

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

Г лад іат ори  -  спеціаль
но треновані раби, яких 
зм уш ували  битися на 
арені цирку м іж  собою 
або з диким и тваринами. 
Т р іум ф  -  урочистий 
вступ у столицю полко
водця та його в ійська 
п ісля  перем ож ного з а 
кінчення війни.

___к--------- - глг_А___

Суспільно-політична боротьба 
в Римі. Реформи братів Гракхів



РОЗДІЛ IX
ДАВНІЙ РИМ У VII-! ст. до н.е.

5000 р. до н е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е,

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Зазвичай знатні римляни 
мали два або три імені. На
приклад, Гай (особисте 
ім’я), Юлій (родове ім’я -  
прізвище), Цезар (прізвись-

I ко).

ЦЕ ЦІКАВО

П різвисько Цезар у давни
ну звучало як  Кесар, що в 
перекладі означає слон. 
Воно було дане одному із 
членів роду Юліїв за те, що 
він у другій Пунічній війні 
під час бою убив слона. 
Ю лій Ц езар мав надзви
чайні здібності, міг одно
часно робити кілька справ: 
писати листа, читати, слу
хати донесення гінця.
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НАКАЗ ЦЕЗАРЯ

вивчіть слова  
та їх значення

Т р іум в ір а т  союз трьох 
впливових полководців з 
метою захоплення влади.

-ЯС_

війська Спартака, але й тріумф доведеться ділити на трьох. 
Тому він виріш ив придушити повстання самостійно, до 
приходу підкріплення.

Красс наказав викопати у найвуж чому місці півострова 
рів глибиною 3,5 м й довжиною 55 км та збудувати міцні 
вали . Р и м лян ам  вдалося зробити це досить ш видко. 
Повсталі їм майж е не заваж али , оскільки  Спартак не зби
рався повертатися назад. Він чекав на ш видке прибуття 
кораблів піратів, що повинні були перевезти його військо 
на о. Сицилію. Але пірати, взявш и грош і, поруш или свою 
обіцянку. Повстанці, залиш ивш ись на березі, потрапили у 
пастку.

Коли закінчилися продукти, Спартак зрозумів свою по
м илку і ш видко розробив новий план порятунку. Вночі 
повсталі тихо підійш ли до укріплень, закидали рів землею 
та хмизом і атакували ворога. їм  вдалося прорвати оборону 
римських легіонерів, але вони зазнали ж ахливих втрат. 
Дві третини побратимів Спартака загинули. Б іля Лукансь- 
кого озера частина повстанців, як і зневірилися в перемозі 
над могутнім Римом, залиш ила свого вож дя. Цим скорис
тався Красс. Він відразу напав на цей загін. М ожливо, всі 
повсталі й загинули б від римських мечів, але вчасно їм на 
допомогу прийш ов Спартак. Під час бою його військам 
навіть удалося одного разу змусити римлян тікати . Та все- 
таки сили були нерівні, й Спартак відступив. Він добре ро
зумів, що не може весь час тікати , що його прихильники 
вже втомилися від безперервних походів. Спартак зважився 
на виріш альну битву. У 71 р. до н.е. біля р. Брадан відбувся 
останній бій гладіатора-ф ракійця і всіх тих, хто пішов за 
ним, мріючи про волю.

На полі бою зустрілися з одного боку дисципліновані, 
треновані й ситі легіонери, а з другого -  вже нечисленні, 
знесилені та голодні повстанці. В иш икувавш и залиш ки 
війська, Спартак зліз із коня і, заколовш и його мечем, став 
поряд із своїми побратимами, плечем до плеча, як  колись 
на арені Колізею. Він першим кинувся на ворога, дбаючи 
лиш е про те, щоб, помираючи, забрати з собою якомога 
більше римлян. Спартак мужньо загинув у цьому бою. 
Його тіло не було знайдено. Військо повсталих було розбите, 
а повстання придуш ене. 6000 полонених перем ож ці 
розіп’яли  на хрестах уздовж дороги від Капуї до Риму. 
Римська держ ава похитнулася, але не впала під могутніми 
ударами повстанців.

4. Перший тріумвірат

Боротьба за владу, у як ій  арм ія брала активну участь, та 
придуш ення повстань рабів сприяли зростанню впливу 
воєн ачальн и к ів . Один з них -  Гай Ю лій Ц езар  
(102(100)—44 рр. до н.е.) свою політичну д іяльність почав



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е

Марк Лі циній 
Красс

Посперечайтеся 
з мудрецем

Чому Спартак не переміг 
Рим?

Юлій Це.іар

як  оборонець республіканських традицій, що забез
печило йому повагу плебеїв. Проте в 60 р. до н.е. Ц е
зар уклав угоду з Гнеєм П омпеєм і М арком Крассом 
про захоплення і розподіл влади та боротьбу з сена
том. Цей союз дістав назву першого тріумвірату.

У 59 р. до н.е. Ц езаря було обрано консулом. Через 
рік він, за підтримки інш их тріумвірів, був призна
чений намісником у приєднану до Риму, але неупо- 
корену провінцію  Галлію  (територія  сучасної 
Ф ранції) строком на п ’ять  років. Ц езар жорстоко 
придуш ив к ілька повстань галлів. Легіони Ц езаря 
знищ ували загони повстанців, взятих у полон галлів 
продавали в рабство, спалю вали їхн і домівки. Але

ЦЕ ЦІКАВО

остаточно підкорити м уж ніх галлів не вдавалося 
У 56 р. до н.е. тріумвіри дали згоду на те, щоб Ц езар ще 

п ’ять років залиш ався намісником у Галлії. У 52 р. до н .е ., ^
перемігш ії у запеклій  боротьбі галльських повстанців, очо- 
лю ваних вож дем В ерцингеторигом , Ц езар  остаточно 
підкорив Галлію. Зм іцнивш и свою владу, він дійш ов до 
Ла-М анш у і навіть зробив к ілька спроб підкорити племена 
бритів на Британських островах.

М айже одноособовий правитель на підкорених зем лях,
Ц езар мав багату казну і 10 легіонів відданих йому, добре 
навчених, загартованих воїнів, що упродовж  багатьох 
років поділяли з ним усі труднощі походів.

У 53 р. до н.е. загинув М арк Красс під час розпочатої 
ним війни з могутньою парфянською  державою. Із союзу 
трьох лиш илися Ц езар і ІІомпей.

Гней Помпей у 67 р. до н.е. за 
дорученням сенату розпочав 
війну п {х у г и  піратів. Маючи 
500 кораблів і 120 тис. війсь
ка, він розподілив свої сили й 
одночасно напав на всі цент
ри піратів. За 40 днів 
йому вдалося блискавичним 
ударом знищити піратство 
на заході Середземного моря. 
Остання битва сталася в 
головному гнізді піратів -  
Кілікії. 10 тис. їх загинуло 
і 20 тис. потрапило в полон.

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я

1. Яку мету мм.пі реформи братів Гракхіи?
2. Чому Суллу називають диктатором?
3. Чим прославився Юлій Цезар?
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Суспільно-політична боротьба 
в Римі. Реформи братів Гракхів



ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

АримінІ

Перузіі і

КротонТемпсі

Енна іс  .
■чН. Сицилі!

авроменій ^ 

• Сиракузи л>

Що Ви знаєте про ці історичні 
постаті?

Г Опишіть, як відбувалося повстання 
під проводом Спарпніка.

Користуючись схемами, розкажіть 
про битву під Каннами.

Оберіть правильну відповідь:

1. Рекс -  це:
а) воїн;
б) цар;
в) селянин;
г) раб.

2. Права плебеїв захищали:
а) консули;
б) квестори;
в) трибуни;
г) цензори.

3. Час першої Пунічної війни:
а) 265-241 рр. до н.е.;
б) 264-242 рр. до н.е.;
в) 264-241 рр. до н.е.;
г) 164-141 рр. до н.е.

4. Луцій Корнелій Сулла належав до 
партії:

а) оптиматів;
б) популярів;
в) патриціїв.

228
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ЕТРУСЬКИЙ ПЕРІОД
X—VIII ст. до н е.

ЦАРСЬКИЙ  ПЕРІОД
VIII—VI ст. до н.е.

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ

ПЕРІОД
VI-! ст. до н.е.

г  — г^ з ..

Назвіть найважливіші події основних періодів в історії Рішу до І ст. до н.е.

я  Як, за легендою, виникло И Щ  3  якими подіями в історії 
м іс т о  Рим у І Д Й Ь  Риму пов язат ці дати ?

Розташуйте події в 
хронологічній послідовності

N  1.1.П  і ,)
509 р. до н.е.

і ш

1*1 р. ДОИ.еМ

........

Патрицн

1 -7 , РР І

і 'і  ш ш ш ш т

Опишіть права і обов'язки 
основних верств населення 
Римської республіки.

тщщ Що ви знаєте про 
етруську цивілізацію?

Встановіть відповідність:

260 р. до н.е. Екном
256 р. до н.е. Канни
218 р. до н.е. Зам а
202 р. до н.е. Міли

П опуляри Спартак
Оптимати Гай Гракх
Раби Л уцій Корнелій Сулла

1. П рихід етрусків.
2. Реформи Сервія Туллія.
3. Заснування Риму.
4. Повстання проти 

Т арквін ія  Гордого.

1. П ерш ий тріумвірат.
2. Змова проти Ц езаря.
3. Реформи братів Гракхів.
4. Повстання Спартака.



ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ 

ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ

РОЗДІЛ X
5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

Походи Юлія Цезаря

ПІВНІЧНА АФРИКА

X Місця основних битв

_____ Походи в Африці та Азії

____ Походи в Іспанії та Галлії

І ЕР МАНЦІ Місця розселення племен

Александрія

ЄГИПЕТ

Співвідношення сил у битві на рівнині Фарсал

А рмія Ц езаря: 
легіони -  23 000, 

сою зники -  близько 
10000, 

кіннота -  1000. 
РИМЛЯНИ

А рмія Помпея: 
легіони -  50 000, 
сою зники -  4200, 
кіннота -  7000.

РИМЛЯНИ

§ 47. Диктатура Гая Юлія Цезаря
Громадянські війни

1. В становлення ди ктатури  Г ая Ю лія Ц езар я

Зростання популярності Ц езаря непо
коїло колишнього тріумвіра Помпея. Йому 
вдалося переконати сенат відкликати Цеза
ря з Галлії. Цезар мав розпустити свої 
легіони і постати перед судом. Тепер він сто
яв перед вибором -  піти проти сенату й рес
публіки чи підкоритися. Він обрав перше.

10 січня 49 р. до н.е. Цезар на чолі одного
із десяти своїх легіонів форсував річку 
Рубікон, яка була кордоном між Галлією й 
Італією, і почав боротьбу з Помпеєм. Так 
розпочалася чотирирічна громадянська 
війна. Помпей мав значно більше військ -  
17 легіонів і велику кількість дрібних за
гонів. Але армія Цезаря була більш дисци
плінованою, вона постійно поповнювалася 
рекрутами. Помпей виявився неготовим 
протистояти Цезарю, залиш ив Рим і пере
правився у Грецію. Цезар без перешкод 

увійшов до столиці. Сила зброї вірних йому легіонів змусила 
сенат проголосити його диктатором. Проте Цезар не мав необ
меженої влади. Сенат лиш ався досить впливовим.

Цезар, на відміну від Сулли, не розправлявся із своїми 
супротивниками, чим збільшив число прихильників. До того 
ж  він відновив права громадян, яких переслідували за Сулли. 
Невдовзі Цезар повів свої війська на східне узбережжя 
Адріатичного моря, де зосереджувалися основні сили Пом

пея. У битві на рівнині Ф арсал Цезарю вдалося 
здобути перемогу. Помпей утік, залишивши 
війська. Ю лій Ц езар переслідував свого воро
га аж  до А лександрії Є гипетської, де Пом
пея було вбито за наказом  єгипетського ц а
ря П толемея XI.

Але в самому Єгипті в цей час почалося по
встання проти римлян. Усю зиму 48 /47  рр. до 
н.е. армія Цезаря перебувала в оточенні й вела 
тяж кі бої. Лиш е навесні римському диктатору 
вдалося перемогти. Захопивш и столицю Єгип
ту Александрію, Цезар проголосив царицею 
країни Клеопатру VII, сестру переможеного 
П толемея X III. П ісля цього йому довелося 
придуш увати повстання понтійського царя 
Ф арнака у Малій Азії. Війна була блискавич
ною. Сам Цезар, повідомляючи сенат про пере
могу, написав: «Прийшов, побачив, переміг!»



І 2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

П ісля повернення на батьківщ ину Ц езар роздав ж и те
лям  Риму грош і, а ветеранам -  земельні д ілянки .уВ ін  
збільш ив кількість сенаторів у 3 рази , що різко зменш ило 
їхній  вплив у суспільстві. Було видано закони, спрямовані 
на впорядкування ж иття  у провінціях, на обмеження роз
кош і. Утвердивши свою владу, Ц езар блискавичним напа
дом здолав своїх ворогів у П івнічній А фриці та Іспанії, 
відсвяткував одразу чотири тріумфи -  галльський, єги 
петський, азіатський і аф риканський?!

У 45 р. до н.е. Цезарю довелося зіткнутися із синами 
П омпея, як і зібрали велику армію  і виступили проти ньо
го. Остання битва громадянської війни відбулася біля 
міста Мунд, де Ц езар здобув чергову перемогу. £$же ніщо 
не заваж ало йому бути одноособовим правителем усієї 
Римської держ ави. Сенат і народні збори вже не мали 
великого впливу на ж иття країни , хоча формально щороку 
обирали Ц езаря консулом. Ц езар на знак своєї величі з ’я в 
лявся перед людьми у пурпурній тозі тріумфатора, трон, 
на якому він сидів, був виготовлений із золота] Його друг 
Марк Антоній пропонував навіть проголоситиІДезаря ц а
рем. Це викликало спротив сенаторів і стало приводом для 
об’єднання його ворогів. Ц езаря вбили прямо на засіданні 
сенату 15 березня 44 р. до н.е.

Рим ляни віддали диктатору найвищ і почесті -  тіло Ц е
заря спалили на форумі. Тисячі рим лян, вдячних Цезарю 
за щ едрість, кидали у поховальне багаття свою зброю 
і кош товності. Ц езар залиш ив слід в історії не тільки  як 
правитель, а й як  реформатор календаря (відомий ю ліансь
кий календар), будівничий, письменник та автор багатьох 
крилати х  висловів («Ж ереб кинуто», «Рубікон перей
дено»).

ЛАТИНИЦЯ
прочитайте документ

Гай Светоній Траиквілл про смерть Цезаря
Він сів, і змовники оточили його, наче для привітання. Відразу Туллій Цимбр, що взяв на се
бе перші) роль, підійшов до нього ближче... схопив його за тогу вище ліктів. Цезар кричить: 
«Це вже насилля!». І тут один Кассій, розмахнувшись ззаду, завдає йому рану нижче гор
ла. Цезар хапає Кассія за руку, проколює її грифелем, намагається підвестися, але другий 
удар його зупиняє. Коли ж він побачив, що з усіх боків на нього спрямовані кинджали, він 
накинув на голову тогу ... Він був уражений 23 ударами, тільки при першому, навіть не 
крикнувши, а застогнавши ... Марку Бруту, що кинувся на нього, сказав: «І ти, дитя моє?*

І /

зо-

1. Чому сенатори вирішили вбити Юлія Цезаря?
2 Що в оповіді свідчить про мужність Юлія Цезаря?

..................... .....  231
Диктатура Гая Юлія Цезаря

Марк Юній Брут

Гней Помпей



РОЗДІЛ X
П А Д ІН Н Я  РЕСПУБЛІКИ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е.

Т А  РАННЯ ІМПЕРІЯ

ЦЕ ЦІКАВО

Напередодні загибелі Це
заря нібито відбувалися 
дивні речі, я к і римляни 
вважали знаменням скорої 
смерті правителя: табуни 
коней, які він присвятив 
богам і відпустив під час 
переходу через Рубікон, 
відмовлялися від їж і і про
ливали сльози; до примі
щення, де відбувалося засі
дання сенату, влетіла 
невелика пташка із лавро
вою гілочкою в дзьобі, а за 
нею -  зграя птахів, як і, на
здогнавши її, роздерли на 
шматки.

3000 р. до н.е.

Щ е за ж и ття  Ц езар проголосив своїм наступником 
племінника Гая О ктавія (63 р. до н.е. -  14 р. н.е.). Звістку 
про загибель Цезаря 19-річний Октавій отримав на чужині. 
Диктатор заповів йому не тільки величезну державу, а й 3/4 
свого майна. 1 /4  майна Ц езаря призначалася римському на
родові. Але спадок Цезаря дістався колиш ньому другові та 
соратникові диктатора М арку Антонію, якого після смерті 
Ц езаря сенат, що відновив свою владу, проголосив правите
лем держави. Октавіан звернувся до Антонія з проханням 
повернути громадянам Риму гроші, що заповідалися їм, але 
той відмовив. Октавіан продав свою частину спадку Цезаря, 
власне майно та роздав гроші римлянам. Ц е викликало 
у народу захоплення і сприяло посиленню популярності 
Октавіана.

2. Другий тріумвірат і загибель республіки

Під тиском легіонерів Ц езаря, як і не баж али війни між 
двома його спадкоємцями, Антоній і О ктавіан змушені 
були укласти союз. До них приєднався один з воєначаль
ників Ц езаря, намісник в Іспанії Лепід. Так у 43 р. до н.е. 
виник другий тріум вірат. Спираючись на легіони, трі- 
умвіри змусили сенат надати їм повноваження реформува
ти ж иття  держ ави. Знову, як  колись Сулла, свої реформи 
вони почали з боротьби проти прихильників республі
канського устрою й оприлюднили проскрипції. Серед засу
дж ених було понад 200 сенаторів та 2000 верш ників. 
Дехто з них потрапив до проскрипцій лиш е тому, що мав

ЛАТИНИЦЯ
прочитаите документ 

Іілут ирх про проскрипції
Уночі в багатьох місцях у  місті було виставлено проскрипційні списки з іменами 
нових ста тридцяти осіб на доповнення до попередніх сімнадцяти, а через якийсь 
час ще список інших ста п 'ятдесяти осіб. До списків завжди заносили додатково 
кого-небудь із засуджених уже або помилково вбитого; усе це робилося для того, 
щоб здавалося, що нони загинули на законній підставі. Було дано розпорядження, 
щоб голови вбитих доставляли тріумвірам за певну винагороду, яка для вільно- 
народжемого була в /ротах, а для раба в грошах і свободі. Усі повинні були надати 
свої домівки для обшуку. Кожний, хто прийняв до себе в дім або сховав засудженого, 
або не дозволив обшукати свій дім, підлягав карі смертю. Кожний, хто хотів, міг 
донести на будь-кого й одержати за це винагороду.
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1 Навіщо до списків заносили засуджених або помилково вбитих людей?
2. Чому більшість римлян активно брали участь у переслідуваннях засуджених?



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Після усиновлення Цезарем 
Октавія останній отримав ім’я 
Гай Юлій Цезар Октавіан.
Як політик він був хитрий та 
безсердечний, проте, прихо
вуючи владолюбство, пово
дився скромно та люб’язно.

багато грош ей або гарн і м аєтки . Рим  був охоплений 
панікою . Оголошені ворогами, рим ляни ховалися в колодя
зях , каналізац ії, димарях. Вони не довіряли нікому, адже 
на них полювали рідня, сусіди і навіть їхні раби, бажаючи 
заволодіти землями і майном. У ці страш ні дні загинув від 
рук найманих убивць один з найвідоміш их політичних 
д іяч ів  і ораторів М арк Т улій  Ц ицерон. П ротистояння 
різних сил -  прихильників диктатури і республіканців, а 
також  ворожнеча м іж  самими тріумвірами знову кинули 
Рим у вир громадянських війн.

У 42 р. до н.е тріумвіри у битві при 
Ф іліппах у М акедонії розбили велике 
військо, яке  зібрали вбивці Ц езаря Врут 
і Кассій. Кассія було вбито, а Брут на
клав на себе руки.

Триумвіри стали господарями держ ави і поділили її  м іж  
собою. Антоній отримав східні провінції, Лепід -  П івнічну 
Африку, а О ктавіан -  Іспанію , Галлію, Іллірію  та Італію. 
Октавіан, згасивш и невдоволення, яке  виникло в Римі у 
зв’язку  з проскрипціям и, у 36 р. до н.е. захопив П івнічну 
Африку й усунув від влади Лепіда. А в 32 р. до н.е. він 
почав готуватися до війни з М арком Антонієм, який  мав 
владу над східними провінціями, у тому числі над Єгиптом 
і був одруж ений з К леопатрою  -  царицею  Є гипту. 
П одруж ж я об’єднало свої зусилля у протистоянні Октавіа- 
ну. 2 вересня 31 р. до н.е. у морській битві біля мису А кцій 
(П івнічна А ф рика) флот А нтонія й К леопатри зазнав 
поразки. У відчаї Антоній наклав на себе руки. Війська 
Октавіана увійш ли до Єгипту. Ц ариця Клеопатра стала 
його полонянкою. Коли вона д ізналася, що Октавіан хоче 
відправити її в Рим і в кайданах провести вулицями під час 
тріумфу, Клеопатра випустила змію, яка  смертельно вж а
лила її. О ктавіан наказав убити сина А нтонія -  А нтулла та 
сина Клеопатри і Ю лія Ц езаря Ц езаріона.

Громадянські війни скінчилися. В О ктавіана більш е не 
лиш илося внутріш ніх ворогів. У держ аві запанував мир, 
але республіканський устрій зазнав нищ івного удару. Ф ор
мально республіканські установи ще д іяли , але влада н а
леж ала одній особі -  О ктавіану.

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я

1. Що означає вислів «Рубікон перейдено»?
2. Які військові походи здійснив Юлій Цезар? Яке значення 

для Риму вони мали?
3. Чим закінчилися громадянські війни і якою була доля 

тріумвірів?.

Октавіан. Зображення на 
римській монеті

Позначте 
на контурній карті:

Н апрям ки походів Гая 
Ю лія Ц езаря.

І  Посперечайтеся 
і  з мудрецем

| Доведіть, що створення 
другого тріумвірату було 
початком остаточного руй
нування республіканського 
устрою в Римі.
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РОЗДІЛ X

Римська імперія 
Ja часів Октавіана Августа. 

27 р. до н.е. -  14 р. н.е.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.і

•  Столиці держав і царств
• Найбільші міста 

■ м  Територія Римсько!
республіки в 33 р. до н.е.

Завоювання Римської імперії: 
до кінця правління 
Октавіана Августа (14 р. н.е.) і 
впродовж 14-98 рр. н.е. 

ш н  за династії Антонінів 
(98-180 рр. н.е.)

—  Кордони Римської імперії 
на початку II ст. н.е. 

г  А л л і я Назви найбільших 
римських провінцій 

Території, тимчасово 
залежні від Риму

§ 48. Римська імперія у І—II ст. н.е.
Часи ж орстоких т иранів

1. Принципат Августа

Октавіан зосередив у своїх руках не
обмежену владу. У 29 р. до н.е. він пере
глянув склад сенату і позбавив посад 
прибічників М арка А нтонія, рес
публіканців і своїх особистих ворогів. 
Щоб привернути на свій бік городян, 
він відсвяткував кілька тріумфів, під 
час яких роздавав гроші й хліб. Тоді ж 
сенат присвоїв йому титул імператора. 
Протягом свого правління Октавіан 21 
раз отримував цей титул. Хитрий 
політик, О ктавіан на спеціальному 
засіданні сенату зрікся влади диктатора 
і консула, залиш ив собі тільки почесне 
звання п р и н ц е п с а  се н а ту , тобто першо
го серед сенаторів. Проте, незважаючи 
на існування сенату та інш их виборних 

органів влади, принцепс Октавіан правив одноособово. Фор
ма управління державою на чолі з принцепсом дістала назву 
«принципат». Вона проіснувала майж е 300 років.

Залеж ний від Октавіана сенат надавав йому все нові й нові 
титули й посади. Серед них -  почесне звання Август («звели
чений богами»), яке перетворилося на титул. У 2 р. до н. е. 
Августу надали титул «батько вітчизни». У 23 р. н.е., незва
жаючи на те, що він був патрицієм, його обрали народним 
трибуном. Цю посаду Август отримував 37 разів.

В О ктавіана була власна скарбниця -  ф іс к . До неї надхо
дили прибутки з Єгипту, який  став його власністю, а та-

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Геродіан (бл. 170  -  
бл. 240 ) -  римський 

/ історик, грек за поход- 
V женням.
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прочитайте документ

Геродіан про принципат Октавіана Августа
З того часу, як єдиновладдя перейшло до Августа. він звільнив 
італійців вів праці, позбавив їх зброї й оточив державу укріплення
ми та військовими таборами, поставив найнятих за певне ут ри
мання воїнів як охорону Римської держави; він убезпечив державу, 
відгородив її великими річками, твердинею із ровів і гір.
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Користуючись документом, доведіть, що Октавіан Август зміцнив Римську 
державу.



2500 р. до н.е. | 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

кож  з провінцій Галлія, Ілл ір ія , М акедонія і Сирія. Під 
командуванням О ктавіана перебували 300 000 відданих 
йому вояків, як і були надійним знаряддям  для утримання 
порядку в держ аві, захисту її кордонів та завою вання 
нових земель. Побоюючись змов, він набрав особисту охо
рону -  преторіанські когорти (9000 чоловік). Командира
ми преторіанців -  преф ектам и  -  О ктавіан  призначив 
відданих йому воєначальників.

П ринцепс проводив політику «батога і пряника». Н еза
можним громадянам він і далі роздавав гроші та хліб, 
влаш товував дивовижні свята, наказав спалити списки 
борж ників. Разом з тим О ктавіан повернув рабів-утікачів 
їхнім  господарям і відновив закон, за яким  за вбивство гос
подаря карали на смерть не тільки  винного раба, а й усіх 
невільників, як і під час злочину були в будинку.

Дбав Октавіан Август і про розширення кордонів Римської 
держави. На провінції було перетворено Паннонію (сучасна 
Угорщина) та Германію (сучасна Німеччина). Під владою 
Риму опинилися величезні території. Але подальше розши
рення кордонів було зупинене численними повстаннями на 
підкорених територіях. Октавіан зосередив сили армії на охо
роні кордонів держави. Зрештою, Август пишався тим, що 
дав римському народові мир. Він започаткував культ божест
ва мирного часу -  Августів Мир -  і побудував на Марсовому 
полі мармуровий Вівтар Миру. І справді правління Октавіана 
забезпечило стабільність у суспільстві. Сильна влада була 
здатна протистояти як повстанням рабів та невдоволенню 
громадян, так і зовнішнім ворогам. Могутня держава за часів 
Октавіана стала називатися Римською імперією.

В історію Октавіан увійшов не тільки як  політик, а й як 
будівничий. За його наказом було споруджено форум Авгус- 
та, храм Марса-Месника, який мав нагадувати римлянам, 
що принцепс помстився за смерть Юлія Ц езаря. З допомогою 
свого заможного друга М ецената він матеріально підтриму
вав поетів. Тому і в наш час людей, як і допомагають митцям, 
називають меценатами.

Август дож ив м айж е до 76 років. Похований він був 
у Рим і в спеціально збудованому мавзолеї. П ісля смерті 
(у 14 р. н.е.) О ктавіана оголосили богом.

2. Правління династій Ю ліїв—Клавдіїв  
(1 4 -6 9  рр. н.е.)

Август призначив своїм наступником вихідця із знатно
го роду Клавдіїв -  56-річного Тіберія (42 р. до н.е. — 
37 р. н.е.). Він був уж е досвідченим полководцем, який 
підкорив альпійські племена та здобув перемоги у Пан- 
нонії й Германії. За переказами, Август так сказав про 
Тіберія: «Бідний римський народ! У як і він потрапляє 
повільні щ елепи». І справді, новий правитель не намагав
ся завоювати любов римлян. Він припинив роздавати хліб

Октавіан Август

ви вч іт ь  слова  
та їх значення

І Ір и н ц е п с  -  сенатор, 
який  був першим у спис
ку сенаторів і мав авто
ритет та право першим 
висловлю вати дум ку на 
засіданнях сенату.
П р и н ц и п а т  -  необмеже
на влада принцепса, з од
ночасним  збереж енням  
респ ублікан ськи х  о р га
нів влади.

___к__С__________________ Л___.

Ті Ос рій 'ЩІ '
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ЦЕ ЦІКАВО

К а л іг у л а  (прізвисько 
перекладається як  
«чобіток») одягався у 
ш овкове, прикраш ене 
кош товним кам інням  
вбрання. Його називали 
принцепсом, найбільш 
жадібним до золота. Він 
пригощ ав своїх гостей 
позолоченим хлібом, а 
своїх коней -  позолоче
ним ячменем.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е..

і влаш товувати видовищ а. Усіх мож ливих претендентів на 
владу, крім  Гая К алігули, було вбито. У 27 р. н.е. Тіберій 
залиш ив Рим і оселився на о. Капрі, звідки й продовжував 
керувати державою . Ж орстокий імператор любив спос
терігати за катуванням і стратою як  злочинців, так і безне
винних людей. Римляни, що не любили володаря, кричали: 
«Тіберія у Тибр!» Коли у 37 р. Тіберій захворів, один із його 
слуг задуш ив імператора. Відповідно до заповіту його 
наступникам и стали Гай К алігула і Т іберій Гемелла. 
К алігула усунув свого суперника і став правителем Риму.

Гай К алігула (12—41 рр. н.е.), намагаю чись зміцнити 
свою владу в Рим і, відновив гладіаторські бої та інш і видо
вищ а, роздавав гроші незаможним і влаш товував бенкети 
для сенаторів, дозволив повернутися вигнанцям  та поми
лував засудж ених. Він вваж ав себе богом Ю пітером, тому 
наказав сконструювати механізм , який  ім ітував грім і бли
скавку . Голови статуй Ю пітера у Рим і були замінені 
скульптурними зображ еннями К алігули. Він побудував 
присвячений собі храм , де рим ляни поклонялися золотій 
статуї правителя. За р ік  імператор витратив усі державні 
кош ти, тому запровадив нові грабіж ницькі податки.

Калігула намагався продовжувати традиційну завойов
ницьку політику Риму. У 3 9 -4 0  рр. він розробив плани 
остаточного підкореннл завойованих, але не упокорених 
народів Г алл ії, Герм анії та Б ри тан ії. І хоча великих 
успіхів у цьому не досяг, його 7 разів проголош ували імпе
ратором. Н езваж аю чи на те, що мав прекрасну освіту, 
людей він вваж ав особистою власністю, так само як  і всі 
римські провінції. У 39 р. було розкрито змову проти імпе
ратора, і з того часу К алігула постійно боявся зради. Його 
підозри справдилися. У 41 р. н.е. під час свята на честь 
П алатинських ігор його було вбито.

Наступного імператора проголосили преторіанці -  охо
ронці К алігули. Це ще раз засвідчило, що арм ія лиш алася 
впливовою силою в римському суспільстві. Імператором 
став Клавдій (10 р. до н.е. -  54 р. н.е.) -  єдиний родич 
К алігули, якого випадково знайш ов один з преторіанців в 
імператорському палаці. Клавдій мав багато ф ізичних вад: 
за їк ав ся , ш канди бав , голова та руки його трясли ся . 
На засідання сенату його приносили на нош ах. Перше, 
що зробив новий правитель, -  стратив убивцю Калігули. 
Він примирився із сенатом, скасував деякі встановлені 
попередниками податки, повернув вигнанців, скасував 
смертну кару за образу величі імператора. Новими закона
ми він передбачив переслідування тих, хто зводив наклеп. 
Хворі раби, яки х  господарі кидали напризволящ е, ставали 
вільними. Здійснивш и тріумфальний похід у Британію , 
Клавдій приєднав до імперії ш ість провінцій.

Клавдій дуж е боявся змови і з самого початку свого 
правління наказував обш укувати всіх, хто до нього набли*

Гай Калігула

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Представники роду Клавдіїв 
за доби республіки 28 разів 
були консулами, 5 разів дик
таторами, 7 разів цензорами 
і мали 8 тріумфів.
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Імператор
Перон

ж ався. Але йому не судилося померти від меча ворога. К лавдія 
отруїли друж ина А гриппіна та її син Нерон.

У 54 р. сімнадцятирічний Нерон (3 7 -6 8  рр.) став імперато
ром. Його ім ’я  сабінською мовою означає «хоробрий, сильний». 
Але він не виправдовував його. П ідлітком Нерон входив до 
складу банди, яка  грабувала перехож их. Його ц ікавили більше 
не політика, а м узика, ж ивопис, спорт, він мріяв про к ар ’єру 
актора. Подорожуючи Грецією, спробував себе у різних зм аган
нях, виступав у десятиборстві в Олімпії. Вважав себе також  ви
датним поетом. Ходили чутки, що ж ахлива пожежа в Римі 64 р. 
була орган ізован а Неро- 
ном. Нібито вигляд палаю 
чого Риму надихнув його на 
написання вірш ів про спа
ленн я  Трої. А ле доказів  
проти Нерона не було. Він 

щ особисто керував відновлю-
вальними роботами.

За Нерона Рим прикрасили прямими вулицями та 
збудували перші вогнестійкі будинки. Нерон був ос
таннім  імператором династії Ю ліїв- Клавдіїв. Незадо- 
волений його тиранією , сенат оголосив правителя во
рогом народу. Проти Нерона повстали війська. Тоді 
він утік на віллу в передмісті Риму, де заподіяв собі 
смерть. К аж уть, що, помираючи, Нерон вигукнув:
«Який величний актор гине!» П ісля його смерті про
тягом року зм інилося ще два імператори. У 69 р. до 
влади прийш ла династія Ф лавіїв .

ЛАТИНИЦЯ

прочитайте документ

Гай Светоній Транквілл про життя Нерона
Жодного одягу він не вдягав двічі... Рибу ловив позолоченою сіткою із 
пурпурових і червоних мотузок. А мандрував не менше ніж з тисячею 
возів, у  мулів були срібні підкови... Він вибудував палай,, назвавши його 
спочатку Прохідним, а потім, після пожежі та відновлення. Золо
тим... Передпокій у  ньому був такої висоти, що в ньому стояла коло
сальна статуя імператора, заввишки 120 футів; площа його була така, 
що потрійний портик по боках був з милю довжиною... В інших покоях 
усе було покрите золотом, прикрашене коштовним камінням і перлами.

Золотий 
будинок Нерона. 

Внутрішній 
вигляд. 

64-68 рр. н.е.

1. Що в оповіді Гая Светонія свідчить про неймовірну розкіш, якою захоплювався 
Нерон?

2. Як називали палац імператора Нерона?

Римська імперія у І-ІІ ст. н.е.
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Амфітеатр Флавіїв 
(Колізей). 75-80 рр.

Траян.
Зображення на монеті 

Траян.
Давньоримський рельєф. 

Початок II ст. н.е.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

3. Д ин аст ія  Ф лав іїв  ( 6 9 - 9 6  рр.н.е.)

Перш ий імператор цієї династії -  В е с п а с іа н  (9—79 рр.) 
був досвідченим полководцем, брав участь у вторгненні 
в Британію , керував провінцією  А фрика, підкорив Іудею. 
Імператора Веспасіана щ ороку обирали консулом і трибу
ном. Він мріяв передати владу синові Тіту і вже за свого 
ж иття зробив його співправителем. У 71 р. Веспасіан при
значив його префектом преторіанської гвардії, залишивши 
собі титул А вгуста та посаду верховного понтиф іка. 
У 73-74  рр. вони разом вигнали із сенату своїх супротив
ників. Після цього ніхто не наваж увався виступати проти 
імператора. Навіть свій палац Веспасіан залиш ив без охо
рони, демонструючи силу своєї влади. Він навів лад в армії, 
відновивши дисципліну. Для зміцнення держави та рефор
мування армії потрібні були значні кош ти, тому правитель 
не вваж ав непристойним займ атися посередницькою 
торгівлею, отримувати хабарі та продавати державні посади. 
Саме він, запровадивш и податок на користування гро
мадськими туалетами, сказав: «Гроші не пахнуть*.

Після смерті Веспасіана у 79 р. вся влада в країні перей
шла до Т іт а  (3 9 -8 1  рр .). Початок його правління породив 
вели к і сподівання у ри м лян . Його навіть  називали 
♦Любов’ю і відрадою роду людського*. Він відзначався 
здібностями до вірш ування, гри на музичних інструментах 
та каліграф ії. З  іншого боку, був досвідченим і вмілим пол
ководцем. Щоб завоювати прихильність народу, віддав 
своє майно для відновлення будинків і храмів Риму після 
страш ної триденної пожежі. Саме на його правління випало 
виверж ення вулкана Везувій, що знищ ило міста Помпеї 
і Геркуланум . Імператор зробив щедрі пож ертвування 
тим , хто виж ив. Тоді ж  у Римі почалася чума, з якою 
також  довелося боротися.

Навіть коротке правління принесло Тіту славу будівничо
го. В імперії з ’явилися нові дороги. У 80 р. було закінчено 
будівництво ун ікальної споруди -  ам ф ітеатру Ф лавіїв 
(Колізею). Та, на ж аль, Тіт мав слабке здоров’я. Щ е за юних 
літ він скуштував напою з отрутою, від якого загинув його 
брат Британік, і довго хворів. Після однієї з вистав йому ста
ло зле. Помер він на тій самій віллі, що і його батько. Його 
правління тривало два роки, два місяці і двадцять днів.

У 81 р. в країні до влади прийшов брат Тіта Доміціан 
(5 1 -9 6  р.). який став справжнім тираном. Я к і його поперед
ники, він мав багато титулів. Доміціан був консулом 16 
разів, трибуном -  16 років, цензором -  пожиттєво. Його 22 
рази проголошували імператором. Доміціан переслідував не 
згодних з ним сенаторів, убив двоюрідних братів, вигнав
з Італії всіх філософів. Загальною ненавистю до імператора 
скористалися політики. 18 вересня 96 р. внаслідок двірцевої 
змови останнього із Флавіїв було вбито.
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Посперечайтеся 
з мудрецем

Які зміни в управлінні дер 
жавою відбулися, коли рес 
публіка змінилася імперією?

Римська імперія у І-ІІ ст. н.е

4. Д ин аст ія  Антонінів (9 6 -1 9 2  pp. н.е.)

Справжню  велич Риму забезпечила династія Лнтонінів.
Першим її імператором став найстарш ий із сенаторів -  
Марк Кокцей Нерва (ЗО або 35—98 рр.). Невдовзі Нерва пе
редав владу М арку Ульніцію  Траяну (5 3 -1 1 7  рр.). Римські 
воїни захоплю валися цим талановитим полководцем. Він 
розш ирив територію  Р и м сько ї ім п ер ії до небувалих 
розмірів. Протягом 101-107  рр. після тривалих війн Тра- 
ян приєднав Д акію  (територія Румунії). У 106 р. він підко
рив Аравію. У 114-117  рр. приєднав Вірменію та Д воріч
чя. Здавалося, перемогам не буде к ін ц я , але під час 
придуш ення повстання в Іудеї імператор помер.

Його родич ІІублій Кмілій А дріан (76—138 рр.), ставши 
імператором, намагався захистити завойоване попередни
ками. У Британії він збудував фортеці, сторожові веж і, що 
поєднувалися валами, довж ина яких становила 128 км.
Але втримувати величезні завойовані території було все 
важче. Напади сусідніх народів, яких римляни вваж али 
варварами, повстання в провінціях руйнували імперію.

Н айбільш  успіш ним у боротьбі з повстанцями і варвара
ми був видатний держ авний діяч і філософ М арк А врелій 
(1 2 1 -1 8 0  рр.), який  став імператором у 161 р. Йому вдало
ся придуш ити повстання у Вірменії, Дворіччі, Д акії. Але 
зробити більше для імперії він не встиг. У 180 р. п ідчас по
ходу проти герм ан ських  племен він помер від чуми.
За іншою версією -  був убитий за наказом сина.

Син М арка Аврелія -  Коммод Лю цін (161—192 рр.) не 
був гідним батькових звершень. Це перший імператор, 
який брав участь у гладіаторських боях. Він наказав 
стратити найвидатніш их сенаторів, друзів свого батька.

ИКА М АНЛР/о За пРавління Коммода традиції громадського і держав-
^  ного ж иття були знехтувані. Всупереч уявленням рим

лян , що тільки громадяни могли керувати державою, за 
примхою імператора колиш ні раби ставали сенаторами. 
Усе це викликало ненависть римлян, і внаслідок змови 
імператора було вбито.

Кінна статуя Марка 
Аврелія. 161-180 рр. н.е.

Позначте 
на контурній карті:

Територію Римської 
імперії в І ст. н.е.

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

1. Назвіть характерні риси принципату Октавіана Лвгуста.
2. Правління кого з римських імператорів, на вашу думку,

можна оцінити позитивно, а кого негативно<і?



ПАЛІННЯ РЕСПУБЛІКИ 

ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ

РОЗДІЛ X
5000 р. до н.е. 4500 р. до Н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е 3000 р. до Н.е.

Аполлон.
V ст. до н.е.

ЗАП ОЗИЧЕН І
РИ М Л ЯН АМ И

БОГИ
Рим ськ і Грецькі

боги боги

Юпітер Зевс
Юнона Гера

Мінерва Афіна
Діана Артеміда

Церера Деметра
Прозерпіна Персефона

Нептун Посейдон
Діспатер Аїд
Венера Афродіта
Купідон Ерот
Вулкан Гефест

Меркурій Гермес
Марс Apec
Вакх Діоніс

Геркулес Геракл
Аполлон Аполлон J

§ 49. Римська релігія
Д обрі генії

1. М іфи і легенди давн іх  р и м л ян

Римські міфи, що були відображенням повсякденного 
ж иття римлян, оспівували невибагливий спосіб їхнього 
ж иття, суворість звичаїв і правил. Давні перекази роз
повідали про батька-воєначальника, який  стратив свого си
на за порушення військової дисципліни, про уславленого 
вождя, який  обробляв своє поле і після переможної битви 
знову повертався до звичних справ, про непідкупність 
римських вождів, про воїна, який , потрапивши у полон, 
спалив собі руку на вогнищі, щоб довести ворогам мужність 
римлян. Вражені вороги відпустили героя і зняли облогу 
Риму.

Існували міфи про різних свящ енних тварин і птахів. 
Ч ільне місце серед них посідали перекази про вовка. Ц я тва
рина наділялася магічними та людськими якостями, напри
клад вірністю. Не випадково Ромула і Рема врятувала саме 
вовчиця. На основі переказу про те, як  капітолійські гуси 
врятували Рим, з ’явився звичай приносити у жертву собак, 
я к і мовчали і пропустили ворогів.

2. Д авньори м ська  релігія

Давні римляни вваж али, що спочатку був лиш е темний 
і безмежний Хаос, у яком у нічого не існувало, навіть часу. 
З  Хаосу виникла зем ля, я к а  і народила гори, ліси , річки, 
тварин і людей. У той самий час із Хаосу з ’явилися перші 
боги. Серед них був і володар часу Сатурн. За уявленнями 
рим лян, саме він веде відлік ж иття , завдяки йому росте 
все ж иве, змінюються пори року. Спочатку римляни покло
нялися Сатурну як  єдиному богу. На його честь проводилися 
сатурналії -  свята, під час яких римляни мінялися місцем із 
рабами. Цим вони показували, що перед богом усі люди 
рівні. Вважалося, що біля Сатурна стояло дві чаші. Одна 
з них була наповнена щастям, а інша лихом. Бог виливав, за 
власним бажанням, вміст чаші на голови людей, і в них мало 
бути щ астя або ставатися лихо.

З давніх часів римляни вірили у багатьох духів, божеств, 
я к і не мали людської подоби. Кожен з них відповідав за 
певні явищ а природи, події в ж итті людини. Духи виступа
ли захисникам и та охоронцями. Добрі генії охороняли 
людину протягом її земного ж иття. Пенати опікувалися 
помеш каннями. До наш их часів дійшов вислів «повернути
ся до рідних пенатів», що означає повернутися додому. Як 
і давні греки, римляни вірили, що в кожному кущ і, у річці, 
лісі ж ивуть надприродні істоти, як і можуть бути добрими 
або злим и, допомагати чи ш кодити лю дям.

2 4 0



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Марс. Статуя. 
Фрагмент. 380-370 рр 
до н.е.

Бож ествам , духам і надприродним істотам приносили ж ертви. 
Рим ляни вірили, що померлі впливаю ть на справи ж ивих і можуть 
мстити за неповагу до них. Померлий батько ставав для синів богом.

Коли рим ляни наприкінці VI -  на початку V ст. до н.е. ознайоми
лися з грецькою  культурою , богів стало більше. У Сатурна з ’явилися 
діти. Серед них -  Ю пітер. Коли Юпітер підріс, він виріш ив позбавити 
батька влади і скинув Сатурна з небес. Молодий бог -  володар блиска
вок і грому -  став царем богів. Згодом римляни наділили своїх богів, 
не змінюючи їхн іх  імен, тими самими силами й обов’язкам и, що мали 
й грецькі.

Ю пітер мав старш их братів -  Плутона і Н ептуна, з яким и і поділив 
Всесвіт. Плутон став володарем підземного світу, а Нептун -  волода
рем морів. 'В  1 

Кожна верства населення Риму мала власних богів. Вер- ^  І 
ш ники -  кінного Н ептуна і героїв-близню ків Д іоскурів, * У”- 
плебеї -  Ц ецеру і Лібер. Д еяк і професії теж  мали покрови- і-‘”'
ТЄЛІВ. У торгівців -  М еркурій, у рем ісників, ХУДОЖНИКІВ, ^
письменників, вчителів -  М інерва. Спільними для жи- ,
телів А пеннінського півострова богами були Марс (бог ’• •.
війни), Д іана (богиня М ісяця), Фортуна (богиня щ астя, і
успіху), Ф лора (богиня квітів), Ф ауна (богиня родючості . |
й материнства), Венера (богиня весни і садів, потім -  ко-
хання і краси). П ізніш е в пантеон богів Римської імперії
увійш ли боги східних народів: Озіріс та Ісіда з Єгипту, і$ гі
Кібелла з Ф рігії, Ваал з Ф ін ік ії та ін.

Рим лянин міг і сумніватися в існуванні богів, але був 
зобов’язаний показувати ш ану до них. Розраховуючи на 
допомогу богів, давні римляни намагалися дотримуватися 
всіх обрядових правил, а також  ритуалів. За допомогою 
ритуалів навіть богів ворога, на думку римлян, можна бу- 
ло переманити на свій бік.

Ж одної важливої справи не починали римляни, не пово
роживш и та не дізнавш ись про ставлення до неї богів.
Ж ерці бачили волю богів у поведінці тварин, птахів, у при
родних явищ ах, принесених жертвах. В усьому незвичному 
вони також  вбачали підказки богів. За несприятливих пе
редбачень ж ерці могли навіть відкласти військовий похід.

Державні д іячі, починаючи із Сципіона Африканського, 
підкреслювали божественне походження своєї влади. Коли 
республіка змінилась імперією, у провінціях поширився 
культ полководців, а імператори вважалися богами на землі.

Венера й покараниіі Амур. 
Фреска. Близько ЗО р. н.е.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Які ви бачите відмінності 
між римськими і грецькими 
релігійними віруваннями?

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

1. Яких східних богів запозичили римляни?
2. Яке місце в житті римлян посідало ворожіння?



ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ 

ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ

РОЗДІЛ X

Тріумфальна арка. 
Кінець II ст. н.е.

Руїни Колізею. Сучасний 
вигляд ізсередини

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р до Н.е.

§ 50. Римська культура
Учні, що переверш или вчит елів

1. Культура доби республіки

На становлення та розвиток культури Римської рес
публіки  вели кий  вплив м али греки , особливо після 
об’єднання Італії під владою Риму і захоплення ним грець
ких колоній на півдні А пеннінського півострова. Римляни 
завж ди ц ікави ли ся  досягненням и різних народів, які 
м ож на було практи чн о  застосувати  у зем леробстві, 
будівництві, корабельній та військовій справі, тому здо
бутки грецької цивіл ізац ії ви кли кали  надзвичайний інте
рес у громадян Римської республіки.

О світа. Першим щаблем в освіті римлян було сімейне 
виховання. Дітей виховували в повазі до вірувань і звичаїв 
пращ урів. Вони мали беззаперечно п ідкорятися волі бать
ка. В важ алося, що справж ній громадянин -  це слухняний 
син і дисц ип лінован ий  воїн . З азв и ч ай , поруш ення 
батьківської волі суворо каралося.

Наступним кроком у здобутті знань була ш кола. За доби 
республіки у рим ських ш колах вивчали так  звані сім 
вільних мистецтв: граматику, логіку, риторику, геометрію, 
арифметику, астрономію, музику. Згодом до них додали 
архітектуру.

Існувало три типи ш кіл: початкова, граматична і рито
рична. У початковій ш колі навчалися діти віком від 7 до 12 
років. Вони опановували письмо, читання та лічбу. Н авчи
тися писати було нескладно, оскільки слова писали так, як 
вони й звучали. Якщ о учень пропускав хоча б одну літеру 
в слові, його били різками. Ц інувалась не краса написання, 
а ш видкість. Д івчатка теж  ходили до ш коли і вивчали 
навіть більше дисциплін, ніж  хлопчики.

У граматичній ш колі юнаки 12-16  років вивчали римсь
ку й грецьку літературу, латинську і грецьку мови.

Вищою школою можна вваж ати риторичну, де молоді 
люди 16-20  років студіювали філософію, історію, риторику 
та право. Як і в греків, ш коли були приватними, за навчан
ня доводилося платити. Престижним вважалося навчання в 
Афінах або на острові Родос.

Наукові знання. Тогочасні знання з медицини, продов
жую чи грецькі наукові традиції, узагальнив Авл Корнелій 
Ц ельс (І ст. до н.е.) у творі «Про медицину*.

Ф ілософ Тіт Л укрецій К ар (9 5 -5 5  рр. до н.е.) у книж ці 
«Про природу речей» виклав вчення грецького мислителя 
Епікура, який  заперечував існування богів. Основними 
ідеями твору були ідеї про смертність душ і, про неза
леж н ість  природи від волі богів, про нескін чен ність  
Всесвіту. Тіт Л укрецій  Кар першим поділив історію людст
ва на к ам ’яний , мідний та зал ізний віки.

2 4 2
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Міст через річку Тахо. 
98 106 рр. н.е.

Але найбільш ий внесок у світову наукову скарбницю  
зробили римляни тим, що створили новий напрям у науко
вих знаннях -  правознавство. Його «батьком» називаю ть 
Гнея Ф лавія  (VI ст. до н.е.). У II ст. до н.е. з ’явилися перші 
трактати з права. У часи занепаду республіки, коли закони 
часто скасовувалися, доповнювалися або зм іню валися, ви
н и кла потреба інф орм увати  про ці зм ін и  гром адян . 
З часів Ю лія Ц езаря на центральну площу виставляли до- 

І(. ш ку «Щ оденні відомості рим ського народу», на я к ій  
розміщ ували повідомлення про воєнні перемоги та зміст 
нових законів. Копії розсилали в усі римські провінції. Цю 
дош ку можна вваж ати пращ уркою  сучасних газет.

Л ітература і театр . Рідна для римлян латинська мова 
внаслідок рим ських завою вань перетворилася на мову 

|  м іж національного сп ілкування у стародавньому світі. Во- 
£  на стала основою для ви н и кн ен н я сучасних мов: 

італ ій сько ї, ан гл ій сько ї, іспан сько ї, ф ран ц узько ї. Л а 
тинська мова тривалий час була мовою науки, а в медицині 
збереглася і до сьогодні. Відомими є латинські крилаті ви
слови: «Карфаген має бути зруйнований», «П рийш ов, 
побачив, переміг* та багато інш их. Латинською  мовою 
були написані найкращ і твори римських авторів.

Рим ська худож ня література виникла із записів пере
казів і міфів у III ст. до н.е. Одним із її засновників був 
Л івій  Андроник (? -  бл. 204 р. до н.е.), який  переклав 
латинською  мовою «Одіссею». Л ітература рим лян мала на 
меті виховати громадянина та патріота. Але римляни лю 
били й розваж атися, тому популярним жанром була ко
медія. Батьком ком едії вваж ається Тіт М акцій П лавт 
(250 — бл. 184 р. до н.е.), який написав улюблені вірш овані 
твори латин ян  «Горщ ик», «В іслю ки», «Х валькуватий 
воїн», де висміював сліпе наслідування грецьких зразків .

Справжнє ж и ття  комедії починалося, коли її ставили на 
сцені. У 240 р. до н.е. відбулася перш а вистава латинською  
мовою. Цей час вваж ається початком римського театру.

Засновником римської прози вваж аю ть М арка П орція 
Катона (234—149 рр. до н.е.). Йому належ ить один з пер
ш их прозаїчних творів літератури доби республіки, який  
зберігся в повному обсязі. П рисвячений він землеробству і 
м істить корисні поради зем леробам , а так о ж  оспівує 
сільський спосіб ж и ття  і селян. Саме селяни, на думку К а
тона, стають найсильніш ими й наймуж ніш ими воїнами. 
Твір Катона «Начала» був першим викладом історії Риму.

А рхітектура. Розвиваю чи мистецтво архітектури , рим
ляни багато в чому наслідували греків, але піш ли далі від 
своїх учителів. В архітектурі рим ляни об’єднали етруську 
і грецьку традиції та додали східні елементи. Вони урізно
манітнили будівельні матеріали. Саме римляни почали ви
користовувати міцний з ’єднувальний вапняковий розчин, 
винайш ли бетон, який  ш ироко використовували з II ст.

ЦЕ ЦІКАВО

У період найвищого роз
квіту в м. Рим проживало 
близько 1 млн осіб. Щоб 
розв’язати  транспортну 
проблему перенаселеного 
міста, Юлій Цезар заборо
нив громадянам користу
ватися власними візками. 
Замож них громадян но
сили на ношах або вони 
пересувалися на громад
ському «таксі», яке мало 
спеціальний л ічи льн и к  
для оплати.

ЗІ* 243
Римська культура



П А Л ІН Н Я  РЕСПУБЛІКИ 

Т А  РАННЯ ІМПЕРІЯ

РОЗДІЛ X

Марк Тулій Цицерон

Сторінка із твору Юлія 
Цезаря «Записки про 

галльську війну*

Луцій Анней Сенека

5000 р до н е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н е. 3500 р. до н е. 3000 р. до н.е.

до н.е. У будівництві римляни широко застосовували арку, 
вдосконаливш и її. Ц я дугоподібна конструкція могла вит
римати на собі к ілька поверхів. Втілюючи заклик «хліба і 
видовищ!», у містах будували театри, де місця для глядачів 
були розташовані півколом. Зводилися цирки, де влаштову
вали перегони на колісницях. Римляни першими почали 
будувати амфітеатри для жорстоких видовищ -  гладіаторсь
ких боїв, цькування диких звірів, а також  базиліки -  великі 
криті зали для зборів.

2. К ультура доби ім перії

Освіта. На відміну від доби республіки, коли більшість 
навчальних закладів були приватними, імперія почала 
контролю вати систему освіти. Вчителі були державними 
служ бовцями й отримували заробітну платню. К ількість 
учителів залеж ала від розміру міста і відповідно кількості 
учнів. У IV ст. н.е. всі, хто баж ав навчати, повинні були от
римати дозвіл імператора. Значну підтримку ш колам на
давали замож ні люди, зокрема імператори. Продовжували 
працювати грецькі осередки ученості: аф інські А кадемія 
і Л ікей , ш коли в А лександрії Єгипетській.

Наукові знання. Свій внесок у розвиток різних галузей 
наукових знань зробив Пліній Старший (23(24)-79  рр.). 
Найвідомішою його працею є твір «Природнича історія». 
У зв ’язку  із завоюванням римлянами нових земель розвива
лася географія. Відомою є праця «Географія», що належить 
перу Страбона. Він зібрав у своїй книж ці всі наявні на той 
час відомості про країни і народи -  від Британії до Індії.

У світову скарбницю  увійш ли твори К лавд ія  Птолемея 
(бл. 90 -  бл. 160 рр.). Він узагальнив астрономічні спосте
реж ення і розробив модель світу. Птолемей вваж ав, що 
центром Всесвіту є планета Зем ля, яка  має форму кулі. Н а
вколо неї, на думку вченого, обертаються Сонце та різні 
планети. Його погляди були поширені у Європі протягом 
багатьох наступних століть.

Імператорський Рим міг пишатися своїми правознавцями. 
С формувалися правничі ш коли -  С абін іанська і Про- 
куліанська, названі за іменами видатних учених Сабіна 
і Прокула. Багато праць було присвячено устроєві держави. 
Серед них найбільш  ц ікави м и  були прац і Ц ицерона 
(1 0 6 -4 3  рр. до н.е.) і ГІолібія (бл. 200 -  бл. 120 рр. до н.е.). 
у яких  вони розмірковували про переваги і недоліки рес
публіканського устрою. Серед римських філософів помітне 
місце посідав Луцій Анней Сенека (бл. 4 р. до н.е. -  65 р.). 
Він був вихователем Нерона і політичним діячем . Але 
імператор, запідозривш и філософа у змові, змусив його 
покінчити ж иття  самогубством. Сенека розробив учення 
про гідність та самоповагу лю дини. Він ствердж ував, що ці
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Плутарх

якості можуть піднести раба над вільним , бідного над багатим. 
Значну увагу філософ приділяв питанням подолання страху пе
ред смертю, моральної рівності людей, існування долі. Вчення 
Сенеки інколи вваж аю ть одним з дж ерел виникнення христи
янської етики.

Римляни дбайливо ставилися як  до своєї держ ави, так  і до її 
історії. Історична наука, завдяки  якій  історію Риму ми знаємо 
до найдрібніш их деталей, досягла свого розквіту саме у період 
імперії. Істориками часто ставали люди, як і посідали високе 
суспільне становищ е і були добре обізнані з подіями в країні та 
за її меж ами. Інколи істориками були навіть імператори. Так, 
Юлій Ц езар написав твір «Записки про галльську війну*. 
М айже єдиним джерелом для вивчення ранньої історії є твори 
Т іта Л івія  (59 р. до н.е. - 1 7  р. н.е.). Він залиш ив нащ адкам
твір «Історія Риму від заснування міста* 

Історик П лутарх (4 6 -1 2 0  рр.) настільки  глибоко знав 
грецьку і римську минувш ину, що першим зваж ився на 
порівняння ж иття , діяльності, здобутків та прорахунків 
найвідоміш их держ авних д іячів. У «П орівняльних ж и ттє
писах» він розповів про А лександра М акедонського і Юлія 
Ц езаря, Демосфена і Цицерона та ін.

Верш иною  рим ської історичної дум ки  вваж аю ть 
«Історію* й «Аннали* Т аціта (бл. 58 — бл. 117 р.). У своїх 
творах він розповів про історію Риму часів імперії, про вар
варські племена, з яким и боровся Рим у той час.

Л ітература. Славнозвісним поетом Давнього Риму був 
Марон ІІублій Вергілій (7 0 -1 9  рр. до н.е.). «Енеїда*, «По
ема про землеробство*, «Пастуші пісні» -  це твори, як і 
прославили митця. У них він звеличує Римську імперію та 
муж ність, працьовитість її громадян. «Енеїда* розповіда
ла про Енея -  сина царя А нхіза і богині Венери, одного із 
захисників Трої. Сюжет «Енеїди* не раз використовували 
у своїх творах письменники й поети, зокрема І. П. К отля
ревський.

Публій Овідій Назон (43 р. до н.е. — бл. 18 р. н.е.) у «Ме
таморфозах» розповідає про перетворення людей і богів на 
тварин і сузір ’я , у «Фастах* -  про римські релігійні свята, 
забуті його сучасниками. Овідій вваж ав, що найкращ і 
часи -  «золотий вік» -  уже минули, але до них можна по
вернутися, якщ о ж ити , як  давні пастухи і землероби. Так 
само оспівував «золотий вік* К вінт Горацій  Ф лакк  
(6 5 -8  рр. до н.е.), але, на відміну від Овідія, вважав, що най
кращ і часи в майбутньому принесе божественний спаситель.

А рхітектура. За доби імперії відбувся розквіт арх ітек
тури. Кожен імператор намагався прикрасити столицю та 
інші міста величними спорудами -  театрами, амфітеатра- 
ми, базилікам и, форумами або термами. Н айбільш ими бу
ли терми імператора Д іоклетіана, у яки х  одночасно могло 
розміститися 3200 осіб, і терми К аракалли , де відпочивало 
до 1800 осіб. Крім  лазен ь, у терм ах облаш товували

НАКАЗ ЦЕЗАРЯ

вивчіть слова  
та їх значення

Б а зи л ік а  -  буд івля , що 
має форму витягнутого  
прям окутника і поділена 
вздовж рядами колон. 
А квед ук  -  мостова споруда 
для переведення водопро
водів через перешкоди.

- —Ч - -  -і ХЛС--------
Терми Каракалли. Фрагмент. 
Сучасний вигляд
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Аплієва дорога 

Найголовніші шляхи 

Територія Римської держави 

Столиці держав і царств 

Найбільші міста

Нікея
Салона

О. п о  рейка

<сиредзімнЧ”Єморе

Утіка 

Карфаген ^
Основні шляхи сполучення 

Римської держави

приміщ ення для спорту та гім настики, зали для відпочин
ку, бесід, приміщ ення для виступів ораторів, басейни, 
бібліотеки, внутріш ній двір з невеличким парком.

Терми К аракалли  мали квадратну форму. У центрі 
одноповерхової тераси розташ овувалася основна будівля. 
Тут були басейн з холодною водою, центральний зал, вес
тибуль, басейн з гарячою водою. По периметру розміщ ува
лися індивідуальні ванни. Під ними на рівні землі облаш- 
товували торговельні прим іщ ення, до яки х  можна було 
зайти тільки  з вулиці. Д ля терм потрібно багато води, і її 
подавали сюди за допомогою акведуків. Акведуки, що 
насичували водою величезне місто, мали довжину близько 
440 км. Вода для терм підігрівалася в котлах, розміщених у 
підвалах, а пара нагрівала підлогу. Оздоблювали терми мо
заїкам и та скульптурами.

Серед палаців розкіш ш ю  вирізнявся «Золотий будинок» 
Нерона. У тронній залі стояла золота статуя імператора. 
Складну і чудернацьку конструкцію  мала стеля. Рухливі 
пластини, з яких  вона складалася, приводилися в дію 
спеціальними механізмами, і відвідувачі могли бачити на 
стелі зм іни візерунків. Н айвідоміш им амфітеатром був 
Колізей. У ньому могли розміститися 50 000 глядачів. 
Одночасно на його арені могли битися 2000 гладіаторів.

У підземних приміщ еннях розташ ову
валися тренаж ерні зали , к л ітк и  для 
звірів, ш питаль для поранених.

Величним витвором римської архітек
тури був Пантеон -  храм на честь усіх 
богів. Його збудували у 118-125 рр. за 
проектом архітектора Аполлодора Да
маського. Пантеон -  круглої форми 
храм. Його купол у діаметрі сягає 43 м. 
Усередині він був оздоблений білим та 
коричневим мармуром.

Римляни прославилися будівництвом 
доріг. За доби імперії їх спорудили 372. 
Д овж ина ш лях ів  становила понад 
80 тис. км. Близько ЗО доріг сходилися в 
Римі. Тому і виник вислів «Усі дороги 
ведуть до Риму ». Дороги будували з теса
ного каменю, гравію, кам ’яної плитки, 
як і викладали ш арами. Н авіть існували 
знаки , як і повідомляли, на як ій  відстані 
від Риму перебуває мандрівник. Найві- 
домішою була «Аппієва дорога». Вона 
сполучала Рим з Капуєю і простягалася 
на 330 км . Д осягненням  римських 
будівничих вваж ається  міст Т раяна 
(9 8 -117  рр.) через р. Дунай.

ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ 

ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ

РОЗДІЛ X ,
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ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

1. Порівняйте досягнення римської культури за доби 
республіки та імперії.

2. Опишіть римські терми.
3. Чим вирізнялися римські архітектурні шедеври Колізей 

і Пантеон?

Жіночий фаюмськиіі Образотворче мистецтво. Я кщ о грецька скульптура про-
портрет. II—ПІ ст. н.е. славилася насамперед узагальненими образами, я к і втілю-

вали лю дську красу, то в Римі значного розвитку набув ж анр 
психологічного портрета. Мистецтво

Г О Л О В Н И Х

‘  Ч '*«- дійових осіб: Ю лія Ц езаря, Цицерона, О ктавіана та ін.
Ф ресковий ж ивопис і мозаїка -  реалістичні, з багатою 

колірною гамою, відображенням об’єму і глибини простору -  
стали відомі після розкопок міст Помпеї і Геракуланума, 
знищ ених під час виверж ення Везувію в 79 р. до н.е. Ц я тра- 
гедія, яка  принесла загибель лю дям, зберегла ж иття  творам 
мистецтва. Про живописні портрети тих часів д ізналися з 

... археологічних знахідок у Ф аю мській оазі в Єгипті. Портрети
було знайдено в похованнях. Н аписані на дош ках (іноді -  
тканинах) на восковій основі, портрети враж аю ть витон- 
ченістю , а так о ж  м айстерністю  передачі не т іл ьки  
зовніш ності, а й внутріш нього світу людини.

Театр. Виникнення театрального мистецтва в 
Римі пов’язане зі святами врожаю . Самобутнім 
римським театральним жанром були міми -  побу
тові комічні сценки з діалогами, співом, музикою 
і танцями (своєрідний праобраз сучасної оперети).
П ізніш е ставили комедії і трагедії за грецьким 
зразком. Рим ські актори походили із середовища 
вільновідпущ еників або рабів. Вони, як  правило, 
посідали н и зьке  сусп ільне становищ е.
У Римі вперше виникаю ть професійні акторські 
трупи й камерні (для невеликої кількості гл я 
дачів) театральні вистави.

ш ш

і Посперечайтеся 
■і з мудрецем

Доведіть, що римляни ви
користовували культурні 
досягнення давніх греків.

Форум Августа. 
Сучасний вигляд



ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ 
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План Риму часів імперії

§ 51. Місто Рим і життя 
його мешканців

«Вічне місто» і його меш канці

1. В іч н е  м іс то

На початку II ст. до н.е. Рим з невеличкого поселення 
землеробів перетворився на одне з найбільш их міст старо
давнього світу. «Вічне місто», як  називають Рим, розташо
ване на берегах річки Тибр на семи пагорбах. Основними 
з них є К ап ітол ій , П алатин, К вір інал. Н а верш ині 
Капітолійського пагорба височів храм Ю пітера. На Пала- 
тині стояли палаци римських імператорів. М іж цими трьома 
пагорбами простягалася центральна площа Риму -  форум 
Романум. По обидва боки форуму в різні часи було збудовано 
храми, присвячені богам, і громадські будівлі -  базиліки. 
У приміщ еннях базилік відбувалися судові засідання, укла
далися торговельні договори. На форумі в різні часи вста
новлювали пам ’ятники й скульптури. Форум був місцем 
народних зборів, тому тут височіла трибуна для виступів 
ораторів та оголош ення держ авних указів . З боку 
Капітолійського пагорба до площі підступав будинок дер
жавного сховища документів -  Табуларій. Це -  найдавніша 
споруда Риму, яка  збереглася до наших часів. Трохи нижче 
на схилі розташ овувалися храми Конкордії (Злагоди) та Ве- 
спасіана, зведені за доби імперії. На північно-західному боці
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форуму в II ст. до н.е. побудована базиліка кон
сула Емілія (базиліки мали ім ’я політичного 
або державного д іяча, з ін іціативи якого їх бу
дували). Поряд з нею розміщ увався будинок 
сенату. На протилежному боці форуму знахо
ди ли ся  бази л іка  Ю лія Ц езаря , збудована 
у І ст. до н .е., та храми, присвячені богам.

Через форум пролягала Свящ енна дорога, 
яка поєднувала П алатинський пагорб з Капі- 
толієм . На цій дорозі було споруджено тр іум 
фальну арку на честь взяття  Тітом Єрусалима.

У зв ’язку  із зростанням чисельності насе
лення м іж  Капітолієм і Квіріналом збудували 
додаткові форуми. На найбільш ому з них -  
форумі Траяна -  на одній л ін ії розташ овува
лися квадратний двір із кінною  статуєю імпе
ратора і найбільша римська базиліка Ульпія. 
Найбільші громадські споруди Риму -  цирки, 
стадіони, амфітеатри будували на околицях 
міста.

Із-за меж міста тяглися акведуки, що за 
безпечували його водою. Ж иттєдайна волога 
подавалася до 400 фонтанів, як і слугували та 
кож  колодязями.

Римляни створили новий тип приватного 
пом еш кання -  атріум . Д ля обігрівання бу
динків римляни використовували водяне й па
рове опалення. У період імперії для плебеїв спо
руджували багатоповерхові будинки -  інсули, а 
для багатіїв -  міські палаци, заміські вілли.

2. Р им ська  гром ада

ЛАТИНИЦЯ

прочитайте документ

КВІНТ ГОРАЦІЙ ФЛАКК.
ОДИ ПРО РИМСЬКУ РОЗКІШ 

Вже ù плугу тіспо: то nid палаци йде 
Колишнє поле, то вже ставок па нім. 
Немов Лу кріп широкий. плесом 
Сяє; де в ’язи росли, там нині 
Іілатан безшлюбний. Мирт і фіалки там,
І все, що пахне, все, що милує зір,
Цвіте і в'ється, де недавно 
Щедрі оливки зривав господар.
І лавр тінистий замість намету вже 
ІІри спеці служить... Так не велося в нас 
Ані при Ромулі прадавнім.
Ні при нестриженому Катоні.
Майно приватне зав ж ди дрібним було. 
Значним -  суспільне.
Не будував ніхто
Д ля себе портиків просторих.
Щоб уже й тінь свою влітку мати. 
Дернова стріха так і закон велів 
Була в повазі. Мармуром тесаним 
ІІа кошт суспільний прибирали 
Тільки святині й міські будівлі, 

ч Z * < ) i 4  ї  \  1 ч ц  ê  i l  t v s b z -

Які рядки вірша свідчать про розкіш Риму?

Структура римського суспільства була складною . Воно 
поділялося на патриціїв і плебеїв, на вільних і невіль
ників. В ільні ще поділялися на квіринів, латин ів , пере- 
гринів і вільновідпущ еників. Квірини мали право влас
ності на землю, укладання угод, голосу в народних зборах 
і право обіймати держ авні посади. Л атини мали обмежені 
права. Перегрини -  іноземці -  були безправними, але з ча
сом могли одержати права, якщ о їх під опіку брали квіри 
ни. В ільновідпущ еники хоч і вваж алися римськими гро
мадянами, але мали тільки  право укладати торговельні 
угоди.

Н евільники-раби також  поділялися на групи. Н айгір
ш им було становищ е тих, кого взяли в полон із зброєю 
в руках. Рабам дозволяли брати участь у релігійних риту
алах. Існувала традиція відпускання рабів на волю. Але 
загалом рабів вваж али «тваринами, що вміють говорити».

2 4 9

Місто Рим і життя 
його мешканців
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Гладіатор. 
Мозаїка з терм Каракалли 

у Римі. III ст.

Тріумфальна арка Тіта в Римі.
Сучасний вигляд

3. П овсякденне ж и ття  р и м л ян

День у римлян розпочинався о третій (за нашим часом
0 дев’ятій) годині ранку. Римлянин снідав хлібом і вином, 
інколи сиром і медом. Потім ішов у своїх справах: до школи, 
до суду чи до сенату. Багатий громадянин приймав бідних, 
роздавав їм їж у і гроші, сподіваючись, що його підтримають 
під час виборів. Обідали холодними та гарячими стравами, 
рибою, хлібом, вином. Після обіду розпочиналася сієста -  
час відпочинку. Робота всіх установ припинялася. Зачин я
лися храми, купецькі крам ниці. Винятком  були лиш е 
засідання сенату й суду, народні збори. Інколи раби також  
продовжували роботу в полі. Після сієсти римляни займа
лися спортом, іш ли до терм, тренувалися на Марсовому 
полі. Потім римляни вечеряли.

Улюбленими розвагами римлян були бої гладіаторів
1 перегони на колісницях. Д есятки тисяч рим лян збирали
ся до амфітеатру, щоб побачити, я к  гладіатори, звезені 
з різних провінцій, вбивали один одного чи боролися з хи
ж им и зв ірам и  -  левам и , ведм едям и, бикам и . Інколи 
гладіаторські бої тривали по півроку. Долю переможеного 
гладіатора виріш ували самі глядачі. Великий палець, що 
показував униз, означав смерть, піднятий угору -  ж иття. 
Вигравш и багато боїв, раб-гладіатор міг дістати волю.

Римський дім (домус). М еш кали рим ляни залеж но від 
статку або в інсулі, або в палаці, або в атріумі. Атріум -  дім 
заможного рим лянина -  мав внутріш ній двір, оточений з 
чотирьох сторін критою  колонадою (він мав назву перести- 
ля). У перестилі серед квітів  і фонтанів с ім ’я проводила 
свій вільний час. Складовою  дому були бібліотека та 
ойкос -  велика зала для прийомів. У такому будинку з 
часом підлогу почали покривати мармуровою плиткою, 
а потім і мозаїкою. Стіни розписували фресками. Стелю 
прикраш али золотом і слоновою кісткою . Замінювалося й 
умеблювання кімнат: замість старих дубових меблів з ’яви
лися меблі з деревини цінних порід, що завозилася зі Сходу. 
Разом із предметами побуту заможні римляни запозичували 
з Греції та країн  Сходу також  моду і звичаї. Дім оточували 
мурами. Зовні на стіні висів дзвіночок, який  сповіщ ав гос
подарям про прихід відвідувачів. На порозі мозаїкою було 
викладене слово «єауіе» -  «будь здоровий», а інколи -  мо
заїчне зображ ення собаки.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

4. Р и м ська  с ім ’я та ви хо ван н я  дітей

Право створювати родину було одним із основних прав 
римського громадянина. Ш люби інш их верств населення 
вваж алися незаконними. Якщ о батько був громадянином, 
а мати латинянкою , то дитина мала право на римське гро
мадянство.

250 Аі ----- н-----------------------------* _ і-----



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. ' н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Римська тога

На чолі родини стояв батько. Він мав величезну владу. 
Закон йому дозволяв убивати дітей до трьох років, а якщ о 
вони мали фізичні вади чи слабке здоров’я, то й старш их. 
Ж ін ку  в римській родині поважали як  господиню дому. 
Чоловік не міг скривдити її з власної волі. За як ісь  провини 
він міг судити друж ину тільки разом з родичами.

Н ародження дитини супроводжувалося багатьма обря
дами. Під час однієї з церемоній батько брав дитину на ру
ки, визнаючи таким  чином її своєю. Я кщ о ж  батько не виз
навав дитину, тоді її залиш али на вулиці і вона могла 
померти або стати рабом. П ісля визнання малю ка сповива
ли та клали в л іж ко . На 8-й або 9-й день від народж ення 
маленькому рим лянину давали ім ’я й дарували різні ам у
лети: меч з ім ’ям батька, сокирки з ім ’ям  матері, зобра
ж ен ня зірочок, тварин, я к і надівали на шию дитині. 
Складною справою було обрання імені. Д итина відразу 
отримувала ім ’я роду, до нього додавалося особисте ім ’я, 
їх  у латинській  мові налічувалося близько 20. Крім того, 
існували ще й прізвиська. Н априклад, поет Овідій мав 
прізвисько Назон -  носатий, прізвисько Цицерон означало 
горох.

Родинні звичаї з часом зм іню валися. У Римі за часів 
імперії було пош ирене усиновлення. Зм іцню валася неза
леж ність римських ж інок. П рактикувався шлюб, у якому 
ж ін ка не підпадала під владу чоловіка, були мож ливими 
розлучення.

Форум Ром ану м у Г
Римі. Сучасний /£, \

вигляд ІШ \ 4  Л \

Саркофаг із зображенням 
подружжя.
Фрагмент. VI ст. до н.е.

Римська туніка 1 ГІОСПЄрЄЧаЙТвСЯ
і  з мудрецем

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

Що ви знаєте про звичаї в 
і римській родині?

1. Користуючись планом, опишіть Давній Рим.
2. Як  проходив день у заможного римлянина?
3. Який вигляд мав будинок заможного римлянина?



ПАДІННЯ РЕСПУБЛІКИ 

ТА РАННЯ ІМПЕРІЯ

РОЗДІЛ X
5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

§ 52. Виникнення християнства
Народж ення нового бога

1. В иникнення християнства

Оранта. Розпис кубікули 
Велато у катакомбах 

Прісцилли. III ст. н.е.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
Христос -  перекладене гре
цькою мовою слово «Месія». 
Месія -  посланець бога, спа- 
ситель, який врятує народ від 
зла та покарає його ворогів. 
Євангеліє (у перекладі з 
грецької -  добра новина) -  
викладене вчення Ісуса Хрис- 
та та розповідь про його жит
тя і діяння.

Апостол. Розпис гробниці 
Авреліїв. III ст. н.е.

Християнство виникло в умовах, коли численні 
верстви вільних землевласників перетворювалися на 
залежних орендарів, поповнювали наймане військо 
або лиш алися без засобів існування і переселялися до 
великих міст, сподіваючись на якісь подачки.

У тримання арм ії, численних чиновників, підт
римання розкош і імператорських палаців -  усе це 
вим агало додаткових  кош тів  і призводило до 
збільш ення податків.

Основна маса населення в умовах імперії не лиш е 
втратила будь-яку можливість впливати на ж иття 
держ ави, а відчувала себе беззахисною перед все
владдям імператора й чиновників, чужою у своїй 
держ аві.

Ще складніш им було становище в підкорених Римом 
провінціях, де народ потерпав від сваволі чужих і своїх 
правителів. Саме в одній з провінцій Римської імперії -  в Па
лестині -  і зародилася нова релігія -  християнство. Христи
янство проголошувало єдинобожжя (в основу його покладено 
віру євреїв у єдиного бога), рівність перед богом, братерство 
всіх народів. Засновником нової релігії був Ісус Христос.

2. Ісус Христос

Тривалий час точилися дискусії щодо того, чи існував 
Ісус Христос як  реальна історична особа. Вивчення різних 
дж ерел, зокрема Б іблії, яка  розповідає про його ж иття, 
свідчення сучасних йому і пізніш их істориків дали підста
ви стверджувати, що Ісус Христос -  реальна особа. Він на
родився, можливо, бл. 7 -3  р. до н.е. у місті Віфлеємі, на 
півдні Іудеї. За біблійною легендою, він був сином Бога, 
хоча мав і земних батьків. Його батька звали Йосипом, а 
маму -  Марією. Дитинство Ісуса пройш ло у Н азареті. Його 
сп рийм али  як  Сина Б ож ого, месію , тобто ви конавц я 
рятівної місії, посланця Бога на Землі. У своїх проповідях 
Ісус Христос проголош ував необхідність пош уків Царства 
Божого, оскільки найвищ е благо і найвищ а мета людини 
не в земному ж итті, а за його межами. Він закликав  до 
свідомого зречення земних, матеріальних уподобань. Таке 
зречення є необхідною умовою духовного очищ ення й 
оновлення ж иття , що в свою чергу дасть змогу людині 
увійти до Ц арства Небесного (Божого). Отже, до Царства 
Небесного можуть увійти прості, бідні люди, здатні духов
но оновитися. Проповіді Ісуса знайш ли відгук у найбідні- 
ш их верств населення.

2 5 2



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Місце проведення І Вселенського 
собору в 325 р.

• Столиці держав і царств 
Найбільші міста
Території християнських громад у 300 р. П о Ш І ї р е Н  Н Я  

Подальше поширення
християнства в І\М/ ст. Х р і Л С Ґ П Ч Я Н С Т 7 1 в ( 1  в

■- -■ Територія виникнення Р и Л І С Ь К І и  І М П Є р І Ї

____ християнства 200~300 р р .  Н . Є .
Межі патріархатів г г

■ Кордони Римської імперії IV ст.

3. П ерш і християнськ і громади

Успішність проповідей Ісуса Христа 
викликала невдоволення фарисеїв -  
послідовників релігійної теч ії, що 
виражала інтереси заможних іудеїв і 
відзначалася особливим фанатизмом. 
Один з учнів Христа -  Іуда -  видав йо
го фарисеям, як і засудили Ісуса на 
смерть. Вирок затвердив рим ський 
прокуратор Понтій Пілат. Ісуса Хрис
та після численних тортур розіп’яли 
на хресті. Поховали його у печері за 
межами міста у п ’ятницю, а на третій 
день -  опівночі в неділю Ісус воскрес. 
Коли на третій день ж інки піш ли вкло
нитися Сину Божому, то їх зустрів 
ангел, який  повідомив про воскресіння 
Христа. Пізніше Ісус являвся своїм уч
ням і близьким, зміцнюючи їхню віру.

П ісля загибелі вчителя його учні -  а п о с т о л и  -  у своїх 
проповідях роз’ясню вали суть і значення того, що відбуло
ся. Вони сф орм ували основні символи хри сти ян сько ї 
віри -  віри у спокутну смерть Ісуса Х риста та його вос
кресіння. Апостоли були й авторами перш их описів ж иття 
Ісуса -  Є вангеліїв.

Звістка про жертовну смерть Ісуса Христа, розповіді про 
його воскресіння і вознесіння, які поширювалися по всій те
риторії Римської імперії, сприяли збільшенню кількості 
віруючих. П рихильники нової віри -  християни -  створюва
ли християнські громади. Члени громади збиралися разом 
читати молитви, спілкуватися. На таких зібраннях вони до
лали свою самотність, знаходили розуміння і допомогу, адже 
перші громади підтримували сиріт, незаможних, людей, 
знесилених старістю. Перші громади з ’явилися в Єрусалимі, 
пізніше -  в багатьох інш их містах імперії.

Володарі Риму, жорстоко переслідували перших христи
ян, бо вони заперечували існування багатьох богів та відмов
ляли ся  вш ановувати імператора. Влада звинувачувала 
християн у тому, що вони готують змову проти імператора 
і що вони підпалили Рим у 64 р. За імператора Діоклетіана 
християн, які відмовлялися зректися віри, 
спалю вали ж ивцем . Щ об здійсню вати 
обряди , хри сти ян и  зби рали ся  таєм но, 
зазвичай уночі. Перш им притулком хрис
тиян у Римі були катакомби -  підземні 
ходи природного або штучного походж ен
ня. Та, незваж аю чи на переслідування, 
християнство ш видко пош ирю валося.

«о.Ж
6 £ /ч И К А  М А Н Д Р  ( е / ц

Позначте 
на контурній карті:

Райони виникнення 
та пош ирення 
християнства.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Порівняйте християнство і 
релігію греків.

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я

1. Коли і чому виникло християнство?
2. Як римські імператори ставилися до християн?
3. Що ви знаєте про Ісуса Христа?
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ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

Що Ви знаєте про цих історичних діячів?

Ш 1. Порівняйте становище чоловіка і жінки у  римській родині.
2. Порівняйте Римську імперію і державу Александра Македонського.
3. Що дає підстави вважати Римську імперію агресивною державою?

Оберіть правильну відповідь:

1. Прізвисько «Цезар» означає:
а) кінь;
б) віслюк;
в) слон;
г) диктатор.

3. Богиня -  покровителька художників:
а) Юнона;
б) Be пера;
в) Мі нерва;
г) Діана.

2. Роки правління династії Юліїв-Клавдіїв: 4. Автор «Енеїди»:
а) 14-69  рр. до н.е.; а) Вергілій;
б) 4 3 -6 9  рр. н.е.; б) Плавт;
в) 14-69  рр. н.е.; в ) Овідій;
г) 15-69  рр. н.е. г) Плутарх.

1. Чому християнство поширилося в Римській імперії?
2. Що пропагували Ісус Христос та його послідовники?
3. Чому терці й імператори боялися християн?



Г  П З  якими подіями в історії 
Риму пов’язані ці дати?

1. Як розважалися давні 
римляни?
2. Хто і як вирішував долю 
переможено/о гладіатора ?
3. Які величні будівлі були 
споруджені у  Римі в добу 
імперії?

1. Розкаж іть про релігійні вірування  , і |  !
давніх римлян. р р - 6 9  рр. н ; « г ^
2. Що запозичили римляни з

• Л * • • О ' . > і  . А ї їгрецької та східних релігій г

1. Чому Юлія Цезаря можна назвати видатною людиною?
2. Розкажіть про військові походи Юлія Цезаря.
3. Поясніть поняття «диктатор», «імперія», «апостол»,
«Євангеліє».
4. Якою, на вашу думку, стала б Римська держава, якби Юлій 
Цезар не загинув?

Встановіть відповідність:

45 р. до н.е. Н ародж ення О ктавіана

63 р. до н.е. Встановлення 
одноособової влади Ц езаря

44 р. до н.е. Початок війни Ц езаря за 
владу в Римі

49 р. до н.е. Вбивство Ц езаря

О ктавіан «чобіток»
К алігула податки на туалети
Веспасіан фіск

— і
255 4»

___ і------- 1-------------- ------  а ------------

Розташуйте події в  
хронологічній послідовності:

2 .Загибель М арка Антонія 
3 .Оголошення тріумвірами 

проскрипції

1.Вознесіння Христа
2. Р озп’яття  Христа
3. П ож еж а в Римі
4. Різдво Христове

Перевірте себе!



РОЗДІЛ XI
ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ
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§ 53-54. Римська імперія 
у III та IV—V ст. н.е.

Ослаблий велет ень

НАКАЗ ЦЕЗАРЯ
Ї..ГҐ&.

в и в ч і т ь  слова 
та їх значення

К риза  -  складне станови
ще, загострення супереч
ностей.
Ін ф л я ц ія  -  надмірне збі
льш ен н я к ількост і гро
шей і ш видке їх  знецінен
ня.

Луцій Септимій Север

1. К ри за  Рим сько ї ім пер ії

У II—IIІ ст. велетенська Римська імперія вступила у три
валу кризу. Дедалі рідше збиралися народні збори і до 
III ст. н.е. зовсім зникли. Сенат уже не розв’язував важливих 
проблем держави. У провінціях постійно було неспокійно. 
Повставали не тільки підкорені народи, а й легіони, які 
повинні були тримати їх у покорі. Частина провінцій прого
лосила незалежність. Армія -  опора імператорського Риму - 
втратила боєздатність і дисципліну.

Скарбниця держ ави спорожніла через витрати на вели
чезну армію та розкіш  імператорського двору. Почалося 
знецінення грошей -  ін ф ляц ія . Срібні гроші заміню валися 
мідними. Втрачався зв ’язок з провінціями й занепадала 
торгівля. Н ехтування римлянами законів, звичаїв і тра
дицій призвело до небувалого зростання злочинності.

З припиненням загарбницьких воєн Рим уж е не отриму
вав невільників. Тому рабів примуш ували працювати все 
більш е. Щоб раби трудилися старанніш е, господарі нада
вали їм д ілян ку  зем лі, дозволяли мати с ім ’ю, власне м ай
но. їх називали «рабами з хатинами* -  колонами. Але за 
звичай колонам не вдавалося зм іцнити своє господарство, 
вони поступово заборговували замож ним римлянам  і розо
рялися. Тоді їх уже продавали з земельною ділянкою  та 
боргами.

На цей час серед римлян виникла велика к ількість не
роб. їх  ц ікавили лиш е «хліб і видовищ а*, а також  чи роз
даватиме гроші черговий імператор. Усе це послаблювало 
імперію та наближ ало її загибель.

2. «Солдатські» та «сенатські» ім ператори

П ісля смерті Коммода поновилася кривава боротьба 
м іж  різними претендентами на владу, які спирались на 
війська у провінціях і загони преторіанців. Інколи сенат 
зводив на трон своїх імператорів, але найчастіш е перема
гав висуванець арм ії. У 193 р., підтриманий своїми солда
тами, владу в Римі захопив представник заможного роду 
Северів з ф ін ікійської колонії в Африці Луцій Септимій 
Север (146 -211  рр). Він переїхав до Риму, коли йому ви
повнилося 20 років. Тут Л уцій Септимій зробив військову 
та політичну к ар ’єру. Ставши імператором, він розпочав 
боротьбу за владу над усією державою  з Песценнієм Нігром 
та Клодієм Альбіном, яких їхні прихильники проголосили 
імператорами в інших частинах Римської держ ави. Север
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зам ирився з Клодієм, а іншого супротивника довелося 
перемагати на полі битви. Згодом Север позбувся й Клодія 
і став одноособовим правителем. Щоб зм іцнити свою владу 
та отримати величезний спадок, новий імператор оголосив 
себе сином М арка А врелія. П рагнучи здобути підтримку та 
любов римського народу, він додав собі ім ’я Антонін, що 
належ ало попередній популярній династії, яку  ш анували 
в Римі.

Ворожий щодо сенату, Север розраховував лиш е на 
підтримку арм ії. Тому й реформи свої розпочав з армії: 
розпустив стару преторіанську гвардію, яка  складалася з 
рим ських  гром адян , і набрав нові загони із солдатів 
сирійських та дунайських легіонів; посилив кордони, 
убезпечивш и держ аву  від нападів зовн іш ніх  ворогів. 
У 211 р. імператор помер, залиш ивш и двох синів-спад- 
коємців Ц езаря В асс іан а‘К аракаллу  (1 8 6 -2 1 7  рр.) і Ав- 
густа Гета. Братів підтримали сенат, легіонери і прето
р іан ська  гвард ія . А ле двом правителям  був зам алий  
імператорський трон. Вони так ворогували м іж  собою, що 
навіть поділили на дві частини палац свого батька, відго
родивш ись один від одного. Виріш или поділити й країну. 
Августу Гету мала відійти східна частина ім перії із столи
цею в А лександрії Є гипетській, а К аракаллі -  західна із 
столицею в Римі.

Матері вдалося умовити синів не припускатися такої 
ф атальної помилки. Однак ворожнеча не припинилася, 
і за наказом К аракалли Августа було вбито. Щоб виправда
ти цей вчинок, Ц езар Бассіан розповідав усім, що брат го
тував змову проти нього. А остаточно імператор заспокоїв 
рим лян у традиц ійн ий  спосіб -  роздаванням  грош ей. 
Винагороджуючи преторіанців, як і підтримали його, за 
один день він витратив усі гроші імператорської казни.

П равління К аракалли було ж орстоким. Імператор стра
чував друзів брата, і власних друзів, і ворогів держ ави. 
Будь-яка непокора ви кли кала у нього ш алену лють. Так, 
коли ж ителі А лександрії Єгипетської відмовилися вико
нувати наказ про додаткові*;і набір в армію , К аракалла 
наказав зруйнувати значну частину міста і вбити близько 
10 000 чоловік.

За час свого правління імператор дарував права грома
дянства ж ителям  римських провінцій, провів грошову ре
форму, розбудовував дороги. У 212 -2 1 6  рр. були збудовані 
відомі громадські лазні, як і дістали назву «терми К ара
калли*.

Я к лю дина настрою, він оголосив війну П арфянському 
царству лиш е тому, що його правитель відмовився видати 
зам іж  за римського імператора свою дочку. Ц я війна була 
останньою подією в ж итті К аракалли . У 217 р. його вбив 
командир особистої охорони Марк М акрин. Я к ствердж у
вали сучасники, Рим святкував смерть імператора.

Каракалла

Римські солдати 
часів імперії
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ЦЕ ЦІКАВО

Сирійські жерці напроро
кували Елагабалові смерть 
унаслідок змови. Тому за 
ж иття імператор приготу
вав для себе золоті мечі, 
щоб заколоти себе, отруту у 
вишуканому та прикраш е
ному дорогоцінним камін
ням посуді. Він говорив, 
що смерть повинна бути 
розкішною.

Бій гладіаторів .і дикими 
тваринами. 

Давньоримський рельєф

Після смерті Каракалли владу захопив Марк Макрин. 
Його невдале правління тривало до 16 травня 218 р., коли йо
го вбили власні солдати й проголосили черговим імператором 
Елагабала (204 -222  рр.). Чотирнадцятилітній імператор 
увійшов у історію не державними справами, а неймовірною 
жорстокістю та марнотратством. Названий на честь одного зі 
східних богів, він приносив йому в жертву хлопчиків і дівча
ток. На весь Рим були відомі його лотереї, у яких можна було 
виграти 10 верблюдів або 10 мух. Чесних людей він вважав не 
гідними поваги.

У звичайних римлян ненависть викликали розкішні обіди 
Елагабала з екзотичними стравами. Розважаючись, імпера
тор наказував засипати гостей пелюстками квітів. Інколи 
пелюсток було так багато, що дехто помирав від задухи. 
Державні справи Елагабала не цікавили, але він дорого про
давав усім бажаючим звання та посади. Правління Елагабала 
викликало хвилю обурення серед римських громадян. Солда
ти знову повстали і вбили імператора. Навіть після його 
смерті римляни з ненавистю говорили про тирана.

Наступником Елагабала у 222 р. став Алексанлр Север 
(208-235 рр). Новий імператор здобув гарну освіту, знав 
кілька мов, непогано малював, співав, грав на музичних 
інструментах, був добрим оратором. Александр мав плани 
відродити могутність імперії. Зокрема, він значно скоротив 
витрати на утримання двору, провів грошову реформу, попов
нив запаси продовольства, витрачені Елагабалом, відкрив 
нові навчальні заклади. Але це не допомогло подолати кризу 
імперії. Становище ускладнилося на початку III ст. н.е., коли 
на імперію одночасно напали германські племена алеманів 
і перси. На короткий час Александру вдалося навести лад 
в армії, і Рим зміг протистояти вторгненню. Але перси завда
ли імперії відчутних ударів.

Александр Север був людиною миролюбною, тому, щоб 
зберегти владу та країну, вирішив також  домовитися з гер
манцями. Намагання імператора укласти мирну угоду з во
рогами викликало шалену лють легіонерів. Солдати, які 
привели до влади династію Северів, з легкістю вбили в 235 р. 
останнього її представника -  Александра Севера. Далі, як  у 
калейдоскопі, змінювалися імператори -  вихідці із простих 
солдатів: Максимін Ф ракієць, Гордіан, Децій, Валеріан та 
десятки інших. Незважаючи на те, що дехто з них намагався 
дбати не лиш е про себе, а й про державу, вони гинули насиль
ницькою смертю внаслідок двірцевих змов.

3. Реф орм и Д іоклет іан а

У 284 р. римським імператором став командир двірце- 
вих військ Діокл (243 — між 313 і 316 рр.). Він зм інив ім ’я 
на Ц езар Гай А врелій Валерій Д іоклетіан  Август. Діок- 
летіан вимагав від оточення покори та ставлення до себе як

- і і 2 5 8
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ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

до бога. Перед ним падали на землю та цілували його одяг. 
З правління Д іоклетіана, коли давні республіканські органи 
влади остаточно втратили своє значення, а влада імператора 
нічим і ніким не обмеж увалася, розпочався новий період в 
історії Римської імперії. Він дістав назву «домінат».

Д іоклетіан  отрим ав у спадок слабку та занепадаю чу 
імперію. У Галлії повстали вільні землероби, колони, раби й 
місцеві племена, яких  підтримали легіони, набрані з галлів. 
Вони нищ или вілли замож них галлів та рим лян, вбивали чи
новників. П овсталі намагалися утворити незалеж ну держ аву 
і навіть обрали власних імператорів -  А манда й Е ліана. Заво
руш ення відбувалися й в аф р и кан ськи х  п ров ін ц іях . 
Дворіччя захопили перські війська. Ззовні Риму загрожува-

Діоклетіан покінчив життя 
самогубством. Він отримав 
запрошення на бенкет від 
імператорів Константина та 
Ліцинія, але відмовився 
взяти в ньому участь, по
славшись на старість та 
слабке здоров’я. У відповідь 
імператори надіслали йому 
листа з погрозами. Пам'ята
ючи про загибель багатьох , 
володарів Риму, Діоклетіан ^ ли С е м е н а  Франків та алеманів.
вирішив уникнути сорому І Діоклетіан для зміцнення імперії провів низку реформ.

Унаслідок військової реформи частина армії була розташована 
у фортецях на кордонах імперії, а інша перебувала в містах. Це 
давало змогу контролювати місцеве населення і придушувати 
повстання на їх початку. У 296 р. нова армія з успіхом здолала

/ насильницької 
І прийняв отруту.

. _>_л-

смерті

повсталих у Єгипті.
П отребувала реф орм ування система управл інн я. 

Імперія була майж е некерованою через величезні відстані. 
Інколи розпорядження імператора у провінції отримували 
лиш е через кілька місяців. Д іоклетіан поділив імперію спо
чатку на дві частини -  східну і західну -  й призначив своїм 
співправителем визначного полководця М аксиміана. Зго
дом своїм співправителем західної частини Д іоклетіан при
значив Гая Г алер ія  (2 4 2 -3 1 1  рр.). М аксиміан, яки й  
управляв східною частиною, також  обрав собі співправите
ля — Ф лавія  Констанція Х лора (2 6 4 -3 0 6  рр.). Але й за 
умов поділу імперії Д іоклетіан лиш ався одноособовим пра
вителем з необмеженою владою. Така система управління 
д істала назву тетр ар х ія  -  правл інн я чотирьох. 
Новий поділ, на думку Д іоклетіана, повинен був посилити 
владу та поліпш ити управління імперією . Крім цього, 
імперію було поділено на 12 областей (діоцезів) і поряд із 
старими провінціями організовано 100 нових. Збирання 
податків та придуш ення повстань покладалися тепер на 
місцеву владу. Існували окремо військова і цивільна влада.

Щ е одним завданням , яке  Д іоклетіан ставив перед со
бою, була боротьба з християнством. На його думку, хрис
тияни становили загрозу для влади, оскільки їхні общини 
нагромадили гроші та були добре організовані. У 303 р. він 
видав закон, яким  заборонив християнство. Було наказано 
руйнувати церкви й палити християнські книги. Кожен 
віруючий мав принародно зректися своїх поглядів і прине
сти ж ертву язичницьким  богам та імператорам. Тих, хто 
відмовлявся, піддавали переслідуванням, тортурам, ув’я з 
ненню і навіть страчували. Майно християн конфісковува- 
ли на користь держ ави.

НАКАЗ ЦЕЗАРЯ

вивчіть слова 
та їх значення

Д о м ін а т  (у перекладі з 
лат. -  панування) -  форма І 
правління державою, за 
яко ї влада імператора є І 
необмеженою, а республі
канські органи влади втра- і 
чають значення.
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РОЗДІЛ XI
ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. доне. 3000 р. до н.е.

Яондіиій
ДІОЦШ
Щ "»

Лугдун
Мілан

ДІОЦВД АФРИКА

Равениа ЕВКСИНСЬКИ
Рим • фессалднікаКонетамтинополь

П діоГІКЯ-
Афіни

f  f  b t/f Дамаск

У 305 р. Д іоклетіан і М аксиміан 
зреклися влади й передали її цезарям 
Галерію та Констанцію Хлору. Але 
невдовзі провінції почали проголош у
вати власних імператорів, я к і вбива
ли один одного, борючись за владу.

4. Реф орм и К онетантина

• Столиці держав і царств

• Найбільші міста

Територія Римської імперії
Д ІО ЦЕЗ
ІС П А Н ІЯ Основні області імперії

Римська імперія IV cm.

У 306 р. британські легіонери про
голосили імператором талановитого і 
відважного командира, старшого сина 
Констанція Хлора К онетантина. Мир
ними угодами та зброєю виборював 
Константин владу. На цьому ш ляху 
він здолав М аксен ц ія , сина М ак
симівна, у 312 р. біля містечка Чер
воні Скелі, поблизу Рим у. В ійська 

Максенція були розбиті, а сам полководець утонув у Тибрі. 
На честь ц ієї перемоги поблизу Колізею спорудили тріум 
фальну арку, яка  збереглась і до наш их часів.

К онстантин увійш ов до Рим у. Сенатори, повіривш и 
обіцянкам  Конетантина відродити колиш ню  владу сенату, 
проголосили його Августом. Проте Константин запрова
див для сенаторів держ авний податок, поділивш и їх на 
класи за кількістю  майна та грошей, і дбав про збільш ення 
кількості сенаторів-багатіїв з провінцій імперії.

У 323 р. Константин позбавив влади Л іци н ія  -  володаря 
сходу імперії, а згодом убив його. У 324 р. Константин, 
названий пізніш е Великим, став одноособовим володарем 
усієї Римської імперії.

И \  V 1 уи  * 1 1  * # * 9 1 4  \  У 1 у и  І * * ! *

ЛАТИНИЦЯ

прочитайте документ 

З  ука зу  Конетантина про колонів
Той, у  кою буде знайдено чу ж ого колона, повинен не тільки повернути йо
го на місце його походження, а й заплатити за нього подушний податок 
за той час, що колон у  нього перебував. Л самих колонів, які надумають 
утікати, належить закувати у  кайдани як таких, що перебувають у  
рабському становищі, щоб вони були .тушені як покарання виконувати 
обов 'язки рабів.

Які покарання передбачалися указом для колонів-угікачів та тих, хто надавав ім 
притулок?

2 6 0



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е.

Імператор продовжив реформи, розпочаті Д іоклетіа- 
ном. Він мав на меті поступово прикріпити вільних людей 
до землі або ремесла. За реформами Константина, селянин 
і ремісник мали постійно проживати на одному місці. З а 
борона переселятись мала забезпечити не лиш е вироб
ництво сільськогосподарської продукції і ремісничих ви
робів, а й постійний збір податків  д л я  наповнення 
держ авної скарбниці. Коло платників податків розш ирюва
лося й внаслідок збільшення кількості колонів. Водночас 
Константин видав указ, згідно з яким  жорстоко карали за 
втечу не лиш е колонів, а й тих, хто їх переховував.

За правління Константина змінився й склад римської 
армії. Якщ о раніше її основу становили громадяни імперії, 
то тепер у ній почало з ’являтися все більше найманців з пле
мен, що прож ивали на кордонах ім перії. Константин 
увійшов у історію як  перший імператор, за якого варвари 
ставали навіть римськими консулами.

У 3 2 4 -3 3 0  рр. на місці грецької колонії В ізантій на 
берегах протоки Босфор Константин заснував нову столи
цю -  Константинополь, яку  називали «другим Римом». 
Щоб надати їй величі й розкош і, імператор наказав вивезти 
до Константинополя величезну к ількість  статуй і доро
гоцінних прикрас з Риму та інш их міст держ ави. У новій 
столиці збудували храми старим язичницьким  богам і хри
стиянські церкви. Частина римської знаті переселилася до 
Константинополя.

Константин помер 22 травн я 337 р. Своїми спадкоєм ця
ми він призначив синів Константина II, Констанція II, 
Константа і плем інників Д алм ація  Молодшого та Анніба- 
л іана, як і відразу почали міжусобну боротьбу за владу.

500 р. н.е. 1000 р. н

Імператор Константин. 
Фрагмент скульптури 

330-340 pp. н.е.

^ Л И К А  М А Н Д Р /а ^

Позначте 
на контурній карті:

1. Територію Римської 
імперії у III ст. н.е.

2. Місто Константино
поль.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Чим відрізняється домінат 
від принципату?

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

1. Чому деяких римських імператорів II—111 ст. називають 
солдатськими?

2. Що принесло імперії правління Септимія Севера, Каракалли?
3. Порівняйте правління Елагабала і Александра Севера.
4. Які реформи провели Діоклетіан і Константин?
5. Чому Діоклетіан переслідував християн?
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РОЗДІЛ XI
ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

§ 55. Християнська церква
П ерем ога нової р ел іг ії 

1. К онстантин Великий і християни

ІШ
Вселенський собор— " Т І■ Єпископи

Пресвітер Дижон 

Община І

Пресвітер Ди«он 

О бщ инні/

ед» «V»
Пресвітер Дижом 

Обіцина«|

НАКАЗ ЦЕЗАРЯ

вивчіть слова 
та їх значення

Ц ерква -  релігійна орга- ї  
нізація, яка об’єднує при- 
хильників тієї чи інш ої і  
релігії; споруда, де відбува- 1 
ються богослужіння.

—-* ' ГШГ_^__ -

На кінець ІП -  початок IV ст. християн
ство вже мало велику кількість прихиль
ників, що весь час зростала. Добре організо
вані християнські общини об’єднувалися, 
утворюючи церковну організацію імперії. 
Общинами керували старійшини (пресвіте
ри), служителі (диякони) та адміністратори 
(єпископи). Константин оцінив міць та 
авторитет християнської церкви. Вирішив
ши скористатися цим для зміцнення 
імперії, він перейшов до рішучої підтримки 
християнства. У 313 р. Константин і його 
союзник на той час Ліциній у Медіолані 
(Мілані) видали указ (едикт), яким христи
янство оголошувалося рівним з іншими 
релігіями. Майно, відібране Діоклетіаном у 
християн, було повернуто або за нього 
виплатили гроші. Це був вирішальний крок 

до перетворення християнства із гнаної релігії на панівну. 
Християнські священики брали участь в урочистостях з наго
ди заснування нової столиці -  Константинополя. Проте сам 
імператор прийняв християнство незадовго до смерті. З  на
верненням у віру імператора християнство стало загально
визнаною релігією. З того часу християни підтримували 
імператорів, церква з повагою ставилася до Константина. 
Навіть коли християни пізніше нищили статуї ненависних їм 
імператорів-язичників, кінний пам’ятник Марку Аврелію 
залиш ився цілим лиш е тому, що цю скульптуру вважали зо
браженням Константина.

2. Х ри сти янська  церква

Один із наступників Константина -  Ф лавій Клавдій 
Ю ліан у 361 -3 6 3  рр. на короткий час повернув язи ч 
ництво, за що був названий Відступником. Він заборонив 
християнам  навчатися в ш колах і навіть сам виступав з 
промовами, спрямованими проти них.

Ю ліан загинув під час війни з персами у 363 р., і відтоді 
християни почали відновлювати свій вплив на ж ителів 
Римської імперії. Проте у віддалених від міст поселеннях 
ще утримувалася стара язичницька віра.

З 390 р. в країн і почалося переслідування язичників  і 
знищ ення храмів старих богів. У 391 р. натовп християн 
під керівництвом єпископа Ф еофіла пограбував та зруйну
вав величний храм бога Сонця в А лександрії.
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2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

У 392 р. імператор Феодосій І офіційно заборонив я зи ч 
ни ц ькі в іруван н я. Х ристиянство  стало держ авною  
релігією . Переслідуючи язичників , імператор заборонив 
О лімпійські ігри, присвячені грецьким богам. Руйнува
лись або перетворювалися на християнські чудові храми.

Тоді ж  світова культура зазнала, можливо, найбільш ої 
за всю історію втрати -  була спалена А лександрійська 
бібліотека, кн и ж ки  яко ї зберігали тисячолітню  мудрість 
давніх цивілізац ій . З в ’язок  часів перервався.

3. Боротьба з єресями

У зв’язку із збільшенням кількості общин християнство 
ще наприкінці II ст. зіткнулося з серйозною проблемою. 
Вона полягала в тому, що ж иття і діяння Ісуса Христа, опи
сані в Євангеліях, християни розуміли й тлумачили по-різ- 
ному. Суперечки навколо християнської віри точилися не 
лиш е на сторінках книж ок відомих на той час мислителів. 
Вони виникали на вулицях міст, інколи поділяючи людей 
на непримиренні групи. Щоб утвердити в усіх общинах одне 
розуміння вчення Ісуса Христа й однакові обряди, єпископи 
разом з пресвітерами збиралися для обговорення спірних 
питань.

Ухвалене спільне ріш ення було обов’язковим для всіх. 
Той, хто відступав від затвердженого порядку або вчення, 
вваж ався єретиком. Його відлучали від церкви.

І християнська церква, й імператори, як і спиралися на 
неї, карали і висилали єретиків, намагаючись зміцнити но
ву релігію.

У 325 р. за ініціативою Конетантина Великого в місті 
Н ікеї було скликано всіх єпископів на перший Вселенський 
собор. На ньому затвердили основи віри, її символи й засу
дили єретиків. З  того часу вселенські собори скликалися, 
коли виникала потреба розв’язати важ ливі для християн 
питання.

Веронезе. «Оплакування 
Христа»

вивчіть слова  
та їх значення

Є ресі -  теч ії в х р и сти 
ян ств і, що в ідх и л ял и ся  
від офіційного віровчення 
і були заборонені ц ер к 
вою.

_  к-__~. ~к ґ *—  гас_________ і

34-

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР'Я

1. Як змінилося ставлення римських імператорів до 
христянства?

2. Яка роль Конетантина у становленні християнства?
3. Що таке єресі?
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з мудрецем

Чому християнство стало 
державною релігією?
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Християнська церква



РОЗДІЛ XI
ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

Кельтський вождь. 
Бронза. І ст. н.е.

§ 56-57. Варвари і Рим. 
Падіння Західної Римської імперії

П адіння велета

1. В арварськ і плем ена

Я к у період республіки, так  і за часів імперії, Рим мав 
багато ворогів. Та йому завж ди вдавалося їх  перемагати 
або стримувати. Тепер імперія постала перед загрозою 
вторгнення сусідних народів -  варварів.

Вперше римляни зрозуміли небезпечність варварів у II ст. 
до н.е., коли зіткнулися на північних кордонах імперії з тев
тонами й кімврами. Особливо загрозливим було те, що воїни 
переселялися на територію імперії з дружинами, дітьми, 
нехитрим скарбом. Тоді Риму вдалося завдяки умілості пол
ководців та реформованій арм ії зупинити просування 
варварів в глиб країни.

На початку нової ери найчисленніш ими сусідами Риму 
були германці -  франки, готи -  західні (вестготи) і східні 
(остготи), сакси, англи, лангобарди та вандали. Ці племена 
ще не знали держави. Органами управління у них були рада 
старійшин, вождь та народні збори. Рада старійшин роз
поділяла землю, виріш увала суперечності м іж  членами пле
мені тощо. У години небезпеки плем’я захищ али збройні за
гони на чолі з вождем. Влада військового вождя трималася 
на авторитеті та силі. Він розподіляв землі і здобич. Вождь 
був рівний з іншими членами племені. Хоча були і винятки, 
коли вожді правили своїми племенами як  справжні королі.

Для набігів на прикордонні території Римської імперії 
варварські племена утворювали потужні союзи. Ослабла 
імперія змушена була укладати з варварами мирні угоди, 
надавати їм землі для поселення, набирати з них легіони. 
І навіть деякі римські полководці в цей час мали варварське 
походж ення. У другій половині III ст. почався рух вели
чезних мас варварів, який  вчені називаю ть «великим пере
селенням народів».

2. Велике переселення народів

Велике переселення народів, яке  змінило карту світу 
і відбувалося впродовж ІУ -У ІІ ст., було спричинене появою 
в Європі гунів. Цей могутній і загадковий народ прийшов 
від кордонів Давнього Китаю, здолавши десятки тисяч кіло
метрів. Стрімко просувалися гуни до Європи, підкоряючи 
території й народи і посилюючи свою могутність. Страх 
перед навалою гунів змуш ував племена, що населяли тери
торію Європи, кидати  свої землі й ш укати  безпечних 
місць. Ті, хто наваж увався чинити опір, були підкорені 
гунами і разом з ними просувалися все ближ че до кордонів 
Римської імперії.

264 
—і

Римляни проти варварів.
Рельєф
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Варвари і Рим. Падіння 
Західної Римської імперії

ч о р і і і: м о р е

ііанополі

Г г Л Н . Г РаК0Н П  F
~ г  о.Сардишія  

Нбвий Карфаген
Смірна Tape

п .С ициліл

СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ

Дяександрія

У 375 р ., рятуючись від гунів, дозво
лу оселитися у меж ах Римської імперії 
попросили вестготи. Імператор Валент 
погодився надати землі у Ф ракії (на 
сході Балканського півострова) і обіцяв 
годувати їх якийсь час. За це вестготи 
зобов’язувалися служ ити в римському 
війську. Рим ські чиновники порушили 
угоду, і варвари не отримали достатньо 
продуктів харчування. Потерпаючи від 
голоду і ж ахливих умов, готи на чолі зі 
своїм вождем А лавівом  повстали.
Проти повсталих вируш ила ім п ера
торська арм ія. У 378 р. біля Адріанопо
ля  відбулась виріш альна битва. Р и м ля
ни зазнали нищ івної поразки. Серед 
десятків тисяч загиблих римлян були 
імператор Валент II і 35 трибунів. Т ільки третині римсько
го війська вдалося врятуватися та закріпитися в Адріано
полі.

К ілька разів вестготи безуспішно ш турмували місто. 
П отім  вони руш или в глиб Б алкан ського  півострова, 
сподіваю чись на допомогу одноплем інників-легіонерів. 
Але один з командувачів імператорської арм ії -  Ю лій на
казав убивати всіх готів-легіонерів.

Загалом рим ляни, намагаючись убезпечити себе від н а
падів варварів, застосовували щодо них політику «поділяй 
і володарю й». Вони п ідкуплю вали  вож дів племен, 
провокували війни м іж  варварами, декому надавали землі 
в меж ах імперії. Усе це допомагало Риму стримувати на
тиск варварів. І цього разу для боротьби з вестготами рим
ляни найняли гунів та інш і племена. їм вдалося зупинити 
вестготів і на деякий час об’єднати держ аву під владою 
імператора Ф еодосія. Та після його смерті держ ава знову 
розпалася. У 395 р. на теренах колись єдиної імперії утво
рилося дві держ ави: Зах ідна Римська ім перія  із столицею 
в Римі й Східна -  із столицею у К онстантинополі. П ізніш е 
Східну Римську імперію  почали називати Візантією -  від 
назви міста В ізантій.

Західна
Римська імперія 
Східна Римська імперія

• Столиці держав і царст
• Найбільші міста

англосакси

франки
бургунди
вандали
вестготи

остготи

Ж  А  В  А 
і Н І Д І Г

Напади германців на Римську 
імперію. ІУ-У ст.

3. З а х о п л ен н я  Риму А лар іхом

У 401 р. Західна Рим ська імперія вж е не змогла дати 
відсіч вестготам на чолі з їхн ім  вож дем А лар іхом  
(бл. 370—410 рр.) і змуш ена була відкуплятися від вар
варів. А коли в 410 р. Рим відмовився платити, Аларіх 24 
серпня з допомогою рабів, що відчинили вночі міську браму, 
захопив «вічне місто» і піддав його нищівному пограбуванню. 
Вестготи три доби грабували Рим, але не залиш илися в ньо
му, а пішли в римські провінції.

Воїни важкої кінноти і піхоти 
готів. IV ст. н.е.



РОЗДІЛ XI
ПІЗНЯ РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

Тим часом інш і варварські племена -  ван
дали, свеви й алани захопили інш і провінції 
колись могутньої імперії. Під владою варварів 
опинилися південь Іспанії, а в 429 р. -  аф ри
канські провінції.

4. В торгнення гунів

і Кордон Римської ями *їр»і
Г у  н н Найбільші племена, що переселилися 

на територію Римської ампера

— — • Межа наділу Римської мперп

------  Межі розселення варварських
племен

Розселення племен 
варварів. V ст.

ЦЕ ЦІКАВО

Як роповідає легенда, од
ного разу в Угорщині до 
Аттіли підійшов пастух і 
приніс йому меч, який  
знайш ов на пасовищ і. 
Вождь гунів, узявш и в 
руки меч, сказав: «Довго 
був у землі цей свящ ен
ний меч, і ось боги подару
вали його мені для завою
вання всіх народів світу».

Через 40 років після наш естя племен вест
готів на територію  Західної Римської імперії 
вторглися племена гунів. Щ е у 377 р. ці кочові 
племена отаборилися в провінції П аннонія. 
Рим ська ім перія певний час трим ала гунів у 
покорі, сплачую чи королю варварів Руасу 159 
кг золота щ ороку та утримуючи заручників.

У 40-х роках V ст. вождем гунів став А ттіла 
(?—453 р.). П лем інник Руаса, він був заручни
ком у рим лян 'і добре вивчив ж иття Риму. Хо

робрий і талановитий  полководець, гунський володар 
м ріяв про завою вання світу. Він прославився грабунками 
та насиллям , тому християни прозвали його «бичем бо
ж им ». А ттіла об’єднав під своєю владою племена гунів і 
напав спочатку на Східну Рим ську імперію. У 447 р. його 
війська підійш ли до Константинополя і змусили імперато
ра заплатити  величезний викуп.

У 451 р. війська А ттіли вдерлися на землі Західної 
Рим ської імперії, в Галлію , і взяли в облогу місто Орлеан. 
Вестготи, що володіли цими зем лям и, звернулися по допо
могу до Риму. Коли здавалося, що місто може врятувати 
тільки  диво, на допомогу прибули римські війська на чолі 
з Ф лавієм  Аецієм та королем вестготів Теодоріхом. Облогу 
з Орлеана було знято.

Щ об дати відсіч могутньому супротивникові, свої сили 
об 'єднали рим ляни, ф ранки, вестготи, бургунди, алани, 
сакси. Виріш альна битва м іж  сою зниками і гунами, на 
боці яки х  виступали остготи й сармати, відбулася на захід 
від міста Труа, на К аталаунських полях. Іноді цю битву 
називаю ть «битвою народів». Вона була однією з найкри- 
вавіш их битв давнини в Європі. У ній загинуло близько 
62 тис. воїнів. Завдяки  мужності вестготського короля Те- 
одоріха та стійкості римської піхоти, битву було виграно. 
Р озгром лена ар м ія  А ттіли  зал и ш и л а  м еж і Р им сько ї 
імперії. У 453 р. А ттіла помер після власного весілля. 
Його держ ава розпалася.

5. П ад ін н я  ім пер ії

Західна Римська імперія, яка  вистояла у війні з мо
гутніми гунами, невдовзі зазнала нападів вандалів з тери
торії Північної А фрики, де вони створили могутню державу, 
на чолі з королем Гейзеріхом. Захопивш и острів С ицилія,



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. ! 500 р. дон.е. (| н.е. 500 р. н.е. І 1000 р. н.е.

вандали перетворили його на зручним плацдарм для нападу 
на Рим . У 455 р. вони взяли колись неприступну для 
ворогів столицю Західної Рим ської імперії. Два тиж ні вони 
грабували й руйнували Рим . Т исячі ж ител ів  «вічного 
міста» загинули, захищ аю чи дом івки , тисячі були пере
творені на рабів. Було знищ ено культурні досягнення бага
тьох поколінь народів імперії, зруйновано архітектурну 
велич гордовитого Риму, втрачено ш едеври мистецтва. 
З того часу поняття «вандалізм» вж иваю ть, коли йдеться 
про безглузду ж орстокість і знищ ення надбань культури.

Але Рим остаточно ще не був переможений. У 468 р. 
рим ськи й  ф лот, я к и й  склад ався  із  1100 кораблів , 
зустрівся біля аф риканського узбереж ж я з морськими 
силами Гейзеріха. Скориставш ись помилками рим лян та 
застосувавш и запалю вальні судна, вандали перемогли.

З  того часу західноримські імператори вж е не мали ре
альної влади. їх  контролю вали варварські вожді. Сим
волічно, що останній імператор, я к  і легендарний прави
тель Риму, мав ім ’я Ромул. У 476 р. Ромула Августула 
позбавив влади вождь остготів Одоакр, а символи його влади 
відправив до Константинополя.

Т исячолітн ій  Рим упав, а Зах ідна Рим ська ім перія 
зни кла з карти світу. На й' території утворилася велика 
к ількість  варварських королівств. Традиційно рік падіння 
Західної Рим ської імперії вваж аю ть закінченням  історії 
стародавнього світу. Але ж иття  тривало, почався новий 
період в історії Свропи -  
середні віки.

^ д И К А М А Н  Д Р / ß ^

Позначте 
на контурній карті:

1. Територію  розселення 
варварських племен.

2. Н апрям ки вторгнення 
гунів та вандалів.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Чому, на вашу думку, роз
палася Римська імперія?

ЗАГАДКИ СЕРЕДЗЕМНОМОР’Я

1. Кого і чому римляни називали варварами?
2. Звідки пішло поняття «вандалізм»?
3. Порівняйте життя римлян і варварів.
4. Коли припинила існування Західна Римська імперія?
5. Які причини падіння Західної Римської імперії?

т

Висновки

Давні римляни створили і протягом тривалого часу зберігали найбільшу держа
ву стародавнього світу, що простягалася від Британських островів до Євфрату 
й Аравійського півострова, від річок Рейн і Дунай до узбережжя Північної 
Африки і долини Нілу.
Продовжили і розвинули традиції давньогрецької демократії, а з часом 
прийшли до абсолютної тиранії з всевладними імператорами.
Римляни дали людству латинську мову, яка стала основою для формування 
багатьох європейських мов та мовою науки і медицини.
Римляни досягли значних успіхів у будівництві (винайшли бетон, удосконали 
арку), портретній скульптурі, мистецтві мозаїки.

Варвари і Рим. Падіння 
2 Q7 гС, Західної Римської імперії



ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

Що Ви знаєте про ці історичні 
постаті?

З  якими подіями в історії 
Риму пов'язані ці дат и?

1. Опишіть становище християнської церкви у  
IV -  V ст. н.е.

2. Розкажіть про устрій християнської церкви 
у  I V - V  ст. н.е.

У. Що таке єресі й чому церква боролася проти 
єретиків?

4. Хто з римських імператорів перетворив 
християнство на державну релігію?

1. Колони-це:
а) раби з хатинами;
б) селяни з ралом;
в) жерці з жезлами; 
/ )  солдати із зброєю.

р— —  - _ 
Оберіть правильну відповідь:

3. Т е т р а р х ія  -  це:
а) правління двох;
б) правління трьох;
в) правління чотирьох.

2. П е р іо д  д о м ін а т у  п о ч а в с я  з  
п р а в л ін н я :

а) Максиміана;
б) Константина;
в) Діоклетіана.

— а  “ 1 - й  т ~ ~ т -

4. П е р ш и й  В с е л е н с ь к и й  с о б о р  
за с у д и в :

а) християнську церкву;
б) реформи Константина;
в) медіоланський указ;
г) єресі.
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ІІІ-У ст. н.е.
Д г Г -г  . ? - ---------

Назвіть найважливіші події основних періодів історії Риму.

Встановіть відповідність: Розташуйте події в 
хронологічній послідовності:

146-211 рр.
2 04 -222  рр.

Ц 2 08 -235  рр.
j  186-217 рр.

" 451 р. 
ч 455 р.

г- 468 р.

Ц езар  Бассіан К аракалла 
Л у ц ій  Септимій Север
Е лагабал__________________
А лександр  Север__________

Р у й н ац ія  вандалами Риму 
М орська битва біля А фри
кан ського  узбереж ж я між 
р и м лян ам и  та варварами 
П о х ід  А ттіли в Галлію

Поділ Д іоклетіаном 
імперії на дві частини.

2. Заснування 
Константинополя.

3. Повстання у Галлії.

4. Проголош ення цезарем 
Гая Галерія.

"1

З  якими подіями в історії 
Риму пов'язані ці дати?

т 1. Кого римляни називали варварами?
2. Які варварські племена змінили історію Риму?
3. Назвіть основні битви рим лян з варварами.
4. Хто з варварських правителів поклав край 

існуванню Західної Римської імперії?
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Е П О Х А  БРО Н ЗИ
II тис. до н.е. -  
VIII ст. до н.е.

НЕОЛІТ 
УІ-ІУ тис 

до :«.*>.

ЕНЕОЛІТ
ІУ-ІІІ тис. 
до н. е.

- - Г * — — у 

ПАЛЕОЛІТ
1 мли років тому -  

X тис. до н. е.

МЕЗОЛІТ 
IX—VII тис. 

до н.е.

РАННІЙ  ЗАЛ ІЗН ИЙ  ВІК
VIII ст. до н.е. -  
сер. IV ст. н.е.



Територія України почала заселятися близько 1 млн 
років тому. Розвиток людини на території України відбу
вався за тими самими напрямками, щ о і в інших регіонах. 
Населення України пройш ло ті самі етапи розвитку, щ о і 
все людство, -  кам 'яний вік (його складають: палеоліт, 
мезоліт, неоліт), енеоліт епохи міді й бронзи, залізний вік. 
За  палеоліту основними заняттями людини були збираль
ництво і полювання.

Колективне існування допом агало  вижити у складних 
кліматичних умовах. З а  середнього палеоліту на теренах 
України з ’явився неандерталець, найважливішим досяг
ненням якого було використання вогню. На зміну неандер
тальцеві в епоху пізнього палеоліту прийш ов кром аньйо
нець -  людина сучасного типу. У період пізнього палеоліту 
постали релігія і мистецтво.

Близько 1 1 -10  тис. років тому палеоліт зм інився м е
золітом. Природа України набула близького до  сучасного 
вигляду. Людина винайш ла лук і стріли. Основними стали 
полювання й рибальство. Лю дина почала приручати тва 
рин. Наприкінці мезоліту розпочався поступовий перехід 
від збиральництва й полювання до  зем леробства і скотар 
ства, які розвинулися в епоху неоліту. Цей період залиш ив 
велику кількість цікавих пам ’яток, які археологи, за певни
ми ознаками, виділяють в окремі археологічні культури. 
Однією  з найяскравіших землеробських культур, щ о п о 
стала на теренах України, була трипільська. Вона відома 
своєю  дивовиж ною  м альованою  керамікою й величезни
ми, за розм ірами поселеннями -  протом істами. Серед  б а 
гатьох культур кочових племен постали  середньос - 
тогівська, ямна, катакомбна.

В  І тис. до  н.е. на території України з ’явилися кочівни
ки, які прийшли з території Ірану, -  кімерійці.Наприкінці 
VII ст. до н.е. кімерійців витіснили скіфи. Згодом  скіфів 
змінили сармати. На півдні України жили й греки, які утво
рили свої колонії, збудувавш и чудові міста. Зем лероби  -  
пращ ури  українців, жили по сусідству з кочівниками. 
Згодом  їх нащ адки о б ’єдналися і утворили могутню  д ер 
жаву -  Київська Русь.

V



ПЕРВІСНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ 
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РОЗДІЛ XII
З млн р. тому 2,5 ман р. тому 2 млн р. тому

Знаряддя праці 
кам’яного віку

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кіїк-Коба -  печера за 25 км 
від Сімферополя. У 1924- 
1926 рр. тут уперше на 
території України знайдено 
рештки неандертальця.

_>-Л-

Житло з кісток мамонта, 
(с. Межиріч ). Реконструкція

§ 58. Залюднення території України
Від народж ення л ю д и н и  до ї ї  з л е т у

1. Д ав н я  історія У країни  — 
складова  частина  світової історії

Історія наш ої Б атьківщ ини -  У країни -  це історія у к 
раїнського та інш их народів, що в різний час населяли її 
територію. Н аселення У країни пройшло ті самі етапи роз
витку, що й усе людство, -  кам ’яний вік , епохи міді, брон
зи, залізний вік . Я к і в інш их частинах світу, людина на 
українських теренах будувала перш і ж итла з кісток м а
монта, видобувала вогонь, створила перші мистецькі ш е
деври, поклонялася силам природи та духам. До того ж 
У країна розташ ована на рівнинах, через я к і пролягали 
ш ляхи багатьох народів. Через причорноморські степи 
м андрували численні племена к ім ерійц ів , ск іф ів , сар- 
матів, гунів, готів та багатьох інш их. Це єднало наших 
пращ урів зі світом. Значним є внесок народів, що м еш ка
ли на території У країни, у світову культурну скарбницю: 
трипільська мальована керам іка, скарби скіф ських кур
ганів, архітектура грецьких колоній тощо.

2. Освоєння лю дьми теренів  У країни  
у середньому палеоліті

Заселення території У країни первісною людиною поча
лося за раннього палеоліту, близько 1 млн років тому. По
селенці прийш ли з П ередньої А зії через Б алканськи й  
півострів і Закавказзя  та з Європи. Про ж иття первісних 
людей на території України нам розповідають численні сто
янки . Н айдавніш им місцем перебування первісної людини, 
що знайдене археологами, є стоянка біля с. Королеве у З а 
карпатській  області. Згодом первісні люди розселилися у 
З ак ар п атт і, Н аддн істрян щ и н і, П ридн іпров’ї, К рим у і 
П риазов’ї. Стоянок середнього палеоліту (1 5 0 -4 0  тис. 
років тому) виявлено в "є значно більш е -  близько 200: 
у районі м. А м вросіїв . а в Д онбасі, у с. М олодове в 
Н аддністрянщ ині, с. Старосілля, печері Кіїк-Коба у К ри
му, с. Л ука-В рублівецька на Дністрі.

На території сучасної У країни знайдено кістки  десяти 
неандертальців, що ж или 100 -50  тис. років тому. У с. Мо
лодове було розкопане ж итло, що належ ить до післяльодо
викового періоду. Тоді, 100 тис. років тому, первісна 
людина змуш ена була пристосовуватися до різкого похоло
дання і будувати довгочасне ж итло. Основу ж итла стано
вила овальна огорожа, складена з кісток мамонта: 12 че
репів, 34 лопаток і тазових кісток, 15 бивнів. Ж итло 
поверх ж ердин вкривали ш курам и тварин. Посередині 
розміщ увалося вогнищ е. Лю дські колективи розташовува-
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1,5 млн р. тому 1 МАН р. тому 500 тис. р. тому н.е.

лися один від одного на відстані одноденного пе
реходу -  4 0 -5 0  км. Ц я територія могла прогоду
вати близько 100 осіб.

3. Н айвідом іш і стоянки 
доби пізнього палеоліту

П ізньопалеолітичним часом (40-10  тис. років 
до н.е.) на території України датуються близько 
800 пам ’яток . Вони розташ овані на р ічках 
Дністрі, Десні, Дніпрі, на Закарпатті та на Во
лині. Населення території України тоді становило 
близько 6 -1 0  тис. чоловік. У селищах з кількох 
ж ител проживало від 25 до 100 осіб. Найбільш відомими 
стоянками пізнього палеоліту є»Молодове і Вороновиця на 
Дністрі, Мізин на Десні, Кирилівська стоянка в Києві. Дуже 
цікавою є стоянка Межиріч, розташована на терасах у до
лині річки Рось. Вона складається з трьох жител. Для їх 
будівництва було використано кістки щонайменше 92 ма
монтів. На стоянці знайдено карту поселення, можливо най
давніш у у світі.

Я к і в усій Європі, в Україні в пізньому палеоліті спос
терігався розквіт первісного мистецтва. Археологи знайш ли 
на стоянці Молодове кістки  тварин, прикраш ені прокрес
леним и л ін іям и , стилізованим  зображ енням  зв ір ів  на 
кістці, ж езл із зображ енням лю дини й к ілька  статуеток, 
виготовлених із бивня мамонта. Виявлено чотири флейти, 
одна з яких мала дуж е складну конструкцію : на її рогово
му корпусі лиш илися сліди шести отворів, за допомогою 
яких можна було відтворювати різноманітні звуки.

Вражають також  скарби М ізинської стоянки -  ф ігурки 
з геометричним орнаментом. Вчені вваж аю ть, що деякі із 
знайдених ними кісток мамонта становили первісний ор
кестр ударних інструментів. На М ізинській стоянці також  
знайдено два браслети: один зроблений з бивня мамонта у 
вигляді ш ирокої пластинки, прикраш еної орнаментом, 
другий -  із п ’яти пластинок, покритих рядами похилих 
лін ій . Культове призначення мали пофарбовані вохрою 
щелепи та лопатки мамонта.

Мезоліт в Україні (IX -V II тис. до н.е.) позначений удоско
наленням кам ’яних знарядь праці та прийомів полювання.

V Т 1ЗАГАДКИ БОРИСФЕНА

1.Доведіть, що історія України с частиною світової історії.
2. Назвіть відомі вам стоянки первісної людини доби 

середнього палеоліту в Україні.

2 7 3

Статуетки .і бивня мамонта 
.і орнаментом. Мізин. 
14-17 тис. років тому

Фрагмент бивня мамонта .і 
орнаментом. Мізин. 

14-17 тис. років тому

Посперечайтеся 
з мудрецем

Який досвід первісної лю
дини сприяв розквіту 
мистецтва у пізньому па
леоліті?

Залюднення території 
України
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V
Вікентііі Хвойка. 1850-1914 рр. 
Першовідкривач трипільської ку
льтури, досліджував скіфські па
м’ятки, черняхівську культуру.

Керамічна модель трипільського 
житла. IV—IIІ тис. до н.е. 

Фото О.В. Солдатенка

НАКАЗ ВОЖДЯ

в и в ч і т ь  сло ва  
та їх значен ня

А рхеологічна  культура -  це
археологічні п а м ’ятки на 
певній території, які нале
жать до певного часу і мають 
свої особливості.

*--ЖА~-,— — _-

§ 59. Найдавніші хлібороби і скотарі 
на території України

Д и в о с в іт  Т р и п іл л я

1. Перш і зем леробські й скотарські культури

В епоху неоліту (V I—III тис. до н .е .) відбулася 
неолітична револю ція. Родючі ґрунти, помірний клім ат, 
наявність степів сприяли успіш ному розвитку землеробст
ва, і скотарства. Сьогодні відомі понад 500 поселень 
періоду неоліту в басейнах річок Десна, Дністер, П івден
ний Буг, П рип’ять. За різними ознаками їх відносять до 10 
археологічних культур. Н айвідоміш ими є буго-дністров- 
ська (V I—IV тис. до н.е.) та культура лінійно-стрічкової 
керам іки  (V тис. до н.е.). П лемена буго-дністровської 
культури прийш ли на територію  У країни з Б алкан . Вони 
вирощ ували пш еницю та просо, полювали, рибалили і зай 
малися скотарством, виготовляли ліплений посуд. Основ
ним зан яттям  племен культури  л ін ій н о-стр ічково ї 
керам іки  (П івн ічне П ри карп аття  та Зах ідн а  Волинь) 
також  було землеробство. Крім того, вони розводили вели
ку рогату худобу, свиней, полювали та рибалили. Ж или 
представники цієї культури у наземних будинках. Усере
дині були піч, вогнищ е, господарські ями. їхн ій  глиняний 
посуд мав кулясту форму і прикраш ався заглибленими 
л ін іям и-стрічкам и.

2. Т рип ільська  культура

За часів енеоліту (IV—III тис. до н.е.) на території України 
сформувалися дві основні групи племен -  землероби та ско
тарі. У цей час виникла трипільська культура (IV—III тис. 
до н.е.). Поселення трипільців розташовувалися на Правобе
режній Україні й у Причорномор’ї. Назва культури походить 
від с. Трипілля Київської області, де у 1893 р. археолог 
В. Хвойка відкрив перше поселення. Нині в Україні відомо 
близько 1000 пам’яток цієї культури. Трипільці будували 
величезні поселення -  протоміста. Найбільшими з них є 
Доброводи -  250 га, М айданецьке -  площею 270 га, Таль
янки -  400 га. У таких поселеннях було близько 2000 жител 
і проживало від 10 до 20 тис. осіб. Ж и тла трипільців розта
ш овувалися колами і мали площу до 150 м2. Будинки були 
я к  назем ні, так  і нап івзем лян ки . Інколи ж и тла були 
двоповерховими. Стіни й печі зазвичай білили та розма
льовували, як  і в традиційній  українській  хаті.

Основним заняттям трипільців було землеробство. Вони 
вирощували більше десяти сортів пшениці, займалися вино
градарством, садівництвом та скотарством. С правж нім  
дивом були витвори трипільських гончарів. Посуд фарбува
ли білою, червоною і чорною фарбами та розмальовували.

■,ШВДдаіср Ш д а д о Р Ш и И  Нн.е.|



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

3. Скотарі степу

Поряд із землеробами ж или племена скотарів. До архео
логічних культур скотарів належ ить середньостогівська 
культура (IV —III тис. до н.е.). Її представники ж или на 
П ридніпров’ї, Сіверському Дінці, Донбасі. Основним зан ят
тям цих племен було розведення коней. Звідси в Європі по
ширився орнамент на посуді, зроблений відбитком шнура.

До культур кочових скотарів учені відносять ямну та 
катакомбну (III—II тис. до н.е.). Ямна була поширена на 
території від Н иж нього П оволж я до Н иж нього П ридні
пров’я. Н азва культури  походить від звичаю  ховати 
небіж чиків у прямокутних ямах під курганам и. У могилу 
клали посуд з їж ею , знаряддя праці, зброю та бронзові 
прикраси . У похованнях знайдено частини возів, що 
свідчить про виникнення колісного транспорту. Ці племе
на вели кочовий спосіб ж иття , проте в них існували місця 
зим івель, що мали укріплення. Так, біля с. М ихайлівна на 
Херсонщ ині знайдено залиш ки мурів довжиною 45 м і ви
сотою 2 м. Скотарі ямної культури обожнювали сили при
роди -  сонце й вогонь. На початку епохи бронзи в степах 
України з ’явилися племена катакомбної культури. Її назва 
походить від гробниць-катакомб. Ці племена розселилися 
в степу від Волги й К авказу до пониззя Дунаю. Провідна 
роль у кочівників належ ала чоловікові, у разі смерті якого 
його друж ину вбивали й ховали разом з ним.

Племена -  носії трипільської та багатьох інш их культур 
стали основою для формування нових народів і зробили 
значний внесок у розвиток світової цивіл ізац ії та збагати
ли історію У країни.

ЗАГАДКИ БОРИСФЕНА

1.Опишіть здобутки культур неоліту в Україні.
2. Назвіть яскраві ознаки трипільської культури.
3.До яких археологічних культур належать давні 

племена скотарів на території України?

2 7 5

Найдавніші хлібороби і ско
тарі на території України

Трипільська біноклеподібна 
посудина. ІУ-ІІІ тис. до н.е. 
Фото О.В. Солдатенка

Тому трипільську культуру інколи називаю ть культу
рою м альованої керам іки . Окрім посуду, на території посе
лень знайдено керамічні ф ігурки людей і тварин, макети 
ж ител, ритуальне начиння.

Трипільці ж или великими родинами, які об’єднувалися в 
роди, роди -  у племена, племена -  у союзи племен. П лем’я 
очолював старійш ина, який керував суспільним та госпо
дарським  ж иттям . М алю нки на три п ільськ ій  керам іц і 
донесли до нас сцени поклоніння сонцю, заклин анн я дощу 
та інш і. Трипільці нагромадили знання про космос і зоряне 
небо, що простеж ується на символічних зображ еннях.
У III тис. до н.е. трипільська культура зникла.

Трипільська мальована 
кераміка.
IV—III тис. до н.е.
Фото О.В. Солдатенка

з мудрецем

Чому трипільська куль
тура вважається однією з 
н а й р о з в и н у т і ш и х  
культур давнини?
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§ 60. Античні міста-дежави 
у Північному Причорномор’ї

Ч аст ина  гр ец ько го  св іт у

1. Ранн ій  зал ізн и й  вік  на територ ії У країни

Найбільші грецькі колонії 
Території, колонізовані греками

Античні міста держави 
у Причорномор'ї

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Етапи грецької колонізації Пів
нічного Причорномор'я:

І Перший етап (середина VII ст. 
Г ДО н.е.). Було засновано посе

лення Істрію в Подунав’ї та Бо- 
рисфен на о. Березань.
Другий етап (перша половина
VI ст. до н.е.). У пониззі Півден
ного Бугу виникло місто Ольвія, 
на сході Кримського півостро
ва - міста Пантикапей, Мірме- 
кій, Феодосія та ін.
Третій етап (друга половина
VI - початок V ст. до н. е.). За
сновано міста Ніконій і Тіра. 
Четвертий етап (кінець V ст. 
до н.е.). Засновано Херсонес.

_л_Л

Перші держави на території сучасної 
У країни сформувалися в ранньому 
залізному віці (кінець II тис. до н.е. -  по
чаток н.е.). Відомості про цей період збе
реглися не тільки в археологічних, а й 
у писемних пам’ятках, зокрема, у творах 
Геродота, Гомера, Есхіла. Першим дер
жавним утворенням на території України 
була держ ава кім ерійц ів (Х -У ІІ ст. 
до н.е.). Про цей народ згадує Гомер в 
«Іліаді» й «Одіссеї». Д ерж ава к ім е
р ійців загинула під ударами скіфських 
племен, що прийш ли зі степів м іж  У ра
лом, Каспієм і Кавказом. У VII ст. до 
н.е. на п івн ічних берегах Чорного й 
А зовського морів унаслідок «великої 
грецької колонізації» виникли античні 
м іста-держ ави.

2. Н айбільш і грецькі м іста-колонії

Н айбільш ими грецькими містами-державами були: Бе
резань у пониззі Південного Бугу, Ольвія на березі Буго- 
Дністровського лиману, Тіра у пониззі Дністра, Херсонес, 
П антикапей, Ф анагорія у Криму.

Ольвія знаходилася біля сучасного села Парутине на Ми- 
колаївщ ині. Місто заснували вихідці з Мілета в середині
VI ст. до н.е. У місті налічувалося у період розквіту 
6 -1 0  тис. жителів. У центрі Ольвії розташ овувалися агора, 
торговельні ряди, гімнасій, адміністративні споруди тощо. 
Від агори, через місто, йш ла головна вулиця. Будинки мали 
підвали, цистерни для зберігання води, господарські спору
ди. Ольвія була захищ ена кам ’яними мурами і баштами.

Н еподалік від Ольвії так  само вихідці з Мілета заснува
ли місто Тіра (кінець VI ст. до н.е. -  IV ст. н.е.). Зараз на 
його м ісці знаходи ться  Б ілгород-Д ністровський . Тіра 
складалася з трьох частин: верхньої, терасної і ниж ньої. 
У верхньому місті розташ овувалися громадські будівлі, те- 
расне -  займали ж итлові квартали, ниж нє -  ремісничі 
майстерні та склади. К ам ’яні стіни будинків зсередини 
прикраш алися розписами. У II ст. н.е. в Тірі була споруд
ж ена цитадель для римського гарнізону. Чисельність ж и 
телів міста сягала 2 -4  тис.
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2500 р. доне. 2000 р. доне. 1500 р. доне. 1000 р. до н.е. 500 р. дон.е. н.е

Щ е одним величним полісом у П івнічному П ричорно
мор’ї був Херсонес (нині територія міста Севастополя). 
Його заснували у 422-421  pp. до н.е. вихідці з Гераклеї 
П онтійської. Ш ирина вулиць становила 4 -6 ,5  м. Головна 
вулиця вела до храму, що стояв на площ і. Н еподалік роз
таш овувався театр. Загальна площ а міста у V ст. до н. е. 
становила 35 га. На кінець IV ст. до н. е. припадає розквіт 
Херсонеса. У цей час місто перетворилося на культурний і 
торговельний центр П івденно-Західного Криму.

3. Господарське ж и ття  у колон іях

Основою господарства грецьких колоній були землероб
ство, виноробство, рибальство. Колоністи вирощ ували 
ячм ін ь , просо, пш еницю , ж ито, гречку , горох. Серед 
городніх і баш танних культур переваж али огірки, кавуни 
й дині. У садах росли яблуні, груш і, інж ир, мигдаль, каш 
тани, волоські горіхи. Колоністи розводили велику рогату 
худобу -  корів, буйволів, дрібну рогату худобу -  к із, овець, 
а також  свиней, коней і верблюдів. В аж ливе місце посідав 
рибний промисел. Багаті на рибу були Азовське і Чорне 
моря та пониззя річок.

Високого рівня досягли ремесла -  ткацтво, гончарство, 
обробка металів. Великі керам ічні майстерні існували у 
Херсонесі, Ольвії, П антикапеї, Ф анагорії. Стародавні м ай
стри виготовляли к ілька десятків видів посудин.

Значну роль відігравала торгівля з населенням причорно
морських степів і з містами Греції. Торгівля з варварськими 
племенами мала обмінний характер. Н априклад, Ольвія 
постачала скіфам бронзові дзеркала й прикраси, отримуючи 
зерно та продукти скотарства. До Греції вивозили зерно, со
лену рибу, худобу, продукти тваринництва, мед та інші това
ри. Із Греції надходили зброя, коштовності, посуд, солодощі, 
приправи, спеції, вино, амфори, прикраси, скульптури.

Торгівля сприяла розвитку грошового обігу. У IV ст. до 
н.е. в Тірі почали карбувати власні мідні монети із зобра
ж енням  річкового божества Тіраса і голови коня. Випус
кали також  срібні монети із зображенням голови Деметри 
і фігури бика, а згодом і золоті. П ерш і гроші Ольвії були 
мідними й литим и. На них зображ али богиню Афіну, ме
дузу Горгону, орла на дельфіні. В Ольвії монети мали фор
му дельфіна. Останні ольвійські монети були викарбувані 
за імператора Александра Севера. Мали власні гроші й 
інш і міста-держ ави.

4. Д уховне і суспільне ж и ття  у колон іях

500 р. н.е. юоо р. н.е.

НАКАЗ ВОЖДЯ

вивчіть слова  
та їх значення

Ц и т а д ель  -  укріплений 
центр або частина міста, 
фортеці.

Руїни Херсонеса. Сучасний 
вигляд

І ^ ± Х ¥ і /

ПЕТРОГАІФ

прочитайте документ

Клятви ж ителів Херсонеса
Клянусь думати про порятунок ; 
та свободу держави й громадян. 
Не зраджувати їх і нікому не ' 
віддавати. Не руйнуватиму де- ! 
мократичного ладу й повідомлю 
про всіх змовників. Нікому не ви
даватиму державних таємниць. { 
Не прийматиму дарів і не дава- ’ 
гпиму їх зі шкодою для держави й ' 
громадян. Хліб, який зберу, про- ; 
даватиму тільки в Херсонесі.

4 А  W

Культура грецьких міст-держав мала багато спільного з 
культурою Греції, а пізніш е -  Риму. Розвивалися літерату
ра, театр, м узика, будувалися храми, прикраш ені скульп
турою, фресками та мозаїкою. Разом з цим колоністи

Що повинен був робити житель Херсо
неса для зміцнення держави?
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Руїни фортеці Херсонеса. 
IV—III ст. до н.е. Сучасний вигляд

Головний вівтар центрального 
теменосу. Ольвія

НАКАЗ ВОЖДЯ

в и в ч і т ь  слова 
та їх значення

М о н а р х ія  -  держ ава , у 
як ій  влада належ ить од
ній особі -  м онархові й 
передається ним у спадок. 
Теменос  -  частина давньо
грецького міста, де розта
шовувалися священні гаї, 
вівтарі та храми.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е
І

створили й свою самобутню культуру. Знайдено бронзові 
та кістяні стилі (палички для писання), я к і свідчать про 
пош ирення писемності. Д ітей навчали читання, лічби, 
письм а, ри тори ки . В елику увагу п ри д іляли  ф ізичній 
підготовці -  п ’ятиборству, стрільбі з лука тощо.

Освічені греки займалися наукою. Розвивалася медицина. 
Про це свідчать знахідки  бронзових і кістяних медичних 
інструментів. В Ольвії існувала аптека. Колоністи знали 
цілющ і властивості л ікувальних крим ських грязей. Істо
рик Сіріск у III ст. до н.е. написав історію Херсонеса. Гео
графією займався Д іонісій О львіанський (І ст. до н.е.). 
Колоністи виявляли  свій хист у театральних виставах, які 
відбувалися в Ольвії, П антикапеї тощо.

Із Греції в П івнічне Причорномор’я «прийшли» боги- 
олім пійц і. П окровителем усіх колоністів вваж ався бог 
Аполлон. Засновники Херсонеса ш анували Артеміду та 
Діоніса. В Ольвії поклонялися Афродіті. Улюбленцями бу
ли герої А хілл і Геракл. П анування рим лян сприяло заміні 
багатобож ж я християнством.

Г рецькі м іста-держ ави  за своїм устроєм були рес
публіками. Брати участь в управлінні полісом мали право 
громадяни-чоловіки з 25 років. Ж ін ки , іноземці та раби 
були позбавлені виборчих прав. Законодавча влада нале
ж ала народним зборам. Та провідну роль у ж итті поліса 
відігравали замож ні громадяни. Народні збори укладали 
мир і оголош ували війни, надавали громадянство інозем
цям , нагороджували тих, хто мав заслуги перед містом. 
П оряд з народними зборами існували рада міста, різно
манітні колегії, як і виріш ували повсякденні проблеми 
міста.

5. Боспорське царство

У V ст. до н.е. П антикапей, Феодосія, М ірмекій, Тірита- 
ка, Ф анагорія та інш і поліси утворили єдину державу -  
Боспорське царство. У період найвищого розквіту (IV ст. 
до н.е.) влада Боспорського царства пош ирю валася на Кер
ченський і Таманський півострови, пониззя річок Кубань 
і Дон. Н аселяли царство греки й місцеві племена. Столи
цею було місто П антикапей. Його заснували вихідці з 
Мілета в першій половині VI ст. до н.е. Руїни П антикапея 
збереглися на горі М ітридат, на території сучасної Керчі.

На вершині гори була центральна частина міста й стояла 
фортеця. На схилах розміщувалися житлові будинки та спо
руди громадського призначення. У нижньому місті розташо
вувалися порт і агора. Площа П антикапея в III ст. до н.е. 
становила 18-20 га. У 63 р. до н.е. місто майже повністю 
зруйнував землетрус. Але воно не занепало. Прибутки, 
отримані від торгівлі та ремесла, сприяли відбудові П анти
капея, і площа відновленого міста дорівнювала вже 100 га.
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2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.« 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

Чорнолакові посудини. 
У-ІУ ст. до н.е. Ольвія, 
Пантикапей

Боспорське царство було монархією . Вся влада н алеж а
ла царям . Вони керували армією , флотом держ ави.

У II ст. до н.е. на Боспорську держ аву почали зазіхати з 
скіфи та Рим. Становище царства ускладнилося, коли в 
107 р. до н.е. спалахнуло велике повстання рабів під прово
дом Савмака. П овсталі, захопивш и П антикапей, Феодосію 
та деякі інш і міста, проголосили Савмака царем Боспору. 
Повстання було придуш ене, а Савмак потрапив у полон.

За часів правління Нерона Римська імперія розпочала 
підкорення Боспору. В останній чверті І ст. н.е. держ ава 
потрапила у залеж ність від Риму. Боспорські царі почали 
офіційно зватися «друзями цезаря і друзями Риму». Р им 
л ян и  розм істили  на територ ії царства свої легіони . 
У 3 7 5 -3 7 6  рр. н.е. землями Боспорського царства пройш 
ли войовничі племена гунів, знищ ую чи все на своєму ш ля
ху. П ісля цієї навали відновити держ аву ж ителям  Боспору 
не вдалося.

6. З ан еп ад  м іст-держ ав Північного 
П ричорном ор’я

Інші міста-держ ави Північного П ричорномор’я також  
потерпали від арм ій завойовників. У 331 р. до н.е. до 
Ольвії підступили війська Зопіріона -  одного з ком ан
дирів арм ії А лександра М акедонського. Та македонянам 
переш кодили захопити місто вороги й водночас друзі 
греків — скіф и. Проте у II ст. до н.е. скіф ський цар 
Скілур підкорив Ольвію. У середині І ст. до н. е. вогнем і 
мечем по П івнічному П ричорномор’ю пройш ли племена 
гетів, що послабило міста-держ ави і прискорило підко
рення їх Римом. О львія, Т іра, Херсонес увійш ли до скла
ду римської провінції Н иж ня М езія. Тут було розміщено 
римські військові гарнізони.

А протягом ІІІ-ІУ  ст., в епоху великого переселення 
народів, міста-держ ави впали під ударами готів і гунів. 
О тж е, грец ьк і поліси у П івн ічном у П ричорном ор’ї, 
проіснувавш и майж е тисячу років, занепали.

ЗАГАДКИ БОРИСФЕНА

І Чому грецькі міста-колонії в Україні розташовувалися на 
узбережжі морів та в гирлах річок?

2. Розкажіть про господарське життя греків Північного При
чорномор'я.

3.Яким був державний устрій Боспорського царства?

^ /ч И К А  М А Н Д Р /а /ц

Позначте 
на контурній карті:

Грецькі колонії П івніч
ного Причорномор’я.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Визначте спільні риси в 
житті греків-колоністів 
і греків з метрополії.
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1. Кі мерій ці ( І Х - У І І  ст. до н.е.)

У І тис. до н.е. на територію  Північного Причорно
мор’я й Криму з А зії прийш ли племена кім ерійців. Вони 
першими на теренах У країни навчилися виплавляти й об
робляти залізо. Частину прийш лого населення становили 
скотарі-кочівники, інш і займалися землеробством. Висо
кого розвитку досягли ремесла. К імерійці були вправними 
у гончарстві, литті бронзи, виготовленні кінської збруї. 
Згодом у кім ерійців утворилася рабовласницька держ ава. 
Очолювали її всевладні царі, а окремі племена вожді.

Основою могутності держ ави була кіннота. Давні дж е
рела містять відомості про кімерійських верш ників, оз
броєних залізним и мечами, лукам и й стрілами, бойовими 
молотами та булавами. Кімерійці прославилися військови
ми походами до країн Малої та Передньої А зії, де воювали 
з Урарту, Ассирією.

Б ільш ість наш их знань про к ім ерійц ів  ґрунтую ться на 
археологічних дослідж еннях поховань. Своїх небіж чиків 
кім ерійц і ховали у глибоких ям ах , а зверху насипали 
кургани. Войовничі кочівники клали до поховань стріли 
з бронзовими й зал ізн им и вістрям и, зал ізн і мечі, к інську  
збрую , керам ічн і горщ ики  тю льп аноп одібної ф орм и, 
келихи й великі посудини, пофарбовані й прикраш ені 
орнаментом. На курганах ставили к ам ’яні стели, на яких  
зображ али фігури воїна з ш ироким поясом, ножем, са
гайдаком тощо.

У постійних війнах із сусідами кімерійська держ ава по
ступово слабш ала. Н априкінці VII ст. до н.е. кім ерійців з 
Північного П ричорномор’я витіснили споріднені з ними 
племена скіф ів. Вони були кращ е організовані та мали 
чкількісну перевагу. П ам’ять про кім ерійців в У країні збе
реглася в назвах, переважно в Криму: кім ерійські стіни, 
кім ерійські переправи, К ім ерія, протока Боспор Кіме- 
рійський.

2. Скіфи: розселення, з ан яття ,  духовний світ 
(V II—III ст. до н.е.)

Скіфи, нові володарі українських степів, були войовни
чими племенами. На теренах України скіфи розселилися 
між  річками Дон і Дунай. Утворена ними держ ава дістала 
назву Скіф ія. Відвідавши П івнічне П ричорномор’я, Геро- 
дот у своїй «Історії* стверджував, що скіфи називали себе 
сколотами і поділялися на царських скіф ів, скіфів-ско- 
тарів, скіфів-землеробів та скіф ів-орачів. Ц арські скіфи 
ж или  на берегах Азовського моря і в степовому Криму.

5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е. 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.

§61. Скіфо-сарматськиії світ
Б у д ів н и ч і к у р га н ів

2 8 0

Срібна .і позолотою амфора 
з Чортом лиць кого кургани.

IV ст. до н.е.

ЦЕ ЦІКАВО
•і

За легендою, коли біля кор
донів кіммерійців з ’явили
ся скіфи, вони зібралися на 
велику раду. Вожді напо
лягали на відсічі числен
нішому і сильнішому воро
гові, а народ виріш ив 
рятуватися на нових зем
лях. Після закінчення ради 
ті, хто не хотів скоритися, 
вступили в останню смер
тельну битву і полягли всі 
до одного.



2500р доне. 2000р. доне. 1500р доне. 1000 р. до н.е 500р.дон.е. н.е 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

С кіф н-екотарі кочували на схід від пониззя Д ніпра у 
пош уках нових пасовищ . На П ридніпров’ї ж или скіфи- 
хлібороби. Вони вирощ ували пш еницю , ж ито, ячм інь, 
коноплі, використовуючи великий плуг та тяглову силу 
волів.

Ц арські скіфи поділялися на три союзи племен, кожен з 
яких  мав свого царя. У IV ст. до н.е. влада над усіма ск іф а
ми зосередилася в руках одного царя — • А тея. Скіфська 
держ ава поділялася на округи, на чолі яких  стояли вожді, 
призначені царем. Основним заняттям  царських скіф ів 
була війна. їхн ім  озброєнням були короткий меч -  ак ін ак , 
спис, дротики, бойова сокира, лук. Тіло й голову воїна за
хищ али металеві та ш кіряні обладунки.

За даними Геродота, скіф  міг поцілити у ворога з лука 
на відстані 500 м. Геродот писав, що скіф ські дівчата 
вправно користувалися зброєю і навіть зам іж  не виходили, 
доки не вбивали трьох ворогів. У скіф ських воїнів був зви 
чай пити кров убитого ворога, щоб узяти собі його силу
і муж ність. Голову ж  переможеного скіфи приносили ц а
реві й одержували за це винагороду. Та вони не тільки 
воювали, а й торгували з грецькими колоніями у Причор
номор’ї. В обмін на зерно, хутра, віск, мед та рабів скіфи 
отримували вино, зброю, предмети розкош і.

Б ільш ість худоби та рабів, захоплених під час воєн, 
діставалася багатим скіфам. Н айтяж чу роботу в госпо
дарстві виконували раби та збіднілі родичі. Кочували 
скіфи на чотири- та ш естиколісних возах. їх супроводжу
вали озброєні воїни. У разі нападу ворогів вози ставили в 
коло, створюючи укріплений табір. П ізніш е цю тактику 
використовували українські козаки .

На культуру скіф ів великий вплив мала грецька куль
тура, носіями яко ї були ж ителі грецьких колоній. Історія 
зберегла імена скіф ів за походженням л ікаря  Токсаріса і 
філософа А нахарсіса, як і здобули освіту в Греції. Скіфи 
мали свою оригінальну міфологію та релігію . Особливу по
шану в них мали богиня домашнього вогнища Табіті (у пе
рекладі зі скіф ської -  «полум’яна»), володар неба і тво
рець людства П апай, друж ина П апая богиня землі Апі. Від 
їхнього шлюбу народився пращ ур усіх скіф ів Таргитай. 
Усім богам скіфи приносили ж ертви. П ереваж но це були 
коні або інші тварини. Винятком був бог війни Арей, яко 
му віддавали кожного сотого полоненого.

Скіфи ш анували могили предків. їхн я  віра у потойбічне 
ж иття  змуш увала здійсню вати ж орстокий і складний по
ховальний обряд. На місці поховання насипали великий 
курган -  «піраміду степів*.

Н айбільш  відомими похованнями, я к і за розмірами 
курганів дістали назву «царських», є: Солоха і Гайманова 
Могила на Зап ор іж ж і, Чортомлик і Товста Могила на 
Дніпропетровщ ині.
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ЦЕ ЦІКАВО

Серед військових здобутків 
скіф ів -  перемога над 
перським царем Дарієм у 
512 р. до н.е. Ц ікавим є 
послання, що його наді
слали Дарію скіфи, -  ми
шу, жабу, птаха та п’ять 
стріл. Перський цар так 
прочитав послання: «Ми, 
скіфи, здаємося тобі, Д а
рію, з усіма своїми земля
ми, водами, повітрям і всім 
містом».
Але скіфи ось що мали на 
увазі: «Якщо ви, перси, не 
зариєтеся в землю, як 
миші, або не пострибаєте у 
воду, як  жаби, або не злети
те у повітря, як  птахи, то 
будете знищ ені наш ими 
стрілами*. Зазнавши вели
ких втрат, Дарій змушений 
був залишити землі скіфів.

Золота пектораль з Товстої 
Могили. IV ст. до н.е.

Скіфо-сарматський світ



РОЗДІЛ XIII
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Золотий гребінець 
з кургану Солоха. IV ст. до н.е.

Бронзовий навершник 
з зображенням бога Папая.

VII-Ш ст. до н.е.

У кінці IV -  на початку III століття до н.е. С кіф ія зане
пала. Через висихання степів кочівники вже не мали до
статньо пасовищ для худоби. На територію  Північного 
П ричорном ор’я прийш ли сарм ати , як і захоп или  їхн і 
землі. Частина скіфського населення відступила і створи
ла в пониззі Дніпра й П івнічному Криму Малу Скіфію зі 
столицею у Неаполі Скіфському, поблизу теперіш нього 
Бахчисарая. Д ерж аву скіф ів згодом підкорили римляни.

3. С армати (III ст. до н.е. -  III ст. н.е.)

Сармати (савромати -  означає «оперезаний мечем»), 
посівши панівне становищ е у південних степах, створили 
в П івнічному Причорномор’ї власну держ аву. За своїм ус
троєм вона була схожа на скіф ську. Ц ар мав необмежену 
владу. Він спирався на верхівку племен аристократів. 
Все управління держ ави спрямовувалося на створення й 
утримання сильної армії. Основним заняттям  сарматів бу
ло кочове скотарство. Проте на початок нашої ери частина 
сарматів перейш ла до осілого способу ж и ття  і стала земле
робами.

Важливе місце в ж итті держ ави посідали війни. Сар
матські воїни були найманцями в багатьох арм іях старо
давнього світу. Сарматське військо складалося з важко- 
озброєної піхоти та кінноти. Верш ники, як і становили 
основу війська, були озброєні щ итами, лукам и, списами та 
мечами й мали захисні шоломи та панцирі.

У сарматському суспільстві важ ливе місце посідали 
ж ін ки . Вони мали рівні права з чоловіками, воювали, по
лювали та їздили верхи.

Так само як  інш і давні народи, сармати обожнювали си 
ли природи. П ош иреними були культи  вогню, сонця,
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ПЕТРОГЛІФ
прочитайте документ

Геродот про поховання скіфського царя
Коли у  скіфів помирає цар, вони викопують велику чотирикутну яму. Після того 
як покладуть мерця у  яму на підстилку, застромлюють у  землю з обох боків тіла 
списи, прив'язують до їхніх верхівок поперечні жердини і накривають їх очере
том. Обіч нього кладуть до ями одну задушену наложницю, виночерпія, кухаря, 
конюха, слугу, коней, первістків усяких інших домашніх тварин, а також золоті 
чаші; срібла ж і міді не мають у  вжитку. Коли це зроблять, насипають наперего
ни високу могилу, щоб була якнайбільша.

1. Чому, на вашу думку, до могили царя складали стільки різних речей?

2 Чому на похованні царя насипали високу могилу?
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Браслет із Соколової Могили. 
І ст. до н.е. -  І ст. н.е.

Фібула (металева застібка ) 
з Ногаіічинського кургану

великої богині-матері, покровительки коней -  Астарти. 
П оклонялися сармати богу війни, якого уособлював меч.

Я к і скіф ську, сарматську культуру досліджено за похо
ваннями у курганах. Н айвідоміш им з них є Соколова 
Могила біля с. К овалівка М иколаївської області. Тут у 
1974 р. виявлено поховання «цариці*. М огила була пере
крита дерев’яними колодами. Збереглися реш тки виш ука
ного одягу, ш кіряного взуття, густо розшитого дрібними 
круглими золотими бляш кам и. Поряд леж али  амулети: 
у вигляді жаби, яка  вваж алася символом урожайності, 
і у формі м орських черепаш ок, я к і си м волізували  
вічність. У похованні знайдено також  багато золотих при
крас, бронзове дзеркало зі срібною з позолотою ручкою, 
два опахала, флакон з агату, к істяний гребінець. Ц ікаво, 
що на деяких золотих прикрасах було зображено єгипетсь
ку богиню Ісіду.

У середині III ст. н.е. на землі сарматів з півночі прийш 
ли племена готів і створили власну держ аву -  Гетику. 
П ізніш е, у 375 р ., причорноморськими степами пройш ли 
войовничі азіатські племена гунів, після чого сарматська 
держ ава припинила своє існування.

Бронзовий 
сарматський казан.

І ст. н.е.

1.Коли південь України був заселенні! кочівниками?
2. Щ о спільного у заняттях кімерійців, скіфів і сарматів?
3. Щ о найбільше вразило Геродота у звичаях скіфів?

ЗАГАДКИ БОРИСФЕНА
*

Посперечайтеся 
з мудрецем

Порівняйте побут і занят
тя греків-колоністів і сте
пових кочівників.



РОЗДІЛ XIV
д а в н і слов яни
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§ 62. Давні слов’яни
Ж ит т я наших пращ урів

Прабатьківщина слов'ян

Г Р Е К

Імовірна прабатьківщина слов'ян

За даними антропології 

За даними археології

НАКАЗ ВОЖДЯ

в и в ч і т ь  слова  
та їх значення

4
І

Я зи чн и ц т во  -  віра людей 
і у багатьох богів, я к і уособ- 
) лювали сили природи.

1. Історичні дж ерел а  про слов’ян

У той час, коли в Північному П ри
чорномор’ї панували войовничі кочові 
народи, по сусідству з ними ж и л и  
мирні землероби -  пращ ури слов’ян. 
На ж аль, самі предки слов’ян тоді ще 
не мали писемності, перші свідчення 
про них наводять грецькі автори. Вони 
називаю ть їх венетами (венедами), з 
країни яки х  привозили до Греції «со
нячний  кам інь» -  бурш тин. Б атько  
історичної н£уки Геродот у V ст. до н.е. 
також  згадував про добування давніми 
слов’янам и бурш тину. Грецькі істори
ки Діодор С ицилійський та Страбон, як  
і рим ський  П толем ей, розм іщ ую ть 
давніх слов’ян м іж  Дніпром і Віслою та 
називаю ть венедами. Ц ікаві відомості 
повідом ляє давн ьори м ський  історик 
П ліній Старш ий. Він у праці «Природ
нича історія» описує землі слов’ян і 
називає їх скіфами та венедами і також  
розташ овує по берегах Вісли. П ізніш і 
історики говорять і про переселення 
слов’ян на річку Дунай. Зокрема, Та- 
цит стверджує, що слов’яни в ідр ізня
лися зовніш нім  виглядом, звичаям и та 
заняттям и від своїх сусідів.

У VI ст. про наш их пращ урів пиш уть 
уж е в ізантійські історики. Серед них -  ІІрокопій Ке- 
сарійський, який  у книзі «Історія війн» (550-554  рр.) од
ним з перш их уж ив назву «слов’яни». Він повідомляв, що 
на північ від Азовського моря ж ивуть численні народи 
антів. У творі готського письменника Йордана «Про похо
дж ення та д іяння гетів» («Гетика», 551 р.) слов’янами та 
антами названо венетів (венедів). Він ствердж ує, що вене
ти мають три назви: венети, анти, склавини . Це п ід
тверджується й пам ’яткам и археології та назвами річок, 
озер, окремих місцевостей.

2. П раб атьк івщ и н а  та  розселення сло в’ян

Давні слов’яни -  це племена, як і є пращ урами сучасних 
слов 'янських  народів, у тому числі й українців. Н ай
давніш ий період історії слов’ян сягає у глибину століть, 
тому їх походження і до сьогодні остаточно не з ’ясоване.
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Йордан про слов ’ян
Біля лівою схилу (Альпійських гір), які повернуті на північ, починаючи від витоків 
річки Вістула, на безмежних просторах розташувався численний народ венетів. 
Незважаючи на те, що тепер їхня назва змінюється відповідно до різних родів і 
місцевостей, усе ж переважно вони називаються слов'янами й антами.

1 Де, на думку автора, проживали венети?

2. Які ще назви, на думку автора, мали венети?

Н айбільш е суперечок серед учених викликає питання 
прабатьківщ ини слов’ян . Подібність слов’янських  мов 
наводить на думку, що спочатку вони ж или на одній тери
торії. Знам енитий  літописець К иєво-П ечерської лаври 
Нестор у «Повісті минулих літ» ствердж ує, що вони похо
дять з берегів Дунаю. Д еякі вчені XVIII ст. доводили, що 
слов’янські племена прийш ли з А зії в середині І тис. н .е., 
під час «великого переселення народів», разом з гунами. 
Нині більш ість учених зійш лася на думці, що слов’яни бу
ли місцевими ж ителям и Європи, народами, як і почали 
формуватися в І тис. до н.е. м іж  Віслою і Дніпром.

3. Господарське, суспільне 
і духовне ж и ття  слов’ян

Слов’яни ж или у невеликих укріплених поселеннях -  го
родищах. Ж итла будували з дерева, обмазували їх глиною
і білили. Основним заняттям  цих народів було землеробство. 
Про це свідчать численні рала, плуги, серпи, коси та залиш ки 
пш ениці, ячменю, що їх знаходять археологи. Землеробство 
було орним. Д ля поля наші предки вирубували ділянку 
віковічного лісу. Дерева й кущ і рубали сокирами, висушува
ли їх, потім спалювали. Попіл, який є природним добривом, 
важкою  бороною зміш ували з верхнім шаром ґрунту. Після 
цього поле засівали ячменем, просом, житом, пшеницею чи 
іншими культурами. Коли ґрунт виснажувався, переходи
ли на іншу ділянку. Способи обробітку землі з часом зміню 
валися. У степах, де було багато вільної зем лі, давні 
слов’яни застосовували перелогову систему -  змінювали 
поля, коли земля вже була виснажена. Спочатку в слов’ян 
було двопілля: одне поле засівали, а друге -  відпочивало. 
Щоб збільш ити врожаї, давні землероби поступово перейш 
ли до трип ілля -  поле поділяли вж е на три частини.

Піч для випалювання 
керамічних виробів. Сучасна 
реконструкція

Однозубе рало. Сучасний 
малюнок
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Один із способів виготовлення 
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Золоті сережки. VII ст.

Слов'янська
община

О
Старійшини Щ 
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|  Рядові J  

общ инники

Поряд із землеробством важ ливе місце в господарстві 
слов’ян посідало тваринництво. Велику рогату худобу ви
рощ ували заради м ’яса, молока, ш кур та як  тяглову силу. 
Розводили й дрібну худобу.

Значно доповнювала харчовий раціон дичина. П олю ва
ли на ведмедя, зубра, кабана, оленя, лося тощо. Багаті на 
рибу річки теж  давали харчі.

Слов’яни були вмілими ремісниками. Знайдені архео
логами речі засвідчую ть розвинуте ю велірне ремесло, 
обробку металів і к істки . Високого рівня досягли гончарст
во, хоч спочатку слов’янські гончарі л іпили посуд без гон
чарного круга. Ткачі виготовляли не виш укані, але досить 
різноманітні тканини .

Здавна слов’яни ж или великими родовими общинами, 
які об’єднувались у племена. Як і в давніх греків, у давньому 
слов’янськом у суспільстві панували демократичні тр а
ди ц ії. Н ай важ ли віш і пи танн я повсякденного ж и ття  
виріш ували на народних зборах -  вічах. Н айповаж ніш і 
члени роду -  стар ій ш и н и  -  керували  господарським  
ж и ттям  плем ен і, стеж и ли  за дотрим анн ям  тради ц ій . 
На час небезпеки або військового походу плем ’я обирало 
вождя -  князя .

З подальш им розвитком на зм іну родовій прийш ла 
сусідська общ ина, а з нею і майнова та соціальна 
нерівність. Ті, хто мав більше майна, поступово захоплю ва
ли владу в племені. А князі почали передавати свою владу 
в спадок.

На відміну від античних держ ав Греції й Риму, рабство 
було не дуж е пош ирене у слов’ян. Н евільникам и ставали 

переважно військовополонені. Інші на
роди дивував звичай  давн іх  слов’ян 
відпускати рабів на волю після кількох 
років перебування в полоні. Звільненого 
полоненого навіть вваж али повноправ
ним членом общини.

Наші предки обожнювали сили при
роди і ш анували пращ урів. Вони покло
нялися сонцю, вітрові, вогню, дощ еві, бо 
від них залеж али врож аї й саме ж иття 
людей. Н амагалися вблагати стихії стати 
прихильними до роду.

За кож ним явищ ем слов’яни вбачали 
надприродну істоту домовиків, водя
ників, л ісовиків, мавок, русалок тощо. 
Поступово у наш их пращ урів сформу
вався пантеон богів, серед яки х  
найбільш  ш анованими були: Даж бог -  

ібог сонця й добра, Перун -  бог грому і 
блискавки, Сварог -  бог неба, Стрибог -  
бог вітрів, Велес -  бог худоби і ремесла,

286



2500р.дон.е. 2000р.АОне. 1500р.АОН.е. 1000р.доне 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е. 1000 р. н.е.

I W 4 A W  tP’ I W J f P ' I V V ' L A W ' r r r  I W ^ L A W  i & I W + A + t o

ПЕТРОГЛІФ
прочитаите документ

Прокопіи Кесарійський про звичаї слов’ян
...Народами склавинами і антами не править один муж, але з давніх часів жи
вуть так, що порядкує громада. /  для то/о всі справи, чи щасливі, чи лихі, йдуть 
до громади. Та, мож на сказати, і в усіх інших справах однаково ведеться в обох 
цих варварських народів і встановилося давно. Єдиного бога, що насилає блискав
ку, визнають єдиним владикою всіх і жертвують йому кров і всяку худобу. Не 
знають долі (фатуму) і зовсім не визнають, щоб мана якусь силу над людьми, але 
як хто мас перед собою смерть видиму, чи в хворобі, чи на війні, обіцяють вони за 
ж иття своє, якщо не згинуть, жертву богові і, врятувавшись, жертвують, що 
обіцяли, і думають, що тією .мертвою врятували собі ж иття. Шанують вони 
річки, німф і деякі інші божества, жертвують їм усе і з тих ж ертв ворожать 
собі. Живуть вони в лихих хатках, селячись далеко один від одного і переміняючи 
часто кож ний своє ж итло.

1. Як слов'яни ставилися до іноземців?

2 Як автор описує характер слов'ян?

Дана -  богиня води. Як і в інших давніх народів, у слов’ян 
були жерці (волхви), які виступали посередниками між 
людьми і богами. Вважалося, що волхви бачать минуле і 
вміють пророкувати майбутнє. Ці люди володіли ще й ме
дичними та астрономічними знанням и.
Давні слов’яни створили календар, який 
складався з 12 місяців і чотирьох пір року.

Кераміку та одяг слов’яни прикраш али 
«звіриним* і «геометричним» орнамента
ми, малю вали різні сцени з повсякденно
го і релігійного ж иття .

г £/чИКА М АHAPlBfy
Позначте 

на контурній карті:

П р а б а т ь к і в щ и н у
слов’ян.

Нагрудна прикраса 
з емалями.
III -  початок IV ст.

ЗАГАДКИ БОРИСФЕНА

37 -

1.111,0 розповідають писемні джерела про життя давніх 
слов'ян?

2. Розкажіть про заняття давніх слов’ян, у яких вони до
сяглії найбільших успіхів.

3.У якому літературному творі йдеться про волхвів і 
їхні вміння передбачувати майбутнє?

1. Порівняйте племена слов’ян і скіфів.
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j  Посперечайтеся 
■j з мудрецем

Чи можна назвати сло- 
J в’ян місцевими жителя

ми Європи?

> Давні слов'яни
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вивчіть слова
та їх значення ж]

К а га н а т  -  д ерж ава у 
давніх аварів , печенігів, 
хазарів, на чолі яко ї стояв 
одноособовий правитель -  
каган.
Ід о л  -  скульптурне зобра
ж ення язичницького бога.
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Авари. Мініатюра 
з Радзивіллівського літопису
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§ 63. Велике переселення 
народів і Україна
«З р о д у  с л о в ’янсько го »

1. Слов’яни  під час 
великого переселення народів

Велике переселення народів розпочалося у IV ст., коли 
племена гунів, рухаю чись із сходу, досягли Північного 
П ричорномор’я. Тут вони зіткнулися спочатку з остгота
ми, яких  очолював король Е рм анаріх , і в 375 р. завоювали 
їх . Частина остготів приєдналася до переможців, а інша 
втекла за Дунай, до Римської імперії. Далі гуни здолали 
вестготів і витіснили їх до Ф ракії. Дійш овш и до Середньо
го Дунаю , гуни створили велику держ аву. Усі народи, як і 
опинилися під їхньою владою, змуш ені були сплачувати 
данину й брати участь у військових походах гунів.

Слов’яни теж були учасниками великого переселення 
народів. Ш укати нових земель слов’ян змусили зростання 
чисельності населення, що вимагало збільшення посівних 
площ, а також  сподівання на військову здобич. Н априкінці
V ст. почалося їх проникнення на Балкани. Рухаючись на 
південь, у глиб півострова, вони здебільшого оселялися на 
лісових галявинах, уздовж річок. З III по VII ст. слов’яни 
розселилися по всій території Б алкан, крім  грецьких зе
мель. На початку VI ст. склавини захопили землі від Пруту 
до Паннонії. їхніми східними сусідами були слов’янські 
племена, яких візантійські автори називали антами. Вони 
займали територію на схід від Дунаю. У 517 р. анти перетну
ли Дунай і спустошили Македонію й Іллірію . Протягом
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ПЕТРОГАІФ
прочитайте документ

Прокопій Кесарійський про слов ’ян
...Виступаючи на витчу, йдуть здебільшого па ворогів піші, маючи в руках неве
ликі щити й піки, а нагрудників не надягають. Деякі не мають ані сорочки, ані 
плаща, а тільки в коротких штанях стають битися з ворогами. В обох народів 
Ісклавинів і антів І мова одна, проста і варварська. Виглядом вони також не 
різняться поміж собою; всі вони високі й надзвичайно міцні; тілом і волоссям не 
дуже бі’іі й не русяві, але й не впадають зовсім у  чорне, а рудуваті всі. Життя 
проводять суворе й нецивілізоване. Але вони зовсім не злі й не підступні, і за 
простотою в них приховуються гунські звичаї. Й  ім’я у  склавинів та антів колись 
було одне: за давніх часів і цих і тих звали спорами...

Опишіть одяг та зовнішність слов'ян.

288
_



2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 500 р. н.е 1000 р. н.е.

518-527  рр. вони разом із склавинами постійно грабували 
візантійські провінції. Головною здобиччю були полонені, 
яких продавали у рабство чи віддавали за викуп.

У VI ст. в Північне Причорномор’я вторглися кочові пле
мена аварів. У 561 р. вони перейшли Дністер і захопили 
землі антів. Здолавш и гірські перевали Карпат, авари 
підкорили два антських племені -  дулібів та хорватів — 
і створили власну державу -  А варський каганат, який існу
вав у VI—VIII ст. П ізніше літописи оповідали, що авари 
впрягали слов’ян у плуги й орали поля. Разом з тим вони по
важ али слов’ян як  відваж них воїнів і вправних море
плавців.

Незважаючи на панування аварів, слов’яни продовжува
ли напади на Візантію. Тому візантійський імператор М ав
рикій організував військовий похід у землі антів. Антський 
князь  Ардагаст, програвши битву, із залиш ками війська 
відступив за Дунай. П ізніш е візантійці розбили військо 
іншого князя  антів -  Бузокія. Проте за два століття Візантії 
так і не вдалося повністю підкорити слов’ян. Вони освоюва
ли простори Східної Римської імперії і засновували все нові 
й нові поселення на Балканах.

П ісля розселення слов’янських племен на значних те
риторіях Європи їхні звичаї, традиції, культура, мова роз
вивалися по-різному, залеж но від місць розселення, спосо
бу ж иття та впливу сусідніх народів. З часом помітна 
відмінність в усіх галузях ж иття  слов’ян, що прож ивали 
на різних територіях, дала підстави вченим виділити серед 
них східних, західних та південних слов’ян. До східно
слов’янських народів належ ать і українці.

2 .  В и т о к и  у к р а ї н с ь к о г о  н а р о д у

Єдиної думки щодо походж ення українців у вчених 
немає. Річ у тому, що територією  У країни, починаючи 
з неоліту, проходили численні племена -  кім ерійц і, скіфи
і сармати, а також  давні греки, готи, гуни та ін. Місцеве 
населення разом з чуж инцям и стало основою для форму
вання нашого народу. Цей процес тривав не одне століття. 
Тому в різні часи у вчених виникали різні погляди на те, де 
ш укати коріння українського народу.

Одні вваж али, що наш і пращ ури походять від племен 
трипільської культури, бо трипільці меш кали на території 
У країни і були землеробами. З трипільцям и нас ріднить 
духовна і м атеріальна культура. М. Груш евський та деяк і 
інш і вчені вваж али , що наш ими предками є слов’янсь
кі племена антів.

А загалом коріння українців пов’язую ть із слов’янсь
кими племенами часів зарубинецької культури (III ст. 
до н.е. -  II ст. н.е.). Перші п ам 'ятки  цієї культури відкрив 
наприкінці XIX ст. В. Х войка поблизу с. Зарубинці на 
К анівщ ині. Племена зарубинецької культури заселяли

ІС Т О Р И Ч Н А  Д О В ІД К А

Сучасні слов’янські народи: 
Західні слов’яни -  поляки, че
хи, словаки, лужичани.
Південні слов’яни -  болгари, 
серби, хорвати, словенці, маке
донці, боснійці.

Чорнолощений посуд 
зарубинецької культури з 
с. Пирогове.
III ст. до н.е. -  III ст. н.е.

Слов’янське напівземлянкове 
житло

Велике переселення народів 
і Україна



РОЗДІЛ XIV
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5000 р. до н.е. 4500 р. до н.е 4000 р. до н.е. 3500 р. до н.е. 3000 р. до н.е.
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ПЕТРОГЛІФ
прочитайте документ

З  * Повісті м инулих  літ  *
...Поляни, що жили осібно, як ото ми ска.шли. були з роду слов'янського і назвали
ся полянами, а древляни теж /п іи ііи /від  слов'ян і нажалися древлянами. Ради
мичі ж і в 'ятичі /походять /  од ляхів. Бо було в ляхів два брати /один /  Радим, а 
другий В'ятко. І, прийшовши, сіли вони: Радим на /річці/  Сож. /од якого]й про ши
лися радимичі, а В'ятко сів своїй родом по Оці; од нього прозвалися в ’ятичі. І жи
ли в мирі поляни, і древляни, і сіверяни, і радимичі, і в ’ятичі, і хорвати. Дуліби 
тоді жили по Бугу, де нині волиняни, а уличі [й/ тиверці сиділи по /другому/ Бугу 
і по Дніпру; сиді/ш вони також поблизу Дунаю. /  було множ єство їх, бо сиділи но
ни по Бугові й по Дніпру аж до моря, і єсть городи їх і до сьогодні.

І / ш ш я м а я м и н н ш м н н ш я м п а ш п м п в п м
1 /  1. Де проживали слов'янські племена?

2 Які племена згадує Нестор Літописець у своєму творі?

Дісков )  /

Ь /  ) \ г ~
-ЦолоцХ ^КІ'ИВИЧІ

• Найбільші міста 

Слов'янські племена 

Неслов'янські племена 

Територія розселення 
східних слов’ян 

Територія Київсько! Русі

Розселення 
східнослов’янських племен

територію  Середнього й Верхнього П ридніпров’я, 
Полісся, П обуж ж я.

Нині відомо близько 500 поселень і 1000 поховань 
цієї культури. Ж ителі зарубинецьких поселень ви
рощували просо, пшеницю, ячмінь, горох, ріпу, ко
ноплі й льон. Розводили корів, свиней, дрібну рогату 
худобу й коней. Полювали на кабана, оленя, лося, 
зубра, ведмедя, бобра й куницю. Розвинутою в на
ших пращурів була обробка заліза.

У зарубинецьких поселеннях виготовляли ке
рамічний посуд, використовуючи для цього гончар
ний круг. Вправними були ювеліри, які виробляли 
фібули, ш пильки, браслети, к ільця . Зарубинецькі 
ткач і виготовляли ткани ни  з льону, конопель, 
вовни. П лемена венетів торгували з народами 
Північного П ричорномор’я. На південь Дніпром 
вивозили хутра, ш кури, мед і віск. Завозили з 
півдня вино й олію , деякі тканини , ювелірні при
краси тощо.

У II ст. на зміну зарубинецькій культурі прийшла 
чернихівська (II—V ст.), яку пов’язують з антами. 
Вона поширювалась на території сучасних України, 
Молдови, Рум унії й П ольщ і. Її також  відкрив 

В. Хвойка, який у 1900-1901 рр. дослідив поховання в селах 
Черняхів і Ромаш ки на Київщині.

Основою господарства черняхівців було двопільне зем
леробство. Вони вирощ ували ячм інь, жито; добре знали 
різноманітні ремесла: залізоробне, гончарне, ювелірне, 
будівельне, вміли обробляти дерево, кам інь, к істку , скло. 
Ч ерняхівці виробляли понад 50 найменувань предметів із
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2500 р. до н.е. 2000 р. до н.е. 1500 р. до н.е. 1000 р. до н.е. 500 р. до н.е. н.е. 1000 р. н

заліза. їм  було відоме зварю вання та виготовлення сталі. 
Племена черняхівської культури торгували з П івнічним 
П ричорномор’ям , провінціями Риму.

Черняхівці створили землеробський календар. За допомо
гою писемних символів -  «черт» і «рез» -  вони фіксували 
відомості, які стосувалися погоди, врожаю тощо. На чер- 
няхівській кераміці є прокреслені давньогрецькі й латинські 
літери. Черняхівські язичницькі жертовники капища -  
прикраш алися кам ’яними людиноподібними ідолами.

З 602 р. з візантійських дж ерел зникала назва «анти*. 
Н атомість згадую ться різні назви союзів слов’янських 
племен. У У П -Х с т ., за л ітописами, вони розташ овувалися 
так: у Середньому П ридніпров’ї до річки Рось ж или поля
ни. На північний захід  від полян по П рип’яті -  древляни. 
На Л івобережжі Дніпра по річках Десна, Сейм, Сула сіве
ряни. На північ від них, аж  до Західної Двіни, -  дреговичі. 
На схід від дреговичів, м іж  Дністром і Сожем, -  радимичі. 
На північ від них, у верхів’ях Дніпра й Західної Д віни, -  
кривичі. На захід  від кривичів, по середній течії Західної 
Двіни, -  полочани. Б іля озера Ільмень -  словени. На річці 
Ока -  в’ятичі. У верхів’ях Західного Бугу -  бужани (во- 1 
ли н ян и ), я к і зм ін и ли  тут дул іб ів . М іж Бугом 
і Дністром до гирла Дунаю прож ивали уличі й тиверці.
У К арпатах та на берегах Дністра -  хорвати. Згодом ці пле
мена об’єднались у велику держ аву -  К иївську Русь.

ЗАГАДКИ БОРИСФЕНА

1. Опишіть зовнішність давнього слов’янина.
2. Назвіть причини і напрямки переселення слов’ян.
3.Які союзи східнослов’янських племен жили на тери

торії сучасної України?

**

г г £/чИКА М А Н Д Р /е ^  

Покажіть на карті:

1. Територію розселен
ня слов’янських 
племен.

2. Н апрям ки вторгнен
ня готів і гунів.

Посперечайтеся 
з мудрецем

Носіїв  яких  археологіч
них культур можна вва
ж ати предками укр а їн 
ц ів ? Поясніть чому.

Висновки

• Населення України  пройшло ті самі етапи розвитку, що й усе людство, -  кам ’яний вік, 
енеоліт епохи міді й бронзи, залізний вік.

•  На теренах України, як і в інш их частинах світу, людина будувала перші житла з кісток 
мамонта, добувала вогонь, створила перші мистецькі шедеври, поклонялася силам 
природи і духам.

• Через Причорноморські степи мандрували численні племена к імерійців, скіф ів, 
сарматів, гунів та готів.

•  Внеском У кра їни  у світову культурну скарбницю  стали: трипільська мальована 
кераміка, скарби скіфських курганів, величезні поселення -  протоміста, архітектура 
грецьких колоній.

•  Стародавня історія України завершилася формуванням союзів племен та утворенням 
держави Київська Русь.

^ 2  Велике переселення народів
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КАМ'ЯНИМ ВІК

X тис. до н. е.

ПАЛЕОЛІТ МЕЗОЛІТ НЕ° Л'Т
—  1 мли років то м у -- УІ-П/тис.дон.е.,

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ!

/. Чому трипільську культуру на
зивають культурою мальованої ке
раміки?
2. Назвіть основні здобутки 
трипільської культури ?
3. Опишіть поселення трипільців.

1. До якою  періоду в історії людства 
належить це житло? Д е саме в Україні 
знайдено це та подібні житла?
2. Опишіть життя мисливців, які 
полювали на мамонтів.

1. Чим в історії України відома ц>і людина?
2. На якій території була поширена зарубинецька 
культура?
3. Опишіть заняття племен зарубинецької і черняхівської 
культур.
4. З  якими народами й державами і чому воювали давні 
слов'яни?

- Ч Т  в>

1. Ж и т л а  з  к іс т о к  м а м о н т а  н е  б у л и  
з н а й д е н і на с т о я н ц і:

£  а) Королеве; 
б) Межиріч;

Мізин.

2. С к о т а р с ь к о ю  к у л ь т у р о ю  є:
а) катакомбна;
б) буго-дністровська;
в) культура лінійно-стрічкової 
кераміки.

3. С т о л и ц я  Б о с ф о р с ь к о го  ц ар ств а :
а) Пантикапей;
б) Мілет ;
в) Гераклея;
г) Ольвія.

4. О д н о о с о б о в и й  п р а в и т е л ь  д е р ж а в и  
а в а р ів  н а з и в а в с я :
а) каган;
б) імператор;
в) цар; 
і )  вождь.

Т
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ЕНЕОЛІТ Е П О Х А  БРО Н ЗИ  РАННІЙ  ЗАЛ ІЗН ИЙ  ВІК
IV—III ТИС. ДО Н. Є. II тис. до н.е. -  VIII ст. до н.е. VIII ст. до н.е. -  сер. IV ст. н.е.

Назвіть найважливіші події в історії Давш ий України.

1. Чим відрізнялося життя кочівників Півдня України 
від життя осілих племен?
2. Якому давньому народові належать ці прикраси?
3. Використовуючи мал.2, розкаж іть про заняття  
народу, якому належ ані ця коштовна річ?  у і  І і ' І ’

а  ^  з  :111 : і

А  Ч И

Розкажіть про господарство давніх слов'ян.

Встановіть відповідність:
В -

■ -«а З  якими подіями 
в історії України 
пов'язані ці дати?

Розташуйте події в 
• ІУ гзк .хронологічній послідовності:

517 р. Завою вання гунами 1. П рихід на терени
остготів У країни скіф ів.

375 р. С пустош ення антам и 2. П рихід на терени
М акедонії та Іллірії України гунів.

561 р. Перемога над перською 3. П рихід на терени
армією Д арія України сарматів

512 р. Захоп лен н я  аварам и 4. П рихід на терени
земель антів У країни готів.

2 93
> Перевірте себе! І



Місце історії 
стародавнього світу в історії людства

Отже, ми підійш ли до заверш ення Великого початку в 
істор ії лю дства -  істор ії стародавнього св іту . У цей 
проміжок часу на Землі з ’явилася лю дина, формувалися 
величні держ ави Сходу -  Єгипет, Вавилон, Індія, Китай, 
розквітла грецька ц и віл ізац ія , утворилася та занепала 
Рим ська світова ім перія . На теренах У країни постали 
самобутні землеробські й скотарські культури, серед яких  
трипільська, середньостогівська, ямна, катакомбна. Через 
П ричорном орські степи м андрували численні племена 
кім ерійц ів, скіф ів, сарматів, гун івта готів. Сформувалися 
сл о в’ян ськ і плем ена, я к і п ідготували п ід ґрун тя  для 
утворення держ ави Київська Русь.

Без дивовиж них відкриттів стародавнього світу: п ідко
рення вогню, винайдення зброї, землеробства і скотарства, 
обробки металів і гончарства, мореплавства, держ ави, 
релігій , наук, мистецтва -  неможливо уявити сучасний 
об’єднаний світ. Давній Єгипет дав світу нетлінні творіння 
рук лю дських -  піраміди. Дворіччя -  іригаційні системи
і бібліотеки. Індія подарувала людству літературні ш едев
ри -  поеми «М ахабхарата» і «Рам аяна*, ш ахи, десяткову 
систему лічби, ун ікальні релігії -  індуїзм, буддизм. Мудрі 
китайці відзначилися винайденням пеперу та спорудж ен
ням Великої К итайської стіни. Давні греки до світової 
скарбниці внесли наукові зверш ення, театр, олімпіади, 
їхн і учні -  рим ляни -  зап ам 'ятали ся  не лиш е кривавими 
війнами та гладіаторськими боями, а й величною арх ітек
турою, поезією та технічними винаходами. Здобутки окре
мих цивілізацій  стали підґрунтям  для розвитку всього 
людства і взаємного збагачення культур. Внеском України 
у світову культурну скарбницю  стали: трипільська мальо
вана керам іка і величезні протоміста, скарби скіфських 
курган ів , арх ітектура грецьких колоній -  м іст-держ ав 
Пвнічного П ричорномор’я.

Н езважаю чи на всі мінливості наступних епох, люди, 
як і ж или пізніш е, завж ди спиралися на досвід і надбання 
своїх попередників. Без цього немож ливий поступальний 
рух уперед та вдосконалення ж иття . У кожного народу 
існує власна унікальна, самобутня історія, яку  він плекає, 
якою  пиш ається і яка  є частиною єдиної історії людства.
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