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Ñëîâî äî ó÷í³â òà àá³òóð³ºíò³â
Ëþá³ äðóç³! Äî âàøî¿ óâàãè � óí³êàëüíå ³ âêðàé ïîòð³á-

íå âèäàííÿ: äîâ³äíèê ³ç âñåñâ³òíüî¿ (â³ä íàéäàâí³øèõ ÷àñ³â äî
ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ) ³ñòîð³¿. Ïîíÿòòÿ ïðî âñåñâ³òíþ ³ñòîð³þ
âèíèêëî íåäàâíî � äåñü ó ÕV²² ñòîë³òò³. Ãåðîäîò, íàçâàíèé
Áàòüêîì ²ñòîð³¿, çíàâ ³ ïèñàâ ³ñòîð³þ ò³ëüêè àíòè÷íî¿ Ãðåö³¿.
²íø³ íàðîäè â³í íàçèâàâ âàðâàðàìè, ÿê³ íå çíàëè ïðî äîñÿãíåí-
íÿ ãðåöüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿ ³ áóëè ïîçáàâëåí³ ³ñòîð³¿. Òàê ñàìî
ââàæàëè ³ñòîðèêè Äðåâíüîãî Êèòàþ.

Íå âàðòî çâèíóâà÷óâàòè ¿õ ó çâåðõíîñò³. Â ò³ äàëåê³ ÷àñè
îñåðåäêè öèâ³ë³çàö³¿ áóëè ìàëî÷èñåëüí³ òà ðîç�ºäíàí³, ùîáè
ñïîâíà ï³çíàâàòè îäèí îäíîãî. Ïîñòóïîâî ³ñòîð³¿ îêðåìèõ,
çàìêíóòèõ ó ñîá³ öèâ³ë³çàö³é ïî÷àëè çáëèæóâàòèñÿ, ïîêè íå
çëèëèñÿ â îäèí ïîò³ê.

ßê öå â³äáóâàëîñÿ, ÿê³ íàðîäè ³ ÿêîþ ì³ðîþ äî öüîãî
äîëó÷èëèñÿ, âè ä³çíàºòåñÿ, ãîðòàþ÷è ñòîð³íêè äîâ³äíèêà.

Ñëîâî äî â÷èòåë³â ³ñòîð³¿
Øàíîâí³ êîëåãè! ²ñòîð³ÿ íàóêè � íàóêà ñåðéîçíà ³ ñòðî-

ãà, íå ìåíø ñòðîãà, í³æ ô³çèêà, à òîìó çàéâ³ åìîö³¿ � íåáàæà-
í³, îñê³ëüêè âîíè çàâàæàþòü ³ñòèííîìó çíàííþ.

Ëèøå íàóêîâà, ïîçáàâëåíà ïîë³òè÷íèõ ïðèñòðàñòåé îö³íêà
³ñòîðè÷íèõ ïîä³é � îñíîâíèé ïðèíöèï ïðîïîíîâàíîãî âè-
äàííÿ. Ó íüîìó êð³çü ïðèçìó ³ñòîð³¿ îêðåìèõ êðà¿í, íàðîä³â òà
îñîáèñòîñòåé ïîêàçàíî ³ñòîð³þ ëþäñüêî¿ öèâ³ë³çàö³¿.

Äîâ³äíèê äîïîìîæå âàì ó ïîøóêó â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ,
àêòóàëüíå ³ íà ïîðîç³ òðåòüîãî òèñÿ÷îë³òòÿ: òî ëþäèíà äèêòóº
ïðàâèëà ãðè ñâîºìó òâîð³ííþ (³ñòîð³¿) ÷è íàâïàêè.



4
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6 êëàñ

Âñòóï.
Ïåðøå çíàéîìñòâî ç ³ñòîð³ºþ ñòàðîäàâíüîãî ñâ³òó

²ñòîð³ÿ ñòàðîäàâíüîãî ñâ³òó º ïåðøîþ ÷àñòèíîþ âñå-
ñâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿. Âîíà äîñë³äæóº ³ñòîð³þ ëþäñòâà â³ä éîãî
ïîÿâè íà íàø³é ïëàíåò³ ³ äî ïàä³ííÿ Çàõ³äíî¿ Ðèìñüêî¿ ³ìïå-
ð³¿. Öå � íàéòðèâàë³øèé ïåð³îä ³ñòîð³¿, ÿêèé îõîïëþº ê³ëüêà
ì³ëüéîí³â ðîê³â.

Ïåðø, í³æ ðîçïî÷àòè âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ñòàðîäàâíüîãî
ñâ³òó, âàðòî çàìèñëèòèñÿ íàä òèì, ÿê ìîæíà ä³çíàòèñÿ ïðî
äàëåêå ìèíóëå ëþäñòâà. Äëÿ öüîãî ³ñòîðèêè âèêîðèñòîâó-
þòü ðå÷îâ³ ³ ïèñåìí³ ïàì�ÿòêè, çàëèøåí³ ïîïåðåäí³ìè ïî-
êîë³ííÿìè, àáî ³ñòîðè÷í³ äæåðåëà. Çàëèøêè ñòàðîäàâí³õ
ïîñåëåíü ³ ïîõîâàíü, çíàðÿääÿ ïðàö³ ³ ïîáóòó, îäÿã, çáðîÿ
³ ïðèêðàñè íàëåæàòü äî ðå÷îâèõ äæåðåë. Ñòàðîäàâí³ ðóêî-
ïèñè ³ êíèãè, íàïèñè íà ñò³íàõ áóäèíê³â ³ õðàì³â, ð³çíîìà-
í³òí³ äîêóìåíòè ³ òåêñòè çàêîí³â, ïðàö³ ñòàðîäàâí³õ ³ñòîðè-
ê³â � öå ïèñåìí³ äæåðåëà. Ö³ííèìè ³ñòîðè÷íèìè äæåðåëà-
ìè º òàêîæ ì³ôè, êàçêè, ï³ñí³, íàðîäí³ ïåðåêàçè, ùî íàëå-
æàòü äî óñíèõ äæåðåë. Áàãàòî êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿ äàþòü
³ñòîðèêàì åòíîãðàô³÷í³ äæåðåëà. Åòíîãðàô³ÿ � íàóêà,
ùî âèâ÷àº æèòòÿ ð³çíèõ íàðîä³â.

Ïèñåìí³ñòü áóëà âèíàéäåíà ëþäñòâîì çîâñ³ì íåäàâíî �
áëèçüêî 5 òèñ. ðîê³â òîìó. Ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ äî öüîãî,
äîñë³äæóº àðõåîëîã³ÿ � íàóêà, ÿêà âèâ÷àº ³ñòîð³þ çà
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ðå÷îâèìè äæåðåëàìè. Ðåòåëüí³ äîñë³äæåííÿ ïðåäìåò³â,
çíàéäåíèõ àðõåîëîãàìè ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê, «ðîçïîâ³äàþòü»
³ñòîðèêàì ïðî æèòòÿ äàâí³õ ëþäñüêèõ ñï³ëüíîò.

Âàæëèâèì äëÿ âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ñòàðîäàâíüîãî ñâ³òó º
âèçíà÷åííÿ äàâíîñò³ ïîä³é, ç ÿêèìè ìè çíàéîìèìîñÿ.

Ìè êîðèñòóºìîñÿ â³äë³êîì ðîê³â, ïîâ�ÿçàíèì ³ç âøàíó-
âàííÿì ²ñóñà Õðèñòà � çàñíîâíèêà õðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³¿.
Éîãî íàðîäæåííÿ ñòàëî ïî÷àòêîâîþ â³õîþ äëÿ ïðèéíÿòî-
ãî çàðàç ë³òî÷èñëåííÿ, òîìó âñ³ ³ñòîðè÷í³ ïîä³¿, ùî â³äáó-
ëèñÿ ï³ñëÿ ö³º¿ äàòè, â³äíîñèìî äî íàøî¿ åðè ³ ïèøåìî ñêî-
ðî÷åíî � í. å. � àáî çîâñ³ì îïóñêàºìî öå ïîçíà÷åííÿ,
ëèøå ïðèïóñêàþ÷è éîãî, à ïðî ïîä³¿, ùî òðàïèëèñÿ ðàí³-
øå, ãîâîðèìî � äî íàøî¿ åðè, àáî âèêîðèñòîâóºìî ñêîðî-
÷åííÿ � äî í. å. Ó ñòàðèõ êíèãàõ ìîæíà çóñòð³òè â³äïîâ³ä-
íå éîìó ñêîðî÷åííÿ � äî Ð. Õ. (äî Ð³çäâà Õðèñòîâîãî).

Æèòòÿ ëþäåé ó ïåðâ³ñí³ ÷àñè

Ïåðâ³ñí³ çáèðà÷³ òà ìèñëèâö³. Â÷åí³ ââàæàþòü, ùî
ïðåäêàìè ïåðøèõ ëþäåé áóëè ìàâïè, ÿê³ ï³ä âïëèâîì çîâ-
í³øí³õ ïðè÷èí � êë³ìàòó, áîðîòüáè çà âèæèâàííÿ, ïðà-
ö³ � ïîñòóïîâî íàáóëè ëþäñüêèõ ðèñ.

Ïåðø³ ïðåäêè ëþäèíè æèëè â òåïëèõ êðàÿõ. Íàïðèêëàä,
ó Ñõ³äí³é Àôðèö³ âîíè ç�ÿâèëèñÿ á³ëüøå 2 ìëí ðîê³â òîìó.
¯õ íàçèâàþòü ùå ïåðâ³ñíèìè ëþäüìè.

Ö³ ëþäè íå âì³ëè ðîçìîâëÿòè ³ ñï³ëêóâàëèñÿ îäèí ç îä-
íèì çà äîïîìîãîþ ð³çíîìàí³òíèõ çâóê³â. Ìîçîê ó íèõ áóâ
ðîçâèíóòèé êðàùå, í³æ ó ìàâïè, àëå, çâè÷àéíî, íå òàê, ÿê
ó ñó÷àñíî¿ ëþäèíè.

Ïåðâ³ñí³ ëþäè íå ìîãëè âèæèòè ïîîäèíö³, òîìó îá�ºä-
íóâàëèñÿ ó íåâåëèê³ ãðóïè � ïåðâ³ñí³ ñòàäà. Øóêàþ÷è

²ñòîð³ÿ ñòàðîäàâíüîãî ñâ³òó
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¿æó, âîíè çáèðàëè ¿ñò³âí³ ïëîäè, òðàâè, êîðåí³, êîìàõ, òîáòî
çàéìàëèñÿ çáèðàëüíèöòâîì. Ëþäè íå çíàëè ìåòàë³â: íåîá-
õ³äí³ ¿ì íîæ³, ñîêèðè, ðóáèëà � ïðèì³òèâí³ çíàðÿääÿ ïðà-
ö³ � âèãîòîâëÿëè ç êàìåíþ àáî çà äîïîìîãîþ êàìåíþ,
òîìó ÷àñ, êîëè âîíè æèëè, íàçèâàþòü êàì�ÿíèì â³êîì.

Óì³ííÿ âèãîòîâëÿòè çíàðÿääÿ ïðàö³ áóëî ãîëîâíîþ
îçíàêîþ, ÿêà â³äð³çíÿëà ëþäèíó âì³ëó â³ä òâàðèí.

Çãîäîì ëþäèíà íàâ÷èëàñÿ êîðèñòóâàòèñÿ âîãíåì. Öå
áóëà ñïðàâä³ âåëèêà ïîä³ÿ. Ëþäè ïî÷àëè ãîòóâàòè ¿æó íà
áàãàòò³, íà âóã³ëë³ ïåêòè ì�ÿñî, ÿêå áóëî ñìà÷í³øèì ³ ïîæèâ-
í³øèì â³ä ñèðîãî. Âîãîíü ç³ãð³âàâ ¿õ õîëîäíî¿ íî÷³, ðîçãà-
íÿâ ìîðîê, â³äëÿêóâàâ äèêèõ çâ³ð³â. Çà äîïîìîãîþ âîãíþ
ïåðâ³ñí³ ëþäè çðîáèëè ùå îäèí âàæëèâèé êðîê äî âèõîäó
ç³ ñâ³òó òâàðèí.

Ïîñòóïîâî ëþäè îñâî¿ëè õîëîäí³ ðåã³îíè ªâðîïè òà Àç³¿.
Ó á³ëüø ñóâîðîìó ï³âí³÷íîìó êë³ìàò³ ¿ì çíàäîáèëèñÿ íà-
ä³éí³ æèòëà-óêðèòòÿ íà âèïàäîê íåãîäè, äëÿ çàõèñòó â³ä
â³òð³â ³ ìîðîç³â. Ëþäè ïî÷àëè ñåëèòèñÿ â ïå÷åðàõ àáî çáó-
äîâàíèõ íèìè çåìëÿíêàõ ³ êóðåíÿõ. Ñò³íè êóðåí³â âîíè
âêðèâàëè øê³ðàìè âåëèêèõ òâàðèí, ÿê öå ðîáëÿòü ñüîãîäí³
äåÿê³ ï³âí³÷í³ íàðîäè. Øê³ðè òâàðèí ñòàëè òàêîæ ïåðøèì
îäÿãîì ëþäèíè.

Ó õîëîäíèõ êðàÿõ ïåðâ³ñí³ ëþäè íå ìîãëè ïðîãîäóâàòè-
ñÿ ëèøå çáèðàëüíèöòâîì. Íàéâàæëèâ³øèì çàíÿòòÿì ñòàëî
ïîëþâàííÿ. Ç éîãî ðîçâèòêîì ç�ÿâèëàñÿ ³ ïåðøà çáðîÿ �
ñïèñ � äîâãèé çàãîñòðåíèé äðþ÷îê ³ç äåðåâà. Ï³çí³øå äî
íüîãî ïî÷àëè ïðèâ�ÿçóâàòè êàì�ÿíå â³ñòðÿ. Ç³ ñïèñàìè ïî-
ëþâàëè íà çâ³ð³â, à äëÿ ðèáîëîâë³ çàñòîñîâóâàëè ê³ñòÿíèé
ãàðïóí � êîðîòêèé ñïèñ ³ç ãîñòðèì ê³ñòÿíèì íàêîíå÷íèêîì.
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Ñòàðîäàâí³é ªãèïåò

Ïðèðîäà ³ íàñåëåííÿ Ñòàðîäàâíüîãî ªãèïòó. Óòâî-
ðåííÿ Äàâíüîºãèïåòñüêî¿ äåðæàâè. ªãèïåò çíàõîäèòüñÿ
íà áåðåãàõ Í³ëó â³ä ïåðøîãî ïîðîãà � êàì�ÿíèñòî¿ ïåðå-
øêîäè â ðóñë³ ð³êè � äî Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ. Ùîðîêó
â ëèïí³ ïî÷èíàºòüñÿ ðîçëèâ Í³ëó. Ð³âåíü âîäè ï³äí³ìàºòü-
ñÿ äî 14 ìåòð³â, à øèðèíà éîãî ñÿãàº 1 ê³ëîìåòðà. Ëèøå
â ëèñòîïàä³ ð³êà ïîâåðòàºòüñÿ ó ñâî¿ áåðåãè, çàëèøàþ÷è
íà ïîëÿõ âîëîãó ³ øàð ÷îðíîãî ðîäþ÷îãî ìóëó. ¥ðóíò
ó äîëèí³ Í³ëó ì�ÿêèé, éîãî áóëî ëåãêî îáðîáëÿòè íàâ³òü
ïðîñòîþ äåðåâ�ÿíîþ ìîòèêîþ. Çàâäÿêè âèñîêèì âðîæàÿì
çåìëÿ ªãèïòó ìîãëà ïðîãîäóâàòè áàãàòüîõ ëþäåé. ×åðåç
êîë³ð ðîäþ÷î¿ çåìë³ â äîëèí³ Í³ëó ì³ñöåâ³ æèòåë³ íàçèâàëè
ñâîþ êðà¿íó Êåìåò, ùî îçíà÷àº «÷îðíà», íà â³äì³íó â³ä
æîâòèõ àáî ÷åðâîíèõ ï³ñê³â ïóñòåë³, ÿêà îòî÷óº äîëèíó.

Ïåðø³ ð³ëüíèêè ç�ÿâèëèñü ó äîëèí³ Í³ëó íàïðèê³íö³
êàì�ÿíîãî â³êó � áëèçüêî 7 òèñ. ðîê³â òîìó. Ïðèéøëè
âîíè ñþäè ç íàâêîëèøí³õ ñòåï³â, ÿê³ â öåé ÷àñ ïî÷àëè âèñè-
õàòè ³ ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà ïóñòåëþ (çàðàç ¿¿ íàçèâàþòü Ñà-
õàðîþ). Äîëèíà Í³ëó äóæå âóçüêà � çàâøèðøêè ó äå-
ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â. Ëèøå íà ï³âíî÷³, äå Í³ë âïàäàº
ó Ñåðåäçåìíå ìîðå, äîëèíà ðîçøèðþºòüñÿ, óòâîðþþ÷è
ìîâáè òðèêóòíèê. Ãðåêè íàçâàëè öþ ì³ñöåâ³ñòü äåëüòîþ,
îñê³ëüêè âîíà íàãàäóâàëà ¿ì ¿õíþ ë³òåðó «äåëüòà» � ∆.

Ùîá ïîëÿ îòðèìóâàëè âîäó ïðîòÿãîì ðîêó, ïåðø³ ìåø-
êàíö³ äîëèíè Í³ëó çìóøåí³ áóëè áóäóâàòè äàìáè ³ êàíàëè.
Êîæåí ð³ê ¿õ ïîòð³áíî áóëî ðåìîíòóâàòè. Öå ñïîíóêàëî
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ð³ëüíèê³â îá�ºäíóâàòèñÿ ó íåâåëèê³ êíÿç³âñòâà � ñåïè, ÿê³
ïîñòóïîâî âèíèêàëè âçäîâæ Í³ëó.

Áëèçüêî 6 òèñ. ðîê³â òîìó â äîëèí³ Í³ëó óòâîðèëîñÿ
áëèçüêî ñîðîêà íåâåëèêèõ êíÿç³âñòâ. Âîíè ïîñò³éíî âîþ-
âàëè îäíå ç îäíèì, ³ â ðåçóëüòàò³ äî ê³íöÿ IV òèñÿ÷îë³òòÿ
äî í. å. ç íèõ ñôîðìóâàëèñÿ äâà âåëèêèõ öàðñòâà: Ï³âí³÷-
íèé (Íèæí³é) ªãèïåò ³ Ï³âäåííèé (Âåðõí³é) ªãèïåò. Àëå
³ ì³æ íèìè íå áóëî ìèðó.

Ïðèáëèçíî çà 3 òèñ. ðîê³â äî í. å. âîëîäàð Ï³âäåííîãî
ªãèïòó îñòàòî÷íî ï³äêîðèâ Ï³âí³÷íèé ªãèïåò, îá�ºäíàâ-
øè âñþ êðà¿íó, ³ îäåðæàâ ïî÷åñíå ïð³çâèñüêî Ïåð-î, òîáòî
«âåëèêèé áóäèíîê», «ïàëàö» (çâ³äñè ï³øëî ñëîâî ôàðàîí).
Ïåðøîãî ôàðàîíà çâàëè Ì³íà (Ìåíåñ); éîãî ââàæàþòü çà-
ñíîâíèêîì ºãèïåòñüêî¿ äåðæàâè. Ì³íà ïîáóäóâàâ
ó Ï³âí³÷íîìó ªãèïò³ íîâó ñòîëèöþ ºäèíî¿ ºãèïåòñüêî¿ äåð-
æàâè � ì³ñòî Ìåìô³ñ («á³ë³ ñò³íè»). Êîëèøí³ìè ìàëåíüêè-
ìè äåðæàâàìè, àáî íîìàìè, ÿê íàçèâàëè ¿õ ãðåêè, êåðóâàëè
íîìàðõè, ïðèçíà÷óâàí³ ôàðàîíîì.

²ñòîð³þ Ñòàðîäàâíüîãî ªãèïòó, ùî íàðàõîâóº áëèçüêî
3 òèñ. ðîê³â, ïîä³ëÿþòü íà òðè ïåð³îäè: Ñòàðîäàâíº öàð-
ñòâî, Ñåðåäíº öàðñòâî ³ Íîâå öàðñòâî. Åïîõà Ñòàðîäàâ-
íüîãî öàðñòâà ïî÷àëàñÿ ç îá�ºäíàííÿ ªãèïòó ôàðàîíîì
Ì³íîþ ³ çàê³í÷èëàñÿ ó 2134 ð. äî í. å., êîëè îäíîìó ç íîìàð-
õ³â óäàëîñÿ çàõîïèòè Ìåìô³ñ ³ çàÿâèòè ïðî íåçàëåæí³ñòü
Íèæíüîãî ªãèïòó. Íà ï³âäí³ âèíèêëà äåðæàâà Âåðõí³é ªãè-
ïåò ³ç öåíòðîì ó Ô³âàõ.

Ò³ëüêè áëèçüêî 2040 ð. äî í. å. ôàðàîíó Ìåíòóõîòåïó I
âäàëîñÿ ï³äêîðèòè íîì áóíò³âíîãî íîìàðõà ³ çíîâó îá�ºä-
íàòè ªãèïåò. Ïî÷àâñÿ ïåð³îä Ñåðåäíüîãî öàðñòâà.

Îäíàê ³ âîíî âèÿâèëîñÿ íåì³öíèì. ×åðåç ñëàáê³ñòü âåð-
õîâíî¿ âëàäè âñÿ êðà¿íà íà 150 ðîê³â áóëà ï³äêîðåíà ïëåìå-
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