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Защо говорим за това?
Защото през април Египет официално обяви голямо археологическо
откритие – археолози са намерили древен град близо до Луксор!

Древният Египет е една от най-старите и могъщи цивилизации в историята на света.
Съществувала е над 3000 години – от 3150 г. пр.н.е. до 30 г. пр.н.е., когато е завладяна от
римляните. Цивилизацията на Древния Египет се е развивала около река Нил в северната
част на Африка. Близо до Нил израснали величествени градове. Египтяните били талантливи
инженери. Те строели канали, за да използват водите на Нил за напояване на нивите си.
Така можели да отглеждат богата реколта. Освен това използвали реката за транспорт,
търговия и други.

Древните египтяни пишели с йероглифи – различни картинки за всяка дума. Не всички ги
знаели! Хората, които можели да пишат, се наричали писари и се смятали за много важни в
обществото. Можеш да изпишеш името си с египетски йероглифи тук. Най-важен от всички
обаче бил фараонът. Той бил цар на Древния Египет, но не какъв да е цар! Всички го
смятали за бог и го почитали като такъв.
Египтяните вярвали в много богове. Един от най-важните бил богът на слънцето, Ра.
Изглеждал като човек с глава на ястреб. Имало и богове с глави на различни животни,
например куче, ибис (вид птица), хипопотам, крокодил…
Дори имало и богиня котка, Бастет – богиня на радостта, танците, плодородието и
покровителка на бременните жени. Впрочем котките в Древния Египет се смятали за
свещени животни.
Един от фараоните, Ехнатон, решил да премахне всички тези богове и да остави само един,
Атон. Унищожил храмове на другите богове, преместил столицата… Египтяните не били
доволни и след като Ехнатон умрял, върнали нещата постарому. На свой ред унищожили
много от създаденото по негово време. Останал обаче прочутият бюст на жената на Ехнатон,
Нефертити.
Египтяните вярвали, че човешкият живот не свършва със смъртта. За да подготвят човека за
по-нататъшните му приключения, те се опитвали да запазят тялото колкото се може подълго. Това ставало чрез специален процес, наречен балсамиране. Балсамираните тела се

наричат мумии. Мумията на фараона обикновено била поставяна в огромна гробница –
пирамида. Една от най-запазените гробници е тази на фараона Тутанкамон, сина на Ехнатон.
Той започнал да управлява огромната империя, когато станал на… 9 години! Точно той
върнал обратно всички богове, „прогонени” от татко му.
Огромният интерес към Древния Египет в наши дни започнал още по времето на войните на
Наполеон. Много учени и търсачи на приключения се опитвали да разгадаят тайните на
пирамидите. Днес новите открития продължават – съвсем наскоро археолозите разкопаха
древния град на Ехнатон!
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