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КРАТКА ИСТОРИЯ НА ДРЕВЕН ЕГИПЕТ

Фараони управлявали Египет 3000 години. Въз основа на еги-
петските летописи за реда на царуването им по династии уче-
ните делят историята на Египет на периоди. 
Преддинастичен период (края на IV хил. пр.н.е.). Формират се 
царствата Долен и Горен Египет, строят се канали за отвод-
няване и напояване, възниква писменост. 
Ранно царство (архаичен период). Започва около 3100 г. пр.н.е. 
с обединението на Египет. Царуват владетелите от I и II ди-
настия, които укрепват фараонската власт. Изгражда се един-
на мрежа от напоителни канали.
Старо царство (III–VI династия, ок. 2700–2150 г. пр.н.е.). Време 
на стопански подем и на разцвет на занаятите и изкуствата. 
Вече е изградена административната уредба на държавата. В 
този период са построени пирамидите.
Първи преходен период. Номарсите – управителите на провин-
циите, повеждат борби за надмощие. Египет се разпада на мно-
жество воюващи помежду си държавици. Време на размирици, 
хаос, глад.
Средно царство (XI–XII династия, ок. 2040–1640 г. пр.н.е.). Стра-
ната отново е обединена, напоителната система е възстанове-
на, оживява се търговията, Египет търгува с Източното Среди-
земноморие и Близкия изток. Строят се грандиозни храмове, 
процъфтяват изкуството и литературата.
Втори преходен период. Засилват се социалните противоре-
чия. Египет се разпокъсва на малки държавици. От Азия проник-
ват хиксосите и постепенно завземат властта.
Ново царство (XVIII–XX династия, 1550–1070 г. пр.н.е.). Фарао-
нът Яхмос I прогонва хиксосите. Настъпва мощен политически, 
стопански и културен разцвет на обединената египетска дър-
жава. Чрез успешните завоевателни войни Египет става цен-
тър на голяма империя. Сред великите фараони воини са Амен-
хотеп I, Тутмос I, Тутмос III, Рамзес II. През този период царува 
и жената фараон Хатшепсут, както и фараонът Аменхотеп IV 
(Ехнатон), който се опитва да премахне многобожието и да 
въведе култ към един-единствен бог – Атон. 
Трети преходен период и Късно царство (ХI–IV в. пр.н.е.). Еги-
петската цивилизация постепенно залязва. Междуособни войни 
за властта водят до упадък на държавата. През X–VIII в. пр.н.е. 
на трона се възкачват фараони с либийски и нубийски произход. 
През VII в. пр.н.е. асирийците нападат и опустошават Египет, а 
по-късно страната е завлядана от Персия. През IV в. пр.н.е. 
Александър Велики прогонва персите и завладява Египет. След 
смъртта му неговият пълководец Птолемей и наследниците му 
управляват Египет почти 300 години. През I в. пр.н.е. Египет на 
Птолемеите е превърнат в римска провинция.

Ранната египетска 
държава се простирала 
от първия праг на Нил, 
на юг, до Средиземно 
море, на север. На изток 
я обграждало Червено 
море, а на запад – Сахара. 
На картата в зелено са 
обозна чени обработвае-
мите земи. На изобилните 
реколти от тях се 
дължало богат ството 
на Древен Египет. 

Долината на Нил от птичи поглед

ЖИВОТВОРНАТА РЕКА

Река Нил прекосява Североизточна Африка от юг на север 
и се влива в Средиземно море. Тези земи били покрити с 
тревисти савани, но преди около 10–11 хиляди години се 
превърнали в пустиня поради климатични промени. 
Подгонени от опустиняването на саваните, предците на 
древните египтяни се заселили в тясната ивица непо-
средствено около Нил. Тук земята била плодородна заради 
наносите, които реката отлагала всеки път след еже-
годните си разливи. Отначало те се изхранвали чрез лов, 
риболов и събиране на растения. Преди около 6000 години 
вече живеели в постоянни селища и обработвали плодо-
родните земи край Нил, като използвали водите Ӝ за на-
появане. С течение на времето селищата в долината на 
Нил се обединили в по-големи общности. Възникнали и 
първите градове. 
Преди около 5000 години се обособили две царства: Долен 
Египет – на север, в делтата на Нил, и Горен Египет – на 
юг, около Хиераконпол, един от по-големите градове. Горно-
египетският владетел – фараонът Нармер, завладял Долен 
Египет и обединил двете царства. Неговият наследник 
Менес основал град Мемфис и го превърнал в своя столица. 
С това започнал възходът на удивителната древноегипет-
ска цивилизация.
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Сред суровата и палеща пустиня 
река Нил създава истинска райска 
среда, която предопределя 
развитието на земеделието и 
осигурява прехраната на хората.
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На местните 
пазари хората 
разменяли това, 
което са произ вели 
в излишък, срещу 
това, от което 
имат нужда – 
зеленчуци, риба, 
сладкиши, парфюми, 
накити, всякакви 
стоки за дома-
кинството. 
Външна та търго-
вия била в ръцете 
на фараона. Египет 
изнасял пшеница и 
ечемик, вино, лен, 
папирус, злато, 
занаятчийски 
стоки. Внасял 
стоки предимно 
от страните от 
Близкия изток, 
Гърция и Кипър – 
зехтин, различни 
смоли и благовония, 
дървен материал, 
сребро, мед, коне.

ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ

Всеки египтянин принадлежал към определена обществена група (кла-
са) с конкретни права и задължения. Обществената структура била 
строго йерархична и може да се сравни с пирамида, чийто връх е фа-
раонът, а основата Ӝ – селяните, най-многобройната класа. Тези йе-
рархични отношения вероятно се зародили от нуждата да се органи-
зира строежът на диги, отводнителни и напоителни канали. От 
ръководителите на тези дейности се обособила господстващата 
класа, докато изпълнителите представлявали простолюдието.

ВИСШИТЕ СЪСЛОВИЯ

Начело на Древен Египет бил фараонът. Смятало се, че той е бог, син на богове 
и техен представител на земята. Властта му била неограничена, вземал всички 
важни решения, бил върховен жрец, съдия и главнокомандващ. След него най-ви-
сокопоставените сановници били везирът (началникът на държавните длъжнос-
ти) и номарсите – наместниците в областите (провинциите). След тях в йерар-
хията били жреците, военачалниците, висшите чиновници, които оглавявали 
държавните институции – като хазната, зърнохранилищата, оръжейните арсе-
нали, напоителната система, строителството, събирането на данъците.
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ЖРЕЦИТЕ

Ролята на религията в Египет била изключително голяма. Жре-
ците били посредници между боговете и хората, тълкували 
божествената воля и предавали божествените послания. Гри-
жели се за храмовете и свещените статуи, ръководели религи-
озните празненства и церемонии, както и погребалните обре-
ди. В жреческата общност имало сложна йерархия. Висшето 
жречество често се намесвало в политиката и оказвало силно 
влияние върху развитието на Египет.

ВОЙНИЦИ И ВОЕНАЧАЛНИЦИ

По време на Старото и Средното царство ня-
мало постоянна войска. Воините се набирали 
измежду селяните и служели временно в отряди-
те, които осигурявали реда и охраната на цар-
ския двор и държавните граници. Постоянна ар-
мия от наемници била създадена през Новото 
царство, когато фараоните повели мащабни за-
воевателни походи. Войниците получавали от 
фараона оръ жие, злато, част от плячката. Ви-
сшите командири завършвали школа за писари, 
тъй като от тях се изисквало да бъдат не само 
добри воини, но и да притежават широка култу-
ра. Първородните синове можели да наследяват 
военната служба от баща си. Така било създаде-
но военно съсловие, в което командирите пред-
ставлявали военната аристокрация.

РОБИ

По време на Старото царство роби се използва-
ли в домашната работа в двора на фараона и в 
именията на жреците. Едва през Новото цар-
ство, вследствие на завоевателните походи на 
фараоните, в Египет започнало по-широкото из-
ползване на робски труд. Образованите и обуче-
ни роби би ли рядкост и изпълнявали съответ-
стващи на образованието им задачи при за  наят-
чиите или в жреческите канцеларии.

СВОБОДНИ СЕЛЯНИ

Селяните се наричали мерту. Те съставлявали 
80-85% от населението. Обработвали земята и 
добивали храна за всички. Отглеждали пшеница и 
ечемик за хляб и бира, лен и коноп – за тъкани, 
както и разнообразни зеленчуци. Извършвали и 
най-тежката работа при строежа на пирамиди-
те, каналите и дигите. От техните среди се 
набирали и войници за армията по време на Ста-
рото и Средното царство.

ЗАНАЯТЧИИ

Те съставлявали 10–15% от населението. Във 
всички епохи фараоните, аристократите и хра-
мовете притежавали работилници, където се 
трудели бижутери, златари, ковачи, грънчари, ка-
меноделци, дърводелци и много други занаятчии. 
В края на Старото царство част от занаятчии-
те започнали да работят свободно – срещу за-
плащане, и да изпълняват поръчки и на обикнове-
ните хора. Занаятчиите имали ключова роля в го-
лемите държавни строежи, като изграждането 
на пирамиди, гробници, храмове, диги. Край стро-
ежите се създавали специални поселища с всички 
необходими удобства за семействата на работ-
ниците и занаятчиите.

Съсловието на писарите имало важна роля в 
административния живот на държавата и се 
радвало на много привилегии. Изуча ването на 
египет ската писменост било дълъг и труден 
процес, обучението се водело в специални школи. 
Отначало писари ставали само жреците и членове 
на семейст вата на придворните. Но в годините 
на Новото царство писар можело да стане всеки 
и ако той е способен, да се изкачи в държавната 
йерархия.

Стенописът изобразява селянин, 
който оре с плуг, и съпругата му, 
която засява семена. 9


