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           Походження гарамантів довгий час було предметом напружених дискусій. Річ у тім, 

що корифеї античної науки, в тому числі Геродот і Пліній Старший, з одного боку чітко 

вказували на середземноморське походження загадкового народу, а з іншого ‒ постійно 

згадували про темну шкіру його представників. І Пліній, і Геродот ‒  представники 

середземноморських народів, ‒  ні за що не назвали б «темношкірими» просто дуже 

смаглявих людей. Дискусії про негроїдне або середземноморське походження гарамантів 

почалися відразу після початку регулярних археологічних розкопок в регіоні. Вони, як 

зазвичай, показали, що істина була десь посередині. Як сказали б зараз, населення 

Гарамантиди було мультинаціональним і мультирасовим. Однак поховання 

продемонстрували, що представники аристократичної верхівки гарамантського 

суспільства були європеоїдами середземноморського типу. Тому можна сміливо 

припустити, що історія Гарамантиди почалася з підкорення або підпорядкування 

місцевого населення «європейцями».  

           Мета нашого дослідження ‒ проаналізувати еволюційний шлях племені гарамантів.  

           Існує декілька версій, звідки прийшли представники аристократії Гарамантиди. 

Згідно з першою, у II тис. до н.е. на лівійське узбережжя переселяються критяни, етруски, 

сицилійці. Переселення це було викликане тим, що в ті часи Крит, Сицилія, Сардинія, як і 

взагалі весь регіон, були сейсмонебезпечними. Однак закріпитися на лівійських берегах не 

вдалося. Тисячоліття тому фінікійці почали відтісняти «народи моря» з насиджених місць 

углиб континенту. Частина з них і переїхала до Феццану, де замість Середземного моря 

почала підкорювати Сахару. Друга версія відрізняється від першої незначними 

дрібницями. Покидаючи острови Егейського моря, біженці розселялися не в Кіренаїці та 

Триполітанії, а на берегах затоки Габес і острові Джерба, звідки їх витіснили фінікійці. 

Тільки в цьому випадку «дата заснування» Гарамантиди зміщується з Х ст. до н.е. на VIII. 

За третьою версією, гараманти прийшли на свою батьківщину з оазису Сива, що 

знаходився на пограниччі Лівії та Єгипту. Це місце було відоме своїм храмом Амона, а 

також тим, що до V ст. до н.е. тут виросла досить сильна держава. Вона зміцніла настільки, 

що спробувала надати опір персам, які в цей же час захопили Єгипет [1, c. 103]. 

           У II ст. до н.е. на кордонах царства з‘явився новий супротивник ‒ римляни, але 

навіть їм було потрібно більше ніж сто років, щоб підкорити гарамантів. Римляни 

просувалися вперед крок за кроком. Ланцюжки їхніх військових поселень зсувалися все 

далі на південь, відтісняючи гарамантів углиб пустелі. Нарешті, в 19 р. до н. е. Рим завдав 

вирішального удару у точці, де зараз сходяться кордони Лівії, Алжиру і Тунісу ‒ Гадаміс. 

На чолі римського війська, яке підійшло до Кідамуса, стояв проконсул Африки Луцій 

Корелій Бальб, який в молодості служив у військах Гая Юлія Цезаря, потім з нещадною 

жорстокістю керував римськими провінціями, а після того виконував особистий наказ 

імператора Августа ‒ підкорити Гарамантиду. Гараманти чинили ворогу запеклий опір, 

але нерівність сил була занадто велика. Римляни взяли фортецю штурмом. На наступний 

рік Бальб рушив з Кідамуса на Гараму [2, c. 54].  
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           Для гарамантів поява у їхній столиці воїнів стала катастрофою. Спорудивши з 

вирубаних пальм облогові машини, римляни взяли Гараму штурмом і зруйнували її. Міць 

Гарамантиди була підірвана назавжди. Її жителі визнали себе васалами Риму. У Кідамусі 

та деяких інших оазисах були розквартировані підрозділи Африканського легіону. Для 

Риму ця перемога мала настільки важливе значення, що вперше полководця, який не був 

римським громадянином (Бальб ‒ уродженець Піренейського півострова), римський народ 

відзначив тріумфом. Гараманти не відразу змирилися з поразкою. Протягом кількох 

десятиліть вони піднімали повстання, які незмінно жорстоко придушувалися, і римські 

війська знову і знову підступали до Гарама.  

           Лише наприкінці I ст. н.е. гараманти усвідомили, що величі їхнього царства 

прийшов кінець. У 89 р. цар Гарамантиди відвідав Рим і Галлію, зустрівся з імператором 

Доміціаном і підписав з ним угоду, за якою в Гарамі розмістився римський гарнізон, а 

гараманти зобов‘язалися допомагати римлянам охороняти караванні шляхи. Наприкінці 

90-х рр. римляни спільно з гарамантами організували дві торговельні експедиції на 

південь. Перша з них досягла «країни ефіопів», а учасники другої, що тривала чотири 

місяці, вийшли до річки Конго. З цього часу Гарамантида стала своєрідним мостом через 

Сахару для римських купців, що прямували у Тропічну Африку за рабами та слоновою 

кісткою [3, c. 43]. 

           У 355 р. Гараму захопили донатисти ‒ учасники релігійного руху, спрямованого 

проти офіційного християнства, а в 395 р. зруйнували повсталі бербери [4, c. 23]. У V ст. 

н.е. Північну Африку завоювали вандали. Однак проникнути в Сахару це плем‘я так і не 

змогло, і Гармантида знову здобула незалежність, хоча і на короткий час. У VII ст. на її 

кордонах з‘явилися араби. Завоювавши Єгипет, вони в 642 р. рушили на Кіренаїку, а 

звідти на Гараму. Гарама була розорена, її цар взятий у полон. Гарамантида припинила 

своє існування, а її жителі прийняли мусульманство. Гараманти змішалися з іншими 

народами, ставши родоначальниками туарегів кель-Аджер. Нащадками гарамантів вважає 

себе плем‘я Гарма, що живе в Нігері.  
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           Арктика і сьогодні залишається доволі важливим регіоном, де перетинаються 

інтереси багатьох держав. Протягом тривалого часу лише країни, які входять до 

Арктичної ради, переймалися економічними зв‘язками в цьому регіоні. Однак, поступово 

Китай також почав проявляти свій інтерес до Арктики. Із затвердженням концепції КНР 

«Один пояс, один шлях», цей інтерес лише посилився. Китай має доволі потужні 

економічні та політичні ресурси для просування та захисту своїх інтересів в цьому регіоні. 
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