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Лекція №4 

Тема: Особливості мистецтва народів Африки. Культура Стародавнього Єгипту. 

1. Особливості африканського культурного регіону. 

2. Мистецтво Стародавнього Єгипту. 

 

Література: 1) Левчук Л.Т., Гриценко В.С., Єфименко В.В. Історія світової культури: 

Навчальний посібник / За ред. Л.Т. Левчука  – К.: Либідь, 2010, с. 78 – 98;  

2) Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навчальний посібник / В.С.Полікарпов. 

– К.: Знання, 2006, с. 43 – 58;  

3) Масол Л.М. Мистецтво (рівень стандарту, профільний рівень): підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти / Л.М.Масол. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2018, с. 4-5; 

4) Назаренко Н.В., Чєн Н.В., Севастьянова Д.О. Мистецтво (рівень стандарту та профільний 

рівень): підручник для 10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти / Н.В.Назаренко, 

Н.В.Чєн, Д.О.Севастьянова. – К, 2018, с. 7-11. 

 

1. Особливості африканського культурного регіону. 

«Ми стоїмо на порозі африканського століття, століття, де Африка займе своє 

законне місце серед народів світу». Нельсон Мандела, південноафриканський державний і 

політичний діяч. 

Африка – другий за величиною після Євразії материк – має давню і багату культуру. 

На ньому знаходяться 54 незалежних і 7 залежних держав. Чисельність населення цієї групи 

країн – більше 1 млрд (2017 р.). Фахівці демографи визначили, що в Африці існує, 

принаймні, 3000 виражених етнічних груп. 

Для сучасної Африки характерні різна антропологічні типи, що належать до 

кількох рас. На південь від Сахари живуть народи, представники негро-австралоїдної раси, 

яка має три малі раси африканських негроїдів (негроїдна, бушменська і негрільська). В 

Африці чисельно переважає негрська мала раса. 

Колискою багатьох народів Африки була Сахара. На думку фахівців археологів, 

антропологів та істориків, Сахара в далекому минулому була зоною степів із багатим 

тваринним світом. Народи, що населяли Сахару займалися полюванням, а пізніше – 

скотарством. Усе це відбилося в зображеннях і малюнках на скелях: деякі з них мають вік 

близько 10 тис. років (так звані фрески Тассилі). 

З давніх-давен людей цікавлять питання «Звідки ми походимо?», «Де почалася 

історія людства?». Багато вчених не безпідставно висувають гіпотезу, що батьківщиною 

людства була Африка. Доказом є численні археологічні знахідки первісного мистецтва. 

Умовно культуру континенту поділяють на Північну і Тропічну Африку. 

На півночі виникла й розквітла унікальна стародавня цивілізація єгиптян, що стояла 

у витоків усієї європейської культури й донині не перестає вражати своїми високими 

художніми досягненнями. 

Заснований на півночі континенту Карфаген (ІХ ст. до н.е.) став столицею могутньої 

середземноморської держави, населення якої підтримувало контакти з греко-римським 

світом. 

Коли північні території Африки захватили араби, панівною релігією став іслам. 

Вплив мусульманської культури позначився на мистецтві: унаслідок заборони зображати 

людей деякі жанри скульптури й живопису, зокрема портрет, не розвивалися. 

Решта безмежних просторів материка впродовж тисячоліть перебувала в 

невідомості. У центральних районах етнічна культура племен розвивалася ізольовано й довго 

залишалася архаїчною. На традиційне мистецтво Африки впливали такі релігійні вірування, 

як анімізм, тотемізм, фетишизм, а також культ вождів та їхніх предків. 

*Найбільш населеною країною Африки є Нігерія, населення якої складає близько 

145 млн. чоловік. Друга за населеністю країна – Єгипет, де проживають більше 80 млн. 

чоловік. 

*Найбільш населеним містом Африки є Каїр – столиця Єгипту. На території цього 

мегаполісу проживає близько 17 млн. чоловік. 
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*Найбільш поширеною мовою Африки є арабська мова, що представлена різними 

діалектами. 170 млн., які спілкуються  цією мовою, живуть в основному в Північній Африці. 

Крім арабської, на континенті існує ще 2000 мов. У більшості африканських країн однією з 

офіційних мов є європейська – та, якою розмовляли колонізатори. 

*Найдавнішою цивілізацією, яка зародилася в Африці, була держава фараонів у 

Стародавньому Єгипті. Вона утворилася приблизно за 3300 років до н.е. і припинила своє 

існування в 343 році до Різдва Христова. 

*У Судані знаходяться 223 піраміди, що в два рази більше, ніж у Єгипті, але вони 

менші за розміром, ніж єгипетські. 

Мистецтво африканських народів має релігійну основу, втілену в різних версіях 

міфів, які є одними з основних елементів культури. Саме в них пояснюється виникнення 

світу, стосунки між людиною і надприродними силами, походження перших людей, рас, 

народів, освячення суспільного ладу тощо. Міфічні сюжети виражаються в різноманітних 

ритуалах і обрядах, у музиці та ритмах танцю. Вони пояснюють і визначають 

самобутність культури Африки, яка характеризується у її єдності. Незважаючи на 

поширення на континенті християнства та ісламу, міфи як народні вірування зберігаються в 

традиціях, традиційних релігіях Африки, а іноді і в нових формах, народжених сучасною 

африканською дійсністю. 

Усі ці особливості культури африканського регіону знайшли своє відображення в 

різних видах мистецтва. Особливо це відбилося у музичному і декоративно-ужитковому 

мистецтві. 

Проходження кожним африканцем відповідного етапу життєвого циклу визначають 

різні обряди, пов○6язані з його народженням, змужнінням, одруженням, народженням його 

дітей, приходом старості і, нарешті, смертю. Усі ці обряди забарвлені релігією та 

супроводжуються елементами карнавалу. 

 

2. Мистецтво Стародавнього Єгипту. 

Для мислення стародавніх єгиптян характерний дуалізм у розумінні світу, який 

поєднував у ціле єдність і боротьбу двох започаткувань, що відображаються у двоїстому 

характері царської влади, у протиставленні чорної землі та білого піску пустелі, Верхнього і 

Нижнього Єгипту. Це мислення підкоряється двом принципам магічного відчуття світу, бо 

походить від того, що між предметом та його визначенням існує взаємозв’язок: слова 

втілюють предмети та явища (звідси гра слів у історіях про створення світу), а мова 

впорядковує їх. Одночасно слова богів (ієрогліфічна система письма, складена з картинок, 

змальованих з натури) являли собою відображення реальності. Зображення живої істоти, 

що обов’язково супроводжувалось її ім’ям, стає немовби здвоєним. 

 Фундаментальним принципом давньоєгипетської культури є віра у вічне життя, 

індивідуальне безсмертя. Вважалось, що досягнення вічного блаженства залежить від 

особистих якостей людини. За релігійним вченням єгиптянин мав кілька душ – «Ка» 

(духовний двійник людини, оселяється в статуї), «Ба» (чистий дух, внутрішня енергія, що 

після смерті прямує на небеса), «Рен» (ім’я), «Ах» (сяяння), «Шуїт» (тінь). Ритуал поховання 

супроводжувався складними обрядами, не можна було зробити найменшої помилки, адже від 

цього залежало воскресіння «Ка».   

Досягнення єгиптян в галузі муміфікації були б неможливими без відповідних 

досягнень таких наук, як фізика, хімія, медицина, хірургія. Муміфікували і ховали в 

гробницях не лише людей, а і священних тварин – мангустів, котів, павіанів, ібісів, биків 

(в 1857 р. відкрито кладовище священних биків в Саккарі). Давньоєгипетський лікар був 

одночасно жерцем і магом. Саме в Стародавньому Єгипті вперше в світовій історії виникла 

реальна медицина в сучасному її розумінні (клятва Гіппократа запозичена в єгипетського 

жерця Імхотепа).  

Стародавні єгиптяни займались і такою важливою галуззю науки, як математика, 

одним із найвищих досягнень у якій був певний розвиток десяткової системи ліку. 

Давньоєгипетська адміністративна організація вимагала знань арифметики та геометрії.  
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З високим ступенем точності побудовані піраміди, палаци й монументи. 

«Матір’ю єгипетських пірамід» вважається піраміда Джосера (ХХVІІІ ст. до н. е.), яка 

знаходиться на південній околиці Мемфіса. В ній відображені основні принципи побудови 

пірамід – гігантські розміри, пірамідальна форма, використання каменю як будівельного 

матеріалу. В Гізі, поблизу Каїра побудовані піраміди Хуфу (Хеопса), Хафра (Хефрена), 

Менаура (Мікерина). До архітектурного ансамблю в Гізі входить відомий Великий Сфінкс 

(довжина – 57 м., висота – 20 м.)  

Інтелектуальна еліта жерців загортала наукові знання в пелену містики та 

релігії. Завдяки астрономічним спостереженням вони відкрили циклічність сонячних 

затемнень. Разом з астрономією жерці нагромаджували знання з математики, хімії, 

фармакології, медицини, психології. Вони використовували пророцтво, гіпноз. 

Вже в Стародавньому Царстві (2700 – 2160 рр. до н. е.) сформувалась писемність. 

Писарі становили інтелектуальну еліту суспільства. 

Високого рівня в стародавньому Єгипті досягли різні види мистецтва. Раннє 

винайдення писемності сприяло розвитку високохудожньої словесності в усіх її жанрах. 
До нас дійшли міфи, казки, повісті, байки, дидактичні твори, філософські діалоги, гімни, 

молитви, плачі, епітафії, любовна лірика. Як поетичні, так і прозаїчні твори мають чітку 

ритмічну форму.  

 Думка і мова здавна були атрибутами влади. В ранніх літературних творах вони 

ображались як божества. В мемфіському трактаті ці два атрибути виражені матеріальними 

термінами: серце – орган, де зароджується думка, язик – орган, що цю думку перетворює на 

чуттєву реальність. Звідси традиція збереження цих органів після смерті людини в 

спеціальних судинах – канопах.  

У зв’язку з культовими діями та церемоніями розвивались музика, образотворче 

мистецтво, скульптура і архітектура. Фараони та вищі сановники оточували себе 

скульпторами, архітекторами, співаками, танцюристами та музикантами. З часом з’явилась 

релігійна драма та світський театр. Існували трупи бродячих акторів.  

Зображуючи людину, художники виходили з традицій, що виникли ще за часів 

архаїки – фігура зображується у фас, голова і ноги – в профіль. Це пояснюється тим, що 

одним із джерел живопису була піктографія, перехідна форма до ієрогліфічного письма.  

Особливості персонажів зображень передавалися через титули, ім’я-ієрогліф, 

масштаб – фараон, або вельможа вищі за інших, наближені до фараона вищі за простих 

смертних. Пізніше зображення набуває ієрархічного порядку – головні персонажі займають 

верх і центр композиції. Портрет вважався можливим лише для фараона або визначної 

людини, рядові персонажі зображалися схожими один на одного.  

Скульптурний портрет бере початок з традиції відливання посмертних масок із 

гіпсу, а потім із дорогоцінного металу (маска Тутанхамона). Спочатку фараони ображались 

як втілення того чи іншого бога, у вигляді сфінксів. Реформа релігії Аменхотепа ІV 

(Ехнатона І) (1368 – 1351 рр. до. н. е.) вплинула і на традиції в мистецтві: цей фараон 

зображувався не як божество, а подібним до самого себе.  

Скульптури виконувались відповідно канону – фігура, що стоїть з виставленою 

вперед ногою, або сидить на троні з притиснутими до грудей або покладеними на коліна 

руками і приставленими одна до одної ногами. Скульптури відповідають художньому 

канону – спокійні, симетричні, врівноважені і застиглі пози. До  наших днів викликають 

захоплення статуя писаря Каі, скульптурні портрети цариці Хатшепсут, колоси 

Мемнона (статуї фараона Аменхотепа ІІІ), цариці Нефертіті, алеї сфінксів, храми у 

Луксорі, Карнаку (площа 5 тис. кв. км., прославляв Амона та могутність Єгипту), Дейр ель-

Бахрі, Абу-Симбелі. 

Одна з перлин живопису Стародавнього Єгипту зберігалася в Саккара в мастабі 

знатного єгиптянина Ті. Стебло папірусу, бутон його квітки, сама квітка – популярні 

мотиви живопису та архітектури. Квітка папірусу та священна змія – символи Нижнього 

Єгипту.      

Для єгиптян, вперше в історії, був характерний високий розвиток почуття 

прекрасного. Стародавній єгиптянин любив красу в природі, він бажав оточувати себе 
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такою красою вдома та за межами свого дому. Але всі предмети служили практичній 

меті, речей не виготовляли виключно заради краси. 

Стародавній Єгипет став батьківщиною світової релігії та естетики, обожнене 

сонячне світло (бог сонця Ра, Амон-Ра, Атон) вважалось вищим благом та вищою красою. 

Художня думка єгиптян виробила розвинуту систему канонів: канон пропорцій, 

канон фарб, іконографічний канон. Для культури та мистецтва Стародавнього Єгипту 

характерний гуманізм. Книги мудрості Аменемоне свідчать про високий рівень моралі.  

Верховний принцип давньоєгипетської етики втілено в «Маат», особливій якості 

світу, створеного богами в момент творчості (у ньому містяться ідеї «порядок», «істина», 

«справедливість», «доброчесність»). Єдиний спосіб нормалізації стосунків з богами - 

діяти відповідно божественної волі. В епоху Середнього Царства (2134 – 1786 рр. до н. е.) 

та Нового Царства (1575 – 1087 рр. до н. е.) з’явилась збірка «Пісня арфіста», сповнена 

неприхованого скептицизму в ставленні до загробного життя. В період Середнього царства 

набувають поширення літературні твори світського характеру – повісті та оповідання про 

пригоди мандрівників, дидактична література. 

В останні століття ІІІ тис. до н. е. політичний центр країни перемістився до Фів, 

зросла самостійність окремих номів, що привело до розквіту місцевих художніх шкіл.  

В гробницях розписи стали переважати над рельєфами. В гробниці Хнумхотепа 

(кінець ХХ ст. до н. е.) зображені сцени рибалки та полювання на березі Нилу. Знайдено 

велику кількість дерев’яних статуеток – слуг, землеробів, пастухів, прачок, воїнів.  

Статуї фараонів почали вибавляти для загального огляду, що потребувало 

портретного зображення (Сенусерт ІІІ Аменемхет ІІІ, ХІХ ст. до н. е.) При Сенусерті ІІІ – 

розквіт придворного ювелірного мистецтва. В гробниці його доньки Ситхатор знайдено 

люстерко, головні убори у вигляді золотого обруча з зображенням священної кобри (уреєм), 

пояс з золотих мушель, пектораль з зображенням жука-скарабея (символу сонця і 

воскресіння з мертвих) і різних божеств.  

Величними спорудами Нового Царства (1575 – 1087 рр. до н. е.) стали храми («дома 

богів»), зокрема храм цариці Хатшепсут (1525 – 1503 рр. до н. е.) 

Досягнення давньоєгипетської культури, що ввійшли до арсеналу світової 

культурної спадщини: 

- поліпшена версія юліанського календаря та 12 зодіакальних сузір’їв; 

- медицина; 

- ремесла; 

- ієрогліфічне письмо (стало основою фінікійського, яке стало прототипом 

латини); 

- ліричні мотиви; 

- архітектурні мотиви (іонійська та дорійська капітелі); 

- релігійні мотиви. 

 

 

 

 

 

 

 
 


