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Фа ра о ны на сі лі пад роб-
ле ныя ме та ліч ныя ба ро ды, 
каб знеш нім вы гля дам на-
гад ваць бо га Асі ры са, чы-
ім аба вяз кам бы ло су дзіць 
па мер ла га ў за ма гіль ным 
све це.

Ста ра жыт ныя егіп ця не 

ста ві лі ся вель мі па мяр коў-

на да ге не тыч ных хва роб і 

ад хі лен няў. Кар лі ка васць, 

на прык лад, бы ла вель мі 

рас паў сю джа ная ў той час. 

Ад нак кар лі кі з'яў ля лі ся вы-

со ка па ва жа ны мі людзь мі. 

Аме не ма пет, фа ра он з 21-й 

ды нас тыі, пі саў пра тое, што 

кло пат пра ста рых, хво рых і 

вы род лі вых з'яў ля ец ца ма-

раль ным аба вяз кам кож на га 

егіп ця ні на.

Іс нуе мност ва свед чан-

няў пра тое, што ста ра жыт-

ныя егіп ця не вель мі доб ра 

раз бі ра лі ся ў ма тэ ма ты цы і 

аст ра но міі. Уста ноў ле на, на-

прык лад, што раз мя шчэн не 

пі ра мід Гі зы са праў ды су па-

дае з по ясам Ары ё на.

Гі гі е на і знеш ні вы гляд 

бы лі вель мі важ ныя для 

ста ра жыт ных егіп цян. Муж-

чы ны га лі лі ўсё це ла і лю бі лі 

вы ка рыс тоў ваць квет ка выя 

во да ры. Не дзіў на, што ме-

на ві та фа ра о ны ка рыс та лі-

ся са май па ху чай і да ра гой 

пар фу май.

Іс нуе так са ма шмат дзіў-

ных фак таў аб Ста ра жыт ным 

Егіп це. На прык лад, не ка то-

рыя фа ра о ны пры му ша лі 

сва іх слуг вы маз вац ца мё-

дам, каб да іх пры лі па лі му хі 

і не тур ба ва лі пра ві це ляў.

Ста ра жыт ныя егіп ця не 

пра во дзі лі свой воль ны час 

за ці ка вы мі на столь ны мі 

гуль ня мі, та кі мі як, на прык-
лад, «Ме хен» і «Ман ка ла». 
Ад нак са май па пу ляр най 
гуль нёй лі чыў ся «Се нет» — 
ад на з най ста рэй шых на-

столь ных гуль няў у све це, 
па хо джан не якой ад но сяць 
да 3100 го да да на шай эры.

Ра ка Ніл ме ла ве лі зар нае 
зна чэн не для егіп цян, бо гэ та 
бы ла асноў ная кры ні ца ва-
ды. Яны мер ка ва лі, што ра-
ка бя рэ свой па ча так з пер-
ша род на га акі я на Нун, ідзе 
праз зем лі мёрт вых, рай і, 
на рэш це, трап ляе ў Егі пет.

Ігол ка Кле а пат ры — ста-
ра жыт ны абел іск, які быў пе-
ра ве зе ны ў Нью-Ёрк з Алек-
санд рыі ў 1881 го дзе. За гэ-
ты ка рот кі час ён па цяр пеў 
у Аме ры цы больш, чым за 
3000 га доў зна хо джан ня ў 
Егіп це. За брудж ван не і кіс-
лот ныя даж джы ві на ва тыя 
ў гэ тым.

Жан чы ны Ста ра жыт на га 
Егіп та бы лі на роў ні з муж-
чы на мі ў шмат лі кіх сфе рах 
жыц ця, за вы клю чэн нем 
пра фе сій. Яны маг лі ўсту-
паць у шлюб і раз во дзіц ца па 
сва ім жа дан ні, маг лі зай мац-
ца лю бой спра вай (праў да, 
з пэў ны мі аб ме жа ван ня мі), 
рас па ра джац ца сва ёй ма ё-
мас цю, сва бод на па да рож-
ні чаць і мно гае ін шае.

Зна ка мі тыя ста ра жыт на-
егі пец кія іе рог лі фы мо жа і 
вы гля да лі вель мі кру та, але 
яны па тра ба ва лі за над та 
шмат ча су для на пі сан ня. Та-
му іх вы ка рыс тоў ва лі толь кі 
для са мых важ ных тэкс таў 
(на прык лад, для дэ ка ра тыў-

ных над пі саў на ма гіль нях). 

Прос тыя ж тэкс ты пі са лі ся 

іе ра тыч ным пісь мом — спро-

шча най фор май іе рог лі фі кі.

Ад но з са мых вя до мых 

ру кат вор ных збу да ван няў 

у све це — Вя лі кая пі ра мі-
да Гі зы — бы ла па бу да ва на 
пры бліз на з двух з па ло вай 
міль ё наў вап ня ко вых бло-
каў, кож ны з якіх ва жыў у 
ся рэд нім 2,6 то ны. Агуль ная 
ма са пі ра мі ды, та кім чы нам, 

скла дае больш за 6,3 міль ё -
на тон.

Рам зес ІІ Вя лі кі — са мы 
вя до мы і пла да ві ты фа ра он, 
які кі ра ваў Егіп там на пра-
ця гу шас ці дзе ся ці га доў і які 
меў, як мяр ку юць, больш за 
сот ню дзя цей. Ён па мёр, ка-
лі яму бы ло за дзе вя нос та: 
рэд ка хто да жы ваў да та ко га 
ўзрос ту ў той час.

Сло ва «фа ра он» пе ра-
кла да ец ца як «вя лі кі дом». 
Пер ша па чат ко ва яно азна ча-
ла па лац фа ра она і яго ве ліч, 

а не толь кі са мо га ца ра.

Боль шасць лю дзей лі-

чаць, што ма гі ла Ту тан ха-

мо на бы ла цэ лая, ка лі яе 

знай шоў Го вард Кар тэр у 

1922 го дзе. Хоць граб ні ца 
бы ла за поў не ная вы дат ны-
мі скар ба мі, яна ака за ла ся 
не ў поў най за ха ва нас ці: яе 
не каль кі ра зоў ра ба ва лі ў 
ста ра жыт на сці.

Ад ным з са мых рас паў-
сю джа ных мі фаў пра Ста-
ра жыт ны Егі пет з'яў ля ец ца 
той факт, што, ні бы та, ка лі 

фа ра он па мі раў, яго сям'ю, 
слуг і да рад цаў жыў цом ха-
ва лі ра зам з ім. Та ко га ро ду
ах вя рап ры на шэн ні ад бы-
валі ся не каль кі ра зоў за гіс-
то рыю, але на ту раль на яны 
не з'яў ля лі ся рас паў сю джа-
най прак ты кай.

У Ста ра жыт ным Егіп це і 
муж чы ны, і жан чы ны на сі лі 
асаб лі вы ма кі яж, але хут чэй 
не для пры га жос ці, а ў якас ці 
аба ро ны ад со неч ных апё каў 
і пяс ча ных вят роў.

Ка лі згад ва лі Кле а пат ру, 
дык гэ тая вы біт ная ста ра жыт-
на егі пец кая ца ры ца апіс ва ла-
ся як «жан чы на не звы чай най 
пры га жос ці». Ад нак апош нія 
да сле да ван ні, за сна ва ныя на 
яе ста ра жыт ных бюс тах і ма-
люн ках на ма не тах, вы яві лі, 
што на са май спра ве, маг чы-
ма, яна бы ла з гар бін кай на 
но се і, на ват, тро хі муж чы на-
па доб най.

Ка лі ча ла ве чае це ла 
му мі фі ка ва ла ся, усе ўнут-
ра ныя ор га ны да ста ва лі ся, 
акра мя сэр ца. Егіп ця не ве-

ры лі, што сэр ца бы ло кры-
ні цай муд рас ці, а так са ма 
эмо цый, па мя ці, ду шы і са-
мой асо бы.

Ста ра жыт ныя егіп ця-
не — пер шыя, хто стаў вы-
ка рыс тоў ваць 365-дзён ны 
ка лян дар, амаль роў ны со-
неч на му го ду. Усё та му, што 
ім трэ ба бы ло ве даць час 
раз лі ву Ні ла. Са мая ран няя 
вер сія ка лен да ра да ту ец ца 
пры клад на 3000 го дам да 
на шай эры.

Егі пец кія пі ра мі ды не 
толь кі най ста рэй шыя з Ся мі 

цу даў ста ра жыт на га све ту, 

але яны так са ма адзі ныя, 

якія за ха ва лі ся да на шых 

дзён. Араб ская пры маў-

ка вы дат на ад люст роў вае 

ўстой лі васць гэ тых ве ліч-
ных і та ям ні чых збу да ван няў: 
«Ча ла век ба іц ца ча су, а час 
ба іц ца пі ра мід».

Кош кі бы лі са мы мі свя-
шчэн ны мі жы вё ла мі ста ра-
жыт ных егіп цян. Ка лі яны па-
мі ра лі, уся сям'я смут ка ва ла 
і ў знак гэ та га га лі ла бро вы. 

Част ку па мер лых ко шак му-
мі фі ка ва лі і ха ва лі на спе цы я-
ль ных ка ці ных мо гіл ках.

У той час, як жон кі фа ра о-
наў бы лі на дзе ле ныя вя лі кай 
ула дай і глы бо ка ша на ва лі-
ся, толь кі не каль кі жан чын 
з'яў ля лі ся паў на праў ны мі 
ва ла дар ка мі Егіп та. Ся род 
іх — Не фер ці ці, Хат шэп сут, 
Ні ток рыс, Се бек не фе ру і, ба-
дай, са мая вя до мая — Кле а-
 пат ра.

Ста ра жыт на ег і  пец к ія 

тэкс ты, а так са ма су час ныя 

да сле да ван ні му мій да лі 

пад ста ву вы ка заць зда-
гад ку, што жу дас ны па ра-
зіт, вя до мы як рыш та, быў 
вель мі рас паў сю джа ны ў 
Ста ра жыт ным Егіп це. Як 
толь кі ён да ся гаў ста лас ці, 
то вы хо дзіў праз ску ру свай-

го гас па да ра. Па ра зіт мог 
да ся гаць у даў жы ню ад на го 
мет ра, і пра цэс вы паў за ння 
чар вя ка вон кі быў вель мі 
ба лю чы для за ра жа на га 
ча ла ве ка



Цём нае мі ну лаеЦём нае мі ну лае  

Тайны ЗямліТайны Зямлі  

Ка лі вы чу е це пра Ста ра жыт ны Егі пет, 
што пер шае пры хо дзіць вам у га ла ву?
Хут чэй за ўсё — пі ра мі ды і фа ра о ны. 
Але Ста ра жыт ны Егі пет быў не чым на шмат 
боль шым. Гэ та бы ла ад на з са мых па спя хо вых, 
пра грэ сіў ных і жы ву чых цы ві лі за цый у гіс то рыі. 
У сён няш няй пад бор цы — фак ты і мі фы 
аб Ста ра жыт ным Егіп це, пра якія вы на пэў на 
не ве да лі.

Ар хеа ло гія ў пер шую чар гу аса цы ю ец ца з рас коп ка мі, 
ад нак ча сам уні каль ныя ста ра жыт ныя пом ні кі мож на 
знай сці прос та на па верх ні зям лі. Па доб нае ад крыц цё 
ня даў на бы ло здзейс не на ў Гі ма ла ях.

Улет ку 2017 го да ра сій ска-ін дый ская экс пе ды цыя з удзе-
лам спе цы я ліс таў Ін сты ту та ар хеа ло гіі і эт на гра фіі Сі бір ска-
га ад дзя лен ня РАН пра ца ва ла ў Ма лых Гі ма ла ях. У га рах 
Пір-Пан джал на ву коў цы знай шлі ка ля двух сот ка мен ных 
скульп тур кон ні каў, пліт з вы ява мі лю дзей і жы вёл, ка мен ных 
па ста мен таў і аб лі ца ва ных ка мен ны мі плі та мі ба сей наў. Уні-
каль ныя пом ні кі зна хо дзі лі ся прос та на па верх ні зям лі. Той 

факт, што яны не бы лі ад кры ты ра ней, тлу ма чыц ца іх раз-
мя шчэн нем на вы шы ні ў дзве ты ся чы мет раў. Ста туі ко ней 
з дву ма, тры ма, а ча сам і ча тыр ма верш ні ка мі вы ка на ны з 
вя лі кай дбай нас цю. Кас цю мы во і наў, іх зброя, упры га жэн ні, 
кон скі рыш ту нак і вуп раж ураж ва юць ба гац цем дэ та ляў, ад-
нак тва ры кон ні каў па збаў ле ныя ін ды ві ду аль нас ці: у кож ным 
з іх пе ра да дзе ны аб агуль не ны воб раз во і на.

Гі ма лай скія скульп ту ры на га да лі ар хе о ла гам парт рэ ты, 
якія су стра ка юц ца на ма не тах эф та лі таў — пле мян но га аб'-
яд нан ня ран ня га Ся рэд ня веч ча ІV—VІ стагоддзяў у ме жах 
ця пе раш ніх Ся рэд няй Азіі, Аф га ні ста на і Паў ноч най Ін дыі: 
для гэ та га на ро да ха рак тэр ныя буй ныя ры сы тва ру, вя лі кі 
доў гі пра мы нос і плос ка зрэ за ная па ты лі ца. Апош няя асаб-
лі васць мо жа быць звя за ная з тра ды цы я мі дэ фар ма цыі чэ-
ра паў, пры ня тай у шэ ра гу ста ра жыт ных пля мё наў. Вя лі кія 
круг лыя за вуш ні цы ў кон ні каў так са ма зблі жа юць іх з не ка-
то ры мі вы ява мі эф та ліц кіх ула да роў, вы бі тых на ма не тах.

Мер ка ва ны ўзрост ка мен ных ста туй — VІ—VІІ ст. н. э. 
Коль кі ча су і сіл спат рэ бі ла ся на ства рэн не ве лі зар на га 
ка мен на га вой ска, на ву коў цы па куль не ве да юць. У лі ку ін-

шых пы тан няў, якія ста яць пе рад ар хе о ла га мі, — праў дзі вае 
зна чэн не скульп тур ных кам па зі цый і не аб ход насць уста ноў кі 
іх так вы со ка ў га рах
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У ГІ МА ЛА ЯХ ЗНАЙ ШЛІ 
СТА РА ЖЫТ НАЕ КА МЕН НАЕ ВОЙ СКА

ФА РА О НЫ, ПІ РА МІ ДЫ, МУ МІІ,
або Дзіў ныя фак ты пра Ста ра жыт ны Егі пет


