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Първите селища, които се появили в долината на река Нил, 
датират от VI хилядолетие пр.Хр. Около 3300 г. пр.Хр. Горен и 
Долен Египет били обединени от митичния владетел Нармер, 
с когото започнала дълга блестяща история,
продължила почти 3000 години.

Египтяните почитали много божества, някои били 
„големи богове“, познати из цялото царство, други били 
второстепенни и били почитани от малки общности. Според 
легендата най-големите божества произлизали от Нун, 
първичния океан.

Професията на писаря била много желана, 
защото осигурявала привилегии и не била тежка. 
Някои писари стигали до високи и добре платени 

постове в администрацията на царството, но 
преди да стигнат до тези позиции, трябвало да 
преминат през дълъг период на обучение. Не 

било лесно да се научат стотиците йероглифи, 
особено под строгия поглед на учителите, които 

не спестявали на учениците си строги наказания. 
Сред предметите, които писарите учели, имало 

дори математика и геометрия.

Озирис Хор Хатор Анубис

писар

река 
Нил

египетски кораб

стилус

папирус

корона 
на Горен 
и Долен 
Египет

Фараонът държал 
политическата и 
религиозната власт. Бил 
почитан като божество – син 
на бога Слънце. Владенията 
му се простирали върху двете 
древни царства на Горен и 
Долен Египет.

Египтяните 
пишели върху 

папирус, тънки 
листове, 

направени от 
влакната на 

водно растение, 
което расте в 

река Нил.
Долината на Нил е зелен оазис, обграден 
от две пустини – на запад се разстила 
Сахара, най-голямата пустиня на Земята, 
а на изток пустинна планинска верига я 
разделя от Червено море. В близост до 
устието реката се разделя на множество 
ръкави, които оформят широка и 
плодородна делта, преди да се влеят в 
Средиземно море.

Древните египтяни наричали Нил просто „Реката“. 
Този изключително дълъг и величествен воден път 
превръщал земята, която пресичал, в плодородни 

градини с ежегодните си разливания. След тях 
оставала плодородна тиня, която правела възможни 

две изобилни реколти всяка година.

ЕГИПТЯНИ

НИЛ

ПИСАРИ

ТЕРИТОРИЯТА

ФАРАОНЪТ
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По време на Древното царство били издигнати трите най-големи пирамиди близо до Гиза. 
Били построени, за да приютят тленните останки на фараоните Хеопс, Хефрен и Микерин. 
Наоколо има и по-ниски пирамиди за цариците и каменни мастаби за благородниците.

Египтяните практикували балсамирането, за 
да запазят непокътнато тялото на починалия 
човек. Дългата и сложна процедура 
започвала с изваждане на вътрешните 
органи. Вътрешностите били слагани в 
съдове (канопи), а тялото било покривано 
с натриев карбонат. След това тялото се 
измивало и 
увивало в 
ленени ленти, 
напоени с 
благовонни 
масла.

През 1922 г. е открита непокътнатата 
гробница на Тутанкамон. Фараонът 

починал внезапно на не повече 
от 20 години и бил погребан 

с великолепни предмети, 
включително маска 

от масивно злато, 
предмети от алабастър, 

бижута, легла и дори 
лодки за отвъдния 

свят.

балсаматор

маска на Анубис

амулет

скарабей

пирамидата 
на Хефрен

пирамидата 
на Микерин

златна 
маска

съдове канопи

Най‑величествената сред пирамидите е 
Хеопсовата, висока 147 метра. За построяването 
ѝ са работили 30 000 души за период от 20 години. 
Били използвани около 2,3 милиона варовикови 
блока, тежки по няколко тона всеки, които били 
довличани до мястото на строежа върху дървени 
платформи, търкаляни върху трупи.

Пирамидата на Хеопс е 
най‑високата. Синът му Хефрен 

построил за себе си 
по‑ниска, за да не 
засенчва баща си.

ТУТАНКАМОН

БАЛСАМИРАНЕ

ПИРАМИДИТЕ
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Историята на древните римляни започнала, когато възникнало 
селище на хълма Палатин край река Тибър. След седемте митични 
царе, които останали на власт от основаването на Рим до 510 г. 
пр.Хр., последвал републикански период, в която Сенатът упражнявал 
властта като представител на народа. От 27 г. пр.Хр. започнал 
периодът на империята, който завършил през 476 г. с падането на Рим.

По границите с 
германските племена 

били издигнати 
серия укрепления и 
наблюдателни кули 

в защита на римския 
свят от варварските 

нашествия.

Римските деца 
играели с теракотени 
кукли, дървени обръчи, 

топки, пумпали и 
зарчета.

въоръжен 
воин

Римската империя 
при най‑голямото си 
разширение

Според легендата град Рим бил основан от Ромул 
през 753 г. пр.Хр., след като той убил брат си 

близнак Рем след скарване между двамата. Братята 
произхождали от Асканий, син на Еней, който бил 

пристигнал на бреговете на Тибър след дълго бягство 
от Троя. Ромул бил първият от седемте царе, които 

управлявали Рим, преди да стане република.

Римската империя владеела най-много земи при 
император Траян. С превземането на Месопотамия, 
Армения и Асирия територията ѝ надминала 
4 милиона квадратни километра; границите ѝ се 
простирали от Близкия изток до Северна Африка, 
от Великобритания до Германия, от Испания до 
Балканския полуостров.

Римската войска била организирана в легиони, 
които към края на II век пр.Хр. били съставени 

от професионални войници. В края на I век 
всеки легион, поставен под ръководството на 
легат, наброявал около 5000 човека. Разделен 
бил на кохорти, съставени от 500 човека всяка, 
а първата кохорта наброявала 800 въоръжени 

мъже. Към легиона били добавени 120 конници, 
които разузнавали терена и осигурявали свръзка 

между различните легиони.

РИМЛЯНИ

ВЕЛИКАТА ИМПЕРИЯ

ОСНОВАВАНЕТО

ВОЙСКА

Римските граждани се разделяли на три социални класи – 
благородници, конници и плебеи. Граждани можели да се наричат 
децата на родители, които са римляни по произход и образование, 
но гражданството можело да се получи и за особени заслуги.

При император Адриан 
границата между 

провинция Британия и 
Каледония била подсилена 

с впечатляващото 
защитно съоръжение, 

наречено Адрианов вал.

ИсторияИстория
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Големите римски пътища тръгвали от 
столицата и достигали най-далечни места, 

от Шотландия до Персийския залив, от 
Мароко до Каспийско море. Тази гъста 

мрежа, съставена от широки и добре 
павирани пътища, позволявала 
бързо придвижване, което било 

необходимо за ефикасното 
управление на империята.

СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО

ПЪТИЩАТА

Морската търговия се оказала изключително важна за 
просперитета на Рим. Заради силната военна флота 
морските пътища били сигурни и свързвали всички основни 
центрове на Средиземноморието със столицата на 
империята. Пътуванията се правели предимно през пролетта 
и лятото, за да се избегнат жестоките зимни бури. Само 
плаването с голям товар ставало в открито море, обикновено 
през деня корабите се движели покрай брега, готови да 

потърсят подслон в някое пристанище преди здрач.

Градските резиденции на най-богатите 
семейства се наричали „домус“. Те били големи 
и луксозни, украсени със стенописи и мозайки по 

пода. Сред най-ценените удобства се числели 
отоплението и течащата топла и студена вода.

Домусът бил разделен на две части. В предната, 
разположена срещу главния вход, се намирал 
атриумът, отворено дворно пространство, а в 
задната част, около перистила (вид веранда), 

живеело семейството на господаря.

ДОМУС

ИсторияИстория



90

Към келтските народи принадлежали различни 
групи от индоевропейски племена, които имали 
общ език, обществено развитие и култура, 
както и общи обичаи. Населявали централната 
част на Европа около Алпите, до река Рона в 
днешна Франция и в регионите, пресичани от 
горното течение на Дунав в Южна Германия.

КЕЛТИ

В периода на преход от 
бронзовата към желязната 
епоха социалната структура 

на келтите била патриархална. Семейните кланове 
съставлявали племената, които обикновено се 
организирали под властта на благородниците, 
а друидите били натоварени и със съдебни и 

политически задължения. Основните им дейности 
били земеделието, търговията и обработването 

на метали. Много ценени били изящните гравюри, 
красящи оръжията и бижутата им, сред които трябва 

да се спомене торквата, ценен гердан, символ на 
статуса на онзи, който го носи.

ОБЩЕСТВО

В периода, когато владеели най-обширни територии, келтите 
успели да достигнат земите на днешните държави Франция 
и Белгия. Стигнали до британските острови и Испания и 
през V век пр.Хр. навлезли в Италия и успели да плячкосат 
Рим през 390 г. и 387 г. пр.Хр. В същия период завзели част 

от Балканския полуостров, за да 
достигнат Мала Азия, където 

основали своя държава – 
Галатия.

ТЕРИТОРИИ

Разделението на племена 
и постоянните вътрешни 

борби отслабили келтите, 
които не успели да 

понесат мощния натиск на 
германците и римляните. 
Между 58 г. и 51 г. пр.Хр. 

Галия била превзета 
въпреки ожесточената 

съпротива срещу 
римляните и множеството 

бунтове като този, воден от 
Версенженторикс, който 
бил победен от Цезар в 

Алезия и отведен в Рим, 
където бил екзекутиран 

през 46 г. пр.Хр.

ВОЙНИ

първи поселения
разширение 

 на територията
райони на набези

ИсторияИстория
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Жреците на келтските народи 
в Галия се наричали друиди. 

Те се събирали в горите, 
за да извършват ритуали и 

жертвоприношения. Подчинявали 
се на върховен водач, правели 
предсказания и практикували 
медицина. Други от техните 
задачи били да образоват 

младите благородници и да 
събират свещен имел. Имали 
съдебна и политическа власт 
и често били обвинявани, че 
организират бунтове срещу 
римляните. По тази причина 
били тежко преследвани от 

римските власти и били 
принудени да се крият.

ДРУИДИ

Келтите били сръчни ковачи и обработвали 
метали още от бронзовата епоха. Във всяко 
село те произвеждали оръжия и декоративни 
предмети. Сребро и различни сплави се 
изливали още горещи във форми в земята и от 
тях се правели бижута. След като изстинели, 
били обработвани от занаятчии, които правели 
катарами или скъпите 
торкви – дебели гривни, 
които келтите носели 
на вратовете си.

МЕТАЛУРГИЯ

Преходът от 
технологиите на 
бронзовата епоха 
към желязната 
позволил да се 
правят много 
по‑устойчиви и 
ефикасни оръжия 
и инструменти.

Металът, 
който излизал 
от пещта, 
бил затоплян 
в ковачницата 
и оформян с 
удари с чук.

От дъното на 
пещта се изваждал 
разтопеният метал. 

ИсторияИстория
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Двайсети век бил разтърсен от два ужасни 
и кървави конфликта, известни като Първа 
и Втора световна война. В основата на 
първата от тях били империалистическите 
цели на основните европейски сили. 
Втората световна война започнала 
заради териториалните претенции 
на Германия, която търсела 
компенсация след поражението в 
предишната война.

Искрата, която предизвикала избухването 
на Първата световна война, бил атентатът 

в Сараево. Там били убити ерцхерцогът 
Франц Фердинанд, наследник на 

австроунгарския трон, и 
съпругата му от сръбски 

студент на 28 юни 1914 г.

СВЕТОВНИТЕ ВОЙНИ АТЕНТАТЪТ

Първата световна война се водела на 
множество фронтове. Често войските се 

срещали в жестоки битки на бойното поле, след 
които следвали периоди на изчакване в окопите. 
Условията на живот на войниците били ужасни. 

Войските се сблъсквали, като използвали 
изтощаващи стратегии, които причинявали 

ужасни касапници. Само в битката при Вердюн, 
в която се срещнали французи и немци, имало 

над 600 000 жертви и ранени.

В ОКОПИТЕ

На бойните полета на Първата световна 
война се срещнали две страни – Антантата 
(Англия, Франция, Русия и Италия), на които се 
противопоставили Централните сили (Австро-Унгария, 
Германия, Турция и България). Сблъсъците започнали 
през 1914 г., когато Австроунгарската империя обявила 
война на Сърбия, и приключили в полза на Антантата с 
примирието, подписано в Компиен през 1918 г.

ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Решителна 
за изхода на 

конфликта била 
намесата на 

Съединените 
американски щати, 

които от 1917 г. 
влезли във войната 

на страната на 
Антантата.

В небето по време на 
Първата световна война 

се появили първите бойни 
самолети, които веднага 
показали ужасяващата си 

ефективност.

ИсторияИстория



На 6 август 1945 г. японският град 
Хирошима, а три дни след това и Нагасаки 

били поразени от единствените две атомни 
бомби в историята. Ужасната трагедия, причинена от 
експлозията на тези бомби, ускорила капитулацията 

на Японската империя, която се предала на 
2 септември същата година. Използването на тези 

две бомби сложило край на Втората световна война 
и поставило началото на атомната ера.

АТОМНАТА 
БОМБА

След първите поразителни успехи на добре бронираните 
дивизии на Райха в Европа германските военновъздушни сили 
не успели да сломят съпротивата на британската авиация и 
така спасили Великобритания от възможен германски десант. 
През 1941 г. Германия разкрила Източния фронт и успяла да 
навлезе дълбоко на руска територия, преди да бъде спряна 
пред портите на Москва и Санкт Петербург, който тогава се 
наричал Ленинград. Контраофанзивата на Червената армия 
завършила с окупацията на Берлин през 1945 г.

ФРОНТОВЕТЕ НА ВОЙНАТА

След края на Първата световна война 
Германия била принудена да понесе 
много тежки санкции от победителите 
в конфликта. В тази напрегната 
ситуация на власт се издигнал Хитлер, 
който ускорил избухването на новата 
война. След като анексирал Австрия 
и Бохемия, през 1939 г. немският 
диктатор наредил да бъде нападната 
Полша. Този враждебен акт причинил 
реакцията на Франция и Англия, 
които обявили война на Германия. В 
следващите 6 години в конфликта се 
включили и САЩ и СССР на страната 
на Съюзниците, а Италия и Япония се 
присъединили към Райха на Хитлер. 
Войната приключила през 1945 г. с 
капитулацията на Германия 
и Япония.

ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА

Град Ленинград бил 
обсаден безуспешно 
от немските войски за 
2 години и 5 месеца. 

Десантът в Нормандия 
бил най‑впечатляващата 
въздушно‑морска 
операция във войната.

След капитулацията 
на Франция Англия 
претърпяла 
най‑трудния си 
момент. Лондон 
бил жестоко 
бомбардиран с 
огромни щети и 
сериозни последици 
за населението.
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