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ТЕМА : АРХІТЕКТУРА СТАРОДАВНЬОГО ЄГІПТУ. 

ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТІВНІ ОСОБЛИВОСТІ, 

ХАРАКТЕРНІ АРХІТЕКТУРНІ ФОРМИ. 

1. Матеріали для виготовлення конструкцій. 

2. Скульптурне оформлення. 

3. Настінні розписи. 

 

Основними джерелами вивчення первісного суспільства є археологічні 

пам'ятники, етнографія, дані геології, антропології, міфології, фольклору. 

Вся історія технічних і культурних досягнень первісної людини на основі 

застосування різного матеріалу і техніки виготовлення знарядь ділиться на три 

епохи: кам'яну, бронзову і залізну. Первісні люди ще в кам'яну епоху будували 

напівземлянки, дерев'яні будинки на палях і житла з глини, які виконували лише 

утилітарну функцію. 

Початок архітектури як мистецтва проявилося на вищому щаблі 

варварства, коли в будівництві починають діяти не тільки закони необхідності, 

але і закони краси. В епоху бронзи (2-е тисячоліття до н. Е.) Зводили споруди з 

величезних кам'яних брил: менгіри, дольмени, кромлехи, циклопічні фортеці і 

городища-так звана мегалітичних архітектура (грец. 

megas - великий + lithos -камењ) .неслі в собі образне початок і були 

Мегалітичні споруди художнім виразом ідеологічних, духовних та естетичних 

потреб. 

Особливості архітектури Стародавнього Єгипту багато в чому визначив той 

факт, що в цій країні не було будівельного лісу. Жаркий сухий клімат Єгипту, 

велика кількість очерету і мулу визначили характер будівельних матеріалів: 

обмазаний глиною очерет, цегла з нільського мулу з соломою, в монументальних 

спорудах - камінь. Художні форми і образотворчі мотиви збережених храмів, 

палаців, гробниць царів і знаті взяті у природи: сонце, що вважалися священними 

лотос і папірус, пальма, леви і т. п.   

Основна рослинність для будівництва - пальми, що дають дерево поганої 

якості, і очерет. Тому основним будівельним матеріалом був камінь. 

Кам'яна архітектура Стародавнього Єгипту в першу чергу служила 

потребам релігії. Палаци, житлові будинки будувалися з легких і нетривких 

матеріалів. З каменю зводилися лише храми богів і комплекси гробниць, причому 

будувалися вони на століття. Природно, що саме ці кам'яні споруди дійшли до 

наших днів, витримавши випробування часом. 

Саме в Єгипті починається історія архітектури. До сих пір безліч туристів 

приїжджає подивитися на єгипетські піраміди. Не дарма вони названі одним з 

семи чудес світу. Таємниці єгипетських пірамід розбурхують уяву. Вчені до цих 

пір відкривають все нові дивовижні властивості пірамід. За ці довгі тисячоліття 

історії Стародавнього Єгипту , що не піддаються справжньому усвідомленню , 



неможливо встановити точні археологічні дати, тому при цьому стані наших 

знань пам'ятники архітектури Єгипту доводиться класифікувати в порядку 

проходження сучасних їм династій. 

Основне розуміння староєгипетської архітектури засноване на вивченні 

споруд найбільш збережених - релігійних пам'яток. Архітектуру Стародавнього 

Єгипту зазвичай поділяють на 5 періодів: 

 архітектура Раннього царства, 

 архітектура Стародавнього Царства, 

 архітектура Середнього царства, 

 архітектура Нового царства, архітектура Пізнього царства. 

 

Розкопки поховань дають уявлення про характер і рівень розвитку 

мистецтва і архітектури Єгипту самого раннього часу. Уявний загробний світ 

мислився стародавніми єгиптянами подібним земному, тому померлого 

постачали предметами, які служили йому за життя. 

 У додинастичний період могили (5-4-е тисячоліття мали круглу до н.е або 

овальну форму) представляли собою ями, покриті гілками, циновками. Потім 

з'явилися прямокутні поховання зі стінами, обкладеними винайденим в той час 

цеглою-сирцем, тобто необпалених глиняним цеглою, причому стіни змикалися, 

утворюючи помилковий звід з виступаючих один над іншим решт цегли. В кінці 

періоду над могилами стали влаштовувати піщано насипу. 

В епоху Раннього царства (XXX-XXVIII ст. До н. Е.) При перших 

фараонів, коли оформилося патріархальне рабовласницьке суспільство, в 

архітектурі закріпилися образні і образотворчі засоби і норми, встановилися 

культові канони. Будинки будинків, як і раніше, будували з очерету та глини, 

будинки багатіїв - з дерева та цегли-сирцю з кутовими прямокутними в плані 

плоскими виступами - лопатками. Надземна частина гробниць царів і вельмож 

представляла собою прямокутне в плані приміщення для статуй богів і 

жертовника перед хибними дверми в «вічне житло» померлого. При гробницях 

будували заупокійні храми де здійснювали обряди, присвячені похованою. 

Найбільш відомі пам'ятники архітектури Стародавнього царства (XXVlll-

XXllI ст. До н. Е.) - монументальні піраміди обожнюємих фараонів і гробниці 

знаті (мастабб), храми з лотосоподібними, пальмовоподібними, 

папірусоподібними колонами. Отримало розвиток мистецтво рельєфу. 

Збереглися знамениті піраміди фараонів в Гізі: піраміди Хеопса (зодчий Хеміун, 

XXll в. До н. Е.), Хефрена і Мікеріна. Висота найбільшої з них - піраміди Хеопса 

- близько 150 м. Похилий хід веде в центральну похоронну камеру фараона. 

Складена вона з щільно пригнаних блоків вапняку (2,5 т кожен) без сполучного 

матеріалу, насухо. Конструкція і пропорціонаљние співвідношення всіх частин 

пірамід засновані на пропорціях частини, з яких «золотого менша перетину» 

відноситься - ділення до більшої так, як велика-до суми цих частин. Форми і 

пропорції тшрамід відпрацьовані, чотки та лаконічні, вони висловлюють ідею 



величі і могутності грандіозних царських усипальниць. 

В епоху Середнього царства (XXl-XVlII ст. До н. Е.) Набувають поширення 

скельні гробниці, декоровані розписами на традиційні сюжети. З'являються Нові 

форми храмів з двома рядами колон і підвищеної середньою частиною, біля 

входу в які встановлюють монументальні пілони, колони з капітеллю у вигляді 

голови жінки з вухами корови - богині Гатор. 

В епоху Нового царства (XV1-Xl ст. До н. Е.) - час розквіту єгипетської 

архітектури - храми складаються з святилища, критого колонного залу і 

замкнутого двору, обнесеного глухою стіною. Фасад зазвичай був звернений до 

Нілу, від якого до храму йшла алея сфінксів або бвнов (бараноголових сфінксів) - 

міфологічних тварин, присвячених верховному богу Амону. Фасади храмів 

утворені двома засадами - пілонами у вигляді двох веж з прямокутною рамою 

входу між ними. Пілони і вхід увінчувалися карнизом характерною для 

єгипетської архітектури м'яко зігнутої форми -у вигляді викружки і валика. Перед 

пілонами установлювали обеліски і колосальні статуї фараона, до пілонів 

прикріплювали високі щогли з прапорами. 

Плани храмів були прямокутними, головні частини розташовувалися по 

одній осі: відкритий двір, оточений колонадою (перистиль), колонний зал 

(гипостиль), звичайно мав більш високий середній прохід, святилище, комори. 

Навколо прямокутного ділянки, на якому розташовувався храм, зводили глуху 

кам'яну огорожу по схемі житлового будинку багатого єгиптянина. 

Зберігся храм Амона в Луксорі (рис. 1), головний вхід у двір якого 

виконаний у вигляді монументального порталу з пілонами. У храмі Амона в 

Карнаці колони гипостильного залу досягають висоти 20,4 м при діаметрі 3,4 м 

(рис.3). Для архітектури Нового царства характерне придушення людини 

величними громадами архітектурних форм багаторазово повторюваних 

монументальних елементів - колон, пілонів, сфінксів. 

 
Археологічні розкопки показали чітку організацію центральній частині 

міст Стародавнього Єгипту з вулицями, що перетинаються під прямим кутом. У 

центрі зводили палац і святилище, склади, казарми, будинки-садиби вельмож, на 

околицях -будинки ремісників і хатини бідняків. 

В епоху пізнього періоду (XI-IV ст. До н. Е.) Єгипет підкорювали ассірійці, 

перси, проте архітектурні традиції не зникли навіть після завоювання його греко-

македонцями, коли в країну проникло сильний вплив античної архітектури і 

загальний вигляд храмів став менш грандіозний і урочистий 



 
Рис. 2. Храм Амона в Карнаці (XV ст. До н. Е., Аменхотеп хану, Аменхотеп 

Молодший. XVI ст. До н. Е. Инени). реконструкція 

Століття змінювалися століттями. Кожен новий період приносив значні 

зміни в архітектурі. То споруджувалися величезні піраміди, то гробниці і скельні 

храми, які мали тільки внутрішні об’єми. Однак, в цілому, давньоєгипетська 

архітектура відрізнялася одноманітністю. Є риси, які залишаючись незмінними, 

пройшли через всі етапи розвитку давньоєгипетської архітектури. Є приклади, 

коли в Єгипті одні і ті ж речі виготовлялися одним і тим же способом, 

починаючи з ранніх династій і закінчуючи періодом римського панування, тобто 

протягом цілих 3500 років. 

Одноманітність методів будівництва пояснюється також і географічною 

ізоляцією Єгипту від інших цивілізованих країн, де жили вправні будівельники, 

а це позбавило єгипетських зодчих такої необхідної в цій справі конкуренції в 

архітектурі. Протягом століть склалися відмінні риси архітектури Стародавнього 

Єгипту: сувора симетрія, геометрізм форм, ритмічне повторення ідентичних 

образів, тяжкість, величезні розміри, грандіозність, велич. 

Монументальність, що корениться в усій природі єгипетського зодчества, в 

кожен окремий період його історії знаходить інше втілення. 

Піраміда вражає і пригнічує своєю грандіозністю. Монументальність 

піраміди виражається усіма особливостями її архітектурної композиції: 

геометризмом форми, лаконізмом, величним спокоєм, відсутністю декору. 

Покривають всю її зовнішню поверхню гладкі поліровані плити вапняку , що 

створюють враження моноліту ідеальної геометричної форми. 

Монументальність храмів Нового царства проявляється в величності 

пропорцій, грандіозності їх розмірів, обов'язкове введення масштабу. Деталь, що 

повторює в меншому розмірі форму, домінуючу в спорудженні, підкреслює 

величину споруди. 

Давньоєгипетська архітектура відрізняється винятковою умовністю. Для неї 

характерна своєрідна система символів. Типи споруд: житло покійних, 

житло богів, житло живих. Характерною особливістю архітектури 

Стародавнього Єгипту була галерея (коридор). Великі колонні зали і двори були 

галерейного типу, про це свідчать напрямок укладання балок і спрямованість 

настінного розпису на опорах. Внутрішні кімнати і приміщення слідували одна за 

одною в одному напрямку і вздовж однієї осі. Розташування та суміжності 

окремих приміщень відповідають галерейному плануванню, зазвичай вона була 

лінійною. 



Починаючи з святилища, в архітектурі храмових споруд Стародавнього 

Єгипту, від входу, кімнати і зали ставали все більш просторими, збільшувався 

обсяг приміщень, висота стель зростала. Будівля розкривалося, подібно до 

квітки рослини. Протилежної концепцією єгиптяни користувалися при 

будівництві пірамід. Центральна планування споруди представляє рідкісний 

виняток. В єгипетських спорудах того часу камені клалися без розчину і без 

всяких штучних зв'язків. Судячи з деяких збережених колонах храму в Карнаці, 

перед укладанням каменю єгиптяни кантуватися начисто лише ліжку і 

вертикальні шви; лицьова ж поверхню каменів обтісує після закінчення 

будівництва будівлі. Згодом цим прийомом користувалися греки. Зовнішні 

форми будівель були дуже простими: похилі і прямосторонніе піраміди і призми. 

Вікна не були характерним елементом для будівель древніх єгиптян, вони 

зустрічалися вкрай рідко лише на фасаді будівлі. 

Домашнє завдання :  

Підготувати презентацію по темі уроку. В презентації відобразити 

конструктивні схеми притаманні архітектурі Стародавнього Єгипту. 

Надіслати на пошту ashmarina@ukr.net 


