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ЗЕМЉА НИЛА

1    Цивилизација старог Египта настала је пре 
5000 година, 3000 година пре нове ере.
Пружала се дуж обала реке Нил, који јој је био главни 
ослонац. Током 3000 година свог развоја, стари Египат 
прошао је кроз три епохе успона фараона: Старо царство 
(2700‒2200. г. пре н. е.), Средње царство (2050‒1750. г. пре 
н. е.) и Ново царство (1570‒1070. г. пре н. е.).

2      Са три 
стране окружен 
пустињом
Једини улаз била је делта 
Нила на северу, која је била 
добро чувана од могу-
ћих нападача. 
Ова река 
је оставила 
печат у свим 
областима живота 
Египћана: на њиховим 
кућама, земљорадњи, хра-
мовима и палатама, пирами-
дама... свему!3

Заштићени од сваке споља-
шње претње и захваљујући 
богатим жетвама, Египћани 
су могли више времена и 
средстава да посвете култури, 
уметности и технолошком 
развоју.

      Господари пустиње

4
Ова пирамида била је прототип по коме 
су грађене све остале. Њен конструк-
тор Имхотеп ушао је у историју не 
само као први архитекта већ и 
као велики лекар и 
астроном. Осим 
тога, Египћани су 
га прогласили за 
бога медицине и 
мудрости.

      Џосерова степенаста пирамида, најстарија велика 
камена грађевина

ДА ЛИ ЗНАШ?

Нил је друга по 
величини река на 
свету. Дуг је око 

6700 километара!

5
Фараони су живели у каменим палатама 
џиновских размера. Имућне породице живе-
ле су у кућама са баштама ограђеним висо-
ким зидовима. Сиромашно становништво је 

пак имало слабе куће од непечене цигле 
на неколико метара од великих грађе-

вина на којима су радили.

     Настамбе
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6       Нил је сваке године 
надолазио и плавио своје обале.
Сваки пут кад би се ово дого-
дило, његова вода би оставила 
дебео слој изузетно плодног 
црног муља који је Египћанима 
без много муке доносио богате 
жетве. Осим тога, обезбеђивао 
им је иловачу и пловне канале 
за трговину. Суседне државе 
су им завиделе на развијеној 
земљорадњи. 7      Хапи, бог Нила

Хапи је представљао Нил, 
због чега су га ватрено обо-
жавали. Египћани су му 
се молили да река надође 
тачно на време да побољша 
усеве и не нанесе никакву 
штету.

9     Фараон је био врховна 
личност.

Према њему су се односи-
ли готово као да је божан-
ство. Најчешће су то били 
мушкарци, и свега је у 
неколико случајева нека 
жена, попут Клеопатре, 
ступила на трон. Само 
су фараони могли да 
опште са боговима.

Током владавине фараона 
Рамзеса II (1279‒1213. г. пре н. 
е.) у тадашњем главном граду 
Египта, Пи-Рамзесу, Нил је 
толико пресушио да је постао 
спор и муљевит. То је довело 
до појаве отровних алги које 
су воду обојиле у црвено, тако 
да је подсећала на крв. Била је 
то прва у низу несрећа које су 
задесиле град.

8       Вода Нила 
претворена у крв!

12         Римска провинција
Римљанин Октавијан прекинуо је 30. јуна 30. г. пре н. е. 
политичку независност Египта, претворивши га у римску 
провинцију.

10           Култ смрти
Египатско друштво неговало је 
изражен култ смрти пошто су 
чврсто веровали у постојање 
другог живота после овог.

11         Најстарије писмо 
на свету
Египћани су писали хије-
роглифима, симболичким 
писмом, и комбиновали су 
пиктограме са фонетским 
знацима. Права мозгалица!

ровали у постојање 
вота после овог.
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ФАРАОНИ И КРАЉИЦЕ

13        Недодирљиви... не смеш ни да их погледаш!
Према фараонима су се односили као према боговима. Када су они 
пролазили, сви би падали на колена. Нико није смео да их погледа 
у лице нити да их дотакне. Указивано им је највеће поштовање.

14           Чаробне моћи
Фараонима су приписиване чаробне моћи, на пример да могу иза-
звати надолажење Нила. Веровало се и да су у непосредној мило-
сти богова.

15          Моћнија од Клеопатре
Прва фараонка била је Хатшепсут, ћерка 
Тутмоса I, одгајана да га наследи. Била је 
најмоћнија владарка у историји, моћнија 
чак и од чувене Клеопатре.

16            31 династија!
Током 3000 година дуге историје, у 
Египту је владала 31 династија (низ 
владара који су један другог насле-
ђивали). Знамо за њих захваљујући 
археолошким открићима и истражи-
вањима.
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Анк, симбол 
живота

Фараонка Хатшепсут


