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Oblast SV Afriky – povodí
řeky Nilu → voda → úrodná
půda
R. 3000 př. – postupné sjednocení
Horního a Dolního Egypta →
vznik jednotného egyptského státu →
Horní Egypt = jižní Egypt
Dolní Egypt = severní Egypt (jde o označení
podle toku Nilu)
3000 př. - 332 př. = vláda 30 dynastií
(vládnoucích rodů)
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1.období: 3000 př.–2700 př.
archaické období
1.egyptský králem = Menej
(Meni) → sjednotil Horní a Dolní
Egypt
2. období: 2700 př. – 2300 př.
Stará říše → zlatý věk egyptské
Klasické vyobrazení faraona
vědy a kultury
Hlavní město: Mennofer (Bílá zeď), řecky
Memfis
V čele říše: FARAÓN (král považovaný za
zástupce boha na Zemi - neomezená moc,
vlastník země a pán všeho obyvatelstva)
Farao = velký dům
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Vezír - faraonův zástupce (2. nejvyšší
hodnostář v říši)
Vládnoucí vrstvy:
a) královští úředníci (v čele jednotlivých
krajů s neomezenou mocí)
b) kněží
c) voj. velitelé
Další vrstvy:
a) písaři
b) řemeslníci (patřili mezi ně sochaři, malíři, lékaři)
c) rolníci a otroci (většinou váleční zajatci - majetek
faraona - daroval je vezírovi, královským úředníkům,
kněžím aj.)
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Mnohobožství (polyteismus):








Re - bůh Slunce, Nilu a úrody
Hórus (sokolí hlava) - ochránce faraónů
Anubis (šakalí hlava) – bůh podsvětí
Důležitou součástí víry byly náboženské obřady (rituály)
- spojeny s vírou v posmrtný život lidské duše (Ka=já)
→ podnět k mumifikaci mrtvol faraónů a významných
osobností (lidská duše může existovat po smrti jen tehdy,
je-li zachováno tělo)
S vírou v posmrtný život duše zemřelého
a s mumifikací souvisí stavba pyramid
(hrobek faraónů) a tzv. mastab (malých
pyramid - hrobek vezírů, král. úředníků,
kněží)
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Objeveno 110 pyramid.
Nejstarší pyramida – stupňovitá Džosérova pyramida u
Sakkáry (28. st. př.; jejím stavitelem lékař a spisovatel
Imhotep)
Největší pyramida- Cheopsova (Velká pyramida) u Gízy u
Káhiry (26. st. př., původní výška 146 m, nyní 137 m,
skládá se ze 2 mil. 300 tis. Pískovcových kvádrů o váze 220 tun, stavělo ji 100 tis. dělníků 20 let)
U Gízy další 2 velké pyramidy a několik mastab = tzv.
pyramidové pole u Gízy →
Největší starověká socha Velká
sfinga (socha bytosti s lidskou
hlavou a lvím tělem, střeží pyramidy)
Pyramidy = jediný dochovaný
starověký div světa
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3. období: 2100 př. – 1800 př. Střední říše
Hlavní město Véset (řec. Théby) – dnešní
LUXOR u Údolí králů (rozsáhlé skalní pohřebiště
faraonů)

4. období: 1600 př. – 1100 př. Nová říše →
největší územní a kulturní rozmach Egypta
Nejvýznamnější vládci: Thutmose III., královna
Hatšepsovet (15. st. př. –
nechala u Nilu zbudovat
skalní chrám) a Amenhotep
IV. (14. st. př.; manželka
Nefertiti)
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Amenhotep IV. zrušil polyteismus, zavedl
monoteismus (víra v jednoho boha - boha Slunce Re,
šlo o první monoteismus v lidských dějinách)
Nástupce 9letý nevlastní bratr Tutanchámón - obnovil
polyteismus
Tutanchámón - umírá 19letý
(v jeho hrobce v Údolí králů u
Luxoru nalezen největší staroegyptský poklad - nejcennější
součást - Tutanchámonova zlatá
maska)
Ramesse II. Veliký
(13. st. př.) – nejvýznamnější
faraón - největší rozkvět říše
Mumie Ramesse II.
(20 manželek, 200 dětí)
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5. období: 700 př. – 525 př. Pozdní říše
 R. 525 př. Egypt dobyt Peršany
 R. 332 př. Alexandrem III. Velikým
(Makedonský) - založil přístavní město
Alexandrii, centrum antické
vzdělanosti (největší starověká knihovna s 500 tis.
papyrových svitků; koncem
4. s. n.l. vyhořela)
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R. 323 př. (po smrti Alexandra) - Egypt
nejvýznamnější helénistickou říší (říše,
které vznikly po rozpadu Alexandrovy
světové říše převážovala zde řecká =
helénská kultura, jazyk a vzdělanost)
 Vláda řeckého rodu Ptolemaiovců →
královna Kleopatra VII.
v 1. st. př.
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