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Передмова 

 

Предмет курсу "Історія Стародавньої Греції та Риму" є складовою части-

ною вузівського курсу загальної історії, що вивчає витоки і історію розвитку 

найдавніших цивілізацій Європи. 

Загальні хронологічні рамки курсу охоплюють період від початку виник-

нення перших цивілізацій на території Давньої Греції у ІІІ –ІІ тис. до нашої 

ери. до часів загибель античного світу і початку феодалізму, тобто приблизно 

до сер. І тис. н.є. 

Мета навчання курсу « Історія Стародавньої Греції та Риму» полягає у не-

обхідності забезпечення сучасних студентів-істориків  необхідним обсягом і 

рівнем знань, о найбільш важливих етапах розвитку античної історії , без чо-

го неможливе подальше вивчення і розуміння  загального історичного процесу 

розвитку людської цивілізації. Серед іншого вона передбачає вивчення таких 

питаннь: 

-   Поняття "Історія Стародавньої Греції та Риму" та її місце у всесвітній 

історії. 

-   Виникнення перших цивілізацій на території Греції і Італії. 

-  Формування і розвиток класового суспільства в античній Греції. 

-  Елліністичний період в Історії стародавної Греції. 

-  Створення і основні етапи розвитку Римської держави. 

-  Криза і загибель античного світу. 

 Завдання та вимоги. Викладання курсу «Історія Стародавньої Греції та 

Риму» має допомогти студентам одержати необхідні знання о найбільш 

ранніх періодах розвитку історії європейської цивілізації. До завдань курсу 

входить:  

-  розуміти методологічні та теоретичні основи викладання курсу  

історії Стародавньої Греції та Риму;  
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-   надати чітке уявлення про основні тенденції та закономірності фор-

мування та розвитку античних держав; 

-   навчити студентів розкривати специфіку історичного процесу, вбачати 

внутрішні зв’язки між історичними подіями; 

-   сформувати уявлення про стан джерельної бази та здобути навички  

аналізу писемних та археологічних джерел з античної історії;  

-  розібрати специфіку економічного устрою та соціальних відносин у 

Греції та Риму; 

-  усвідомлювати програмний фактичний матеріал у його послідовності; 

-  робити узагальнення та висновки на основі вивченого фактичного ма-

теріалу; 

-   набути навички  використання знань з історії Давньої Греції та Риму  в 

навчальному процесі та їх подальше втілення у майбутній педагогічній діяль-

ності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

-  основні положення, терміни та розділи загального курсу « Історія Ста-

родавньої Греції та Риму»;  

-  теоретичні викладки різних наукових підходів  у вивченні історії антич-

них держав;   

- основні питання історії  їх дослідження;  

- загальний термінологічний апарат та програму даного курсу у належному 

обсязі  

вміти: 

- використовувати на отриманні на практиці знання при розгляданні 

історичних проблем в різних її аспектах; 

- працювати з науково-методичною літературою за фахом дослідження; 

- застосовувати отримані знання при аналізі політичних, економічних та 

соціальних процесів сьогодення; 

- простежити основні риси та закономірності розвитку античних держав на 
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протязі всього дослідженого часу; 

- виявляти та обробляти інформаційні джерела, що висвітлюють їх історію; 

-  самостійно поповнювати свої знання новими надбаннями історії Давньої 

Греції та Риму; 

- застосовувати прогресивні та раціонально виважені методи оволодіння 

знаннями; 

- використовувати отриманні теоретичні знання при проведенні 

практичних наукових досліджень. 
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ЗМІСТ КУРСУ 

 

Тема №1. Історія Греції ІІІ-ІІ тис. до н.є. 

Крит і Ахейська Греція у ІІ тис. до н.є.. Виникнення классового суспіль-

ства на Криті наприкінці III тис. до н.є. Періодизація історії Крита. Створення 

загально критської держави на чолі з Кносом. Критська морська держава у 

XVIII - ХІІ ст. до н.є. 

       Соціально-економічні відносини. Поява міст. Особливості критського ми-

стецтва та релігії. 

      Ахейська Греція у II тис. до н.є. Виникнення перших державних утворень 

та ранньокласових суспільств у Микенах, Тирінфі, Фівах. Поява письмен-

ності. Рабство. Троянська війна та її вплив на подальший розвиток в Греції. 

Занепад Ахейської Греції у ХІІ-ХІ ст. до н.є. та переселення дорійців. Заги-

бель микенських держав, відновлення родових відносин. 

 

        Тема №2. Архаїчна Греція у VIII-VI ст. до н.є. 

      Формування грецьких полісів. Велика Грецька колонізація, причини та ос-

нови потреби. Посилення міст. Розвиток ремесла та торгівлі. Загострення 

соціально боротьби з родовою землевласницькою знаттю. Рання грецька ти-

ранія та її роль у формуванні полісного ладу і розвитку рабовласницьких 

відносин. Характеристика грецького полісу. Характер державної влади. Типи 

грецьких полісів. 

            Пелопоннес у VII-V ст. до н.є. Особливості виникнення держави у 

Спарті. Роль війни. Соціально-економічні відносини. Законі Лікурга. Ілоти. 

Перієкі. Спартіати. Військова організація Спарти. Державний устрій. 

      Формування поліса в Аттиці. Афіни, як приклад ремісничо-аграрного 

полісу Розвиток ремесла і торгівлі, зростання ролі торгово-ремісничого про-

шарку. Його боротьба з родовою знаттю. Реформи Солона. Закони Клісфена і 

формуванню афінської рабовласницької демократії. 
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Тема № 3. Класична Греція у V-VI ст. до н.є. 

 

      Греко-перські війни, їх причини та наслідки. Марафонська битва. 

Діяльність Фемістокла. Похід Ксеркса на Грецію у 480 р. до н.є. Битва при Са-

ламіні. Утворенню Делоського союзу на чолі з Афінами. Каліїв мир. Вплив пе-

ремоги греків на соціально-економічний і культурно-політичний розвиток 

Греції. 

         Розвиток рабовласницької демократії після перемоги над персами. Ре-

форми Ефіальта і Перикла. Державний устрій Афін. Перший Афінський союз. 

Економічний та культурний розквіт Афін. 

         Політична організація Спарти, Пелопоннеський союз, його: структура і 

організація. Взаємовідносини між Афінським і Пелопоннеським союзами. 

Пелопоннеська війна. Структура Пелопоннеського і Афінського союзів. При-

чини війни, її періодизація. Архідамова війна. Нікіів мир. Сицилійська експе-

диція Афін та її невдача. Діяльність Альківіада. Декелійська війна. Поразка 

Афін та її причини. 

     Криза полісної системи. Піднесення Македонії. Реформи Філіпа II та 

його політика в Греції, Політична діяльність Демосфена - на утворення союзу 

грецьких міст проти Македонії та його розгром при Херонеї. Македонська ге-

гемонія в Греції. Суперництво між Македонією і Персією. Підготовка Філіпа ІІ 

до походу супроти Персії. 

 

         Тема №4. Греція та Передня Азія у елліністичний період. 

         Завоювання Олександра Македонського. Виникнення і розпад його дер-

жави. Перська імперія в середині IVcт. до н.є.. Військово-політична підготов-

ка до східних походів у Грецію і Македонію. Значення завоювань Олександра 

Македонського. Боротьба діадохів Олександра і утворення нових елліністич-

них держав. Типи елліністичних держав. Еллінізм. Його грецькі та східні ко-
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рені. Головні особливості елліністичної соціально-економічної і політичної 

системи. 

          

           Тема №5 Ранні рабовласницькі суспільства і держави Італії.     

            Етрурія в VIII ст. до н.є. Виникнення класового суспільства і держави в 

етруських містах. Розвиток ремесла і торгівлі Взаємовідносини етруських міст 

з греками, Карфагеном, італійськими племенами. Занепад етруських міст і за-

воювання їх Римом. Вплив етрусків на розвиток Італії Риму. 

      Рим у VIII-VI ст. до н.є. Римська традиція про виникнення міста. 

            Царська влада в Римі. Реформи Сервія Тулія. Падіння царської влади і 

встановленню Римської республіки. Внутрішня історія Риму. Боротьба між 

плебеями і патриціями Причини цієї боротьби. Закони XII таблиць. Зовнішня 

політика Риму. Державний лад Риму V-III ст.. до н.є. Завоювання Римом 

Італії. 

 

          Тема №6. Боротьба Риму з Карфагеном за гегемонію у Західному 

Середземномор'ї. 

Причині зіткнення Рима і Карфагена. Перша Пунічна війна та її наслідки 

Посилення Риму у друг. пол. III. ст. до н.є. Друга Пунічна війна. Похід Ган-

нібала. Основні причини перемоги Риму. Соціально економічні підсумки Дру-

гої Пунічної війни. Третя Пунічна війна - загибель Карфагену. 

Експансія Риму у Східне Середземномор'я. Захоплення Греції та Маке-

донії. Війна з Антіохом XII. Розпад монархії Селевкідів. Соціальна політика 

Риму у країнах Східного Середземномор'я. Виникнення системи підлеглих 

царств. 

Внутрішня історія Риму II - початку І ст. до н.є. Загострення соціально бо-

ротьби в римському суспільстві у другій пол. II ст. до н.є. Перше повстання 

рабів в Італії. Земельна реформа Тіберія Гракха. Югуртинська війна. Нашестя 
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кимврів і тевтонів та військово-політичні реформи Гая Марія. Союзницька 

війна, причини та наслідки. Криза полісних структур. 

 

Тема № 7. Криза полісної системи Римської республіки. Падіння рес-

публіканського ладу. 

 

Олігархічний і демократичний рухи у римському суспільстві на початку 

80-ті рр.. І ст. до н.є. Війна Риму з Мітрідатом VI Євпатором. Політичне супер-

ництві Марія і Сулли. Сулла та його реформи. Повстання рабів під керів-

ництвом Спартака. 

Війни Цезаря в Галії. Створення і розпад першого тріумвірату. Громадян-

ські війна між Цезарем і Помпеєм. Диктатура Цезаря. 

Громадянські війни після смерті Цезаря. Другий тріумвірат Боротьба Ан-

тоні і Октавіана за верховну владу та їх політичні програми. Битва при Акції. 

Загибель Антонія. Соціально-політичні підсумки громадянських війн. Криза 

політичне системи і головні причини падіння Римської республіки 

 

Тема №8 Епоха Ранньої Імперії. 

 

Правління Октавіана Августа. Політична програма Октавіана та ї переду-

мови. Система принципату. Соціальна і зовнішня політика Августа. 

Римська імперія в І ст. н.є. Правління династії Юліїв-Клавдіїв. Укріплення 

розвиток системи принципату. Політична криза і громадянська війна 68-69 рр. 

Династія Флавіїв. Зовнішня політика Римської імперії у І ст. н.є. 

Римська імперія в II ст. н.є. Династія Антонінів. «Золотий» вік Римської 

імперії. 

Криза римського рабовласницького суспільства і держава у ІІІ ст. н.є. По-

ходження християнства та його рання історія.  
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Тема: № 9. Пізня Римська імперія 

Римська держава у IV ст. н.є. реформи Діоклетіана і Максиміна. Система 

домінанта. Влада імператора. 

Правління Костянтина Великого. Міланський едикт. Нікейський собор. 

Феодосій ї його боротьба за єднання імперії. 

Падіння Західної Римської імперії Розпад імперії на Західну імперію та 

Східну /Візантію/, його причини. Загострення внутрішніх протиріччя. Велике 

переселення народів. Вторгнення варварів. Гуни і готи. Поразка римлян під 

Адріанополем. Похід Алларіха на Рим та його наслідки. Нашестя гунів. Ката-

лаунська битва. Агонія римської центральної влади. Усунення Ромула і кінець 

Римської імперії. 

–     
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                                            Лекція № 1 

 

 Тема: Історія Греції ІІІ – поч. І тис до н. е. 

 

 

                                                   План: 

 

 

 1. Цивілізація Криту. 

 2. Ахейська Греція. 

 

  Питання № 1. Цивілізація Криту 

 

        Найдавнішим осередком найдавнішьої цивілізації у Європі був острів 

Крит. Вже в глибокій старовині тут перехрещувалися важливі морські шляхи, 

які з'єднували Балканський півострів і острови Егеїди з Малою Азією, Сирією і 

Північною Африкою. Культура Криту, яка виникла на одному з найжвавіших 

перехресть стародавнього Середземномор'я випробувала на собі різні впливи 

цивілізацій Близького Сходу (Єгипту та Месопотамії), з одного боку, і ранне-

земледельческих культури Анатолії, Придунайський низовини і Балканської 

Греції - з іншого. 

        Час виникнення мінойської цивілізації - це рубіж III-II тисячоліття до 

н.є., або доба ранньої бронзи. Ще на початку III тисячоліття до н. е. на острові  

було освоєно виробництво міді і бронзи. Бронзові знаряддя праці та зброя пос-

тупово витісняли аналогічні вироби з каменю. Важливі зміни відбуваються в 

цей період в сільському господарстві Криту. Його основою відтепер стає зем-

леробство нового типу, яке було орієнтоване на вирощування ячменю, а також 

винограду та оливок (так звана середземноморська тріада). 

       Це призвело до швидкого зростання продуктивності землеробської праці та 
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відділення ремесла від сільського господарства, початку розвитку професійної 

спеціалізації у різних галузях ремісничого виробництва. 

         Наприкінці того ж періоду на Криті стає відомий гончарний круг, що 

сприяло швидкому прогресу у керамічному виробництві. Розвиток зовнішньої 

торгівлі на Криті, було тісно пов'язаний з загальним розвитком мореплавання 

на острові. Опанувавши  мистецтво морскої навігації, жителі Кріту вже у III ти-

сячолітті до н.є. налагоджують тісні контакти з населенням островів Кикладс-

кого архіпелагу, проникають в прибережні райони материкової Греції і Малої 

Азії, досягають берегів Сирії та Єгипту. Водночас, вони охоче поєднували за-

няття торгівлею і рибальством з піратством. Загальне економічне процвітання 

Крита у III-II тисячоліттях до н.є. значною мірою залежало від цих трьох дже-

рел збагачення. 

         Ці процесси сприяли соціальному розшаруванню критського суспільства. 

Поступово виділяється впливовий прошарок знаті. До її складу входять пере-

важно родові вожді і жерці. На протилежному боці тієї ж соціальної системи 

з'являються раби, переважно з числа захоплених у полон чужинців. У цей же 

період на Криті починають складатися і нові форми політичних відносин. Си-

льні і багатолюдні громади підпорядковують собі своїх більш слабких сусідів, 

змушують їх платити данину і обкладають іншими податками. Вже існуючі 

племена і племінні союзи внутрішньо консолідуються, набуваючи чітку полі-

тичну організацію. Закономірним підсумком всіх цих процесів стало утворення 

на рубежі III-II тис. до н.є. перших «палацових» держав, які виникають майже 

одночасно у кількох різних районах острову. 

          Доба палацової цивілізації на Криті охоплює приблизно 600 років і роз-

падається на два основних періоди: 

        1) "старих"  палаців (2000 - 1700 рр. до н.є.) 

        2) "нових" палаців (1700 - 1400 рр. до н.є.). 

        Таким чином, вже на початку II тисячоліття на Криті склалося декілька 

самостійних державних утворень. Кожне з них об'єднувало певну кількість 
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сільських поселень, які групувались навколо одного з чотирьох відомих, на цей 

час, великих палаців. Це палаци Кносса, Феста, Маллії у центральній частині 

Криту та палац Като Закро на східному узбережжі острова. 

         До знахідок того періоду найбільш відомі глиняні розписні вази стилю 

"Камарес" (їх перші зразки були знайдені в печері Камарес поблизу від Фес-

ту). Йому було притаманно стилізований рослинний орнамент, який поєдну-

ються з різними геометричними фігурами: спіралями, дисками, розетками і т. п. 

          До того ж часу, відноситься виникнення писемності. Примітивне піктог-

рафічне письмо, яке з'являється ще на початку цього періоду (воно відоме го-

ловним чином по коротким - з двох-трьох знаків - написами) поступове тран-

софмується у більш розвинену систему писемності - так зване лінійне письмо 

"А". 

         Близько 1700 р. до н.є. ці палаци були зруйновані, ймовірно, у наслідок 

сильного землетрусу,  який супроводжувався великою пожежею. Однак, ця ка-

тастрофа, лише ненадовго призупинила загальний підйом цивілізації Криту. 

Досить швидко на місці зруйнованих палаців були побудовані нові будівлі того 

ж типу, які, в основному зберегли планування своїх попередників, але переве-

ршували своєю монументальністю. В історії мінойської Криту розпочався но-

вий етап, відомий в науці як «період нових палаців». 

        Найбільш відома архітектурна споруда цього часу-  палац царя Міноса у 

Кноссі,  була відкрита англійським археологом А. Евансом у 90-х рр. XIX ст. 

Його загальна площа становила близько 16 000 кв. м, і налічувало близько 

трьохсот приміщень самого різного призначення. 

         Внутрішнє планування палацу відрізнялося надзвичайною складністю та 

заплутаністю. Його внутрішні кімнати та коридори, які їх з'єднували, були роз-

ташовані без усякої системи та чіткого плану. Центральну частину цього вели-

чезного комплексу займав великий прямокутний двір, з яким так чи інакше бу-

ли пов'язані всі основні приміщення. Він був вимощений великими гіпсовими 

плитами і, ймовірно, використовувався для культових цілей. Незважаючи на 
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хаотичну внутрішньої забудову, палац був в забезпечений усім необхідним, зо-

крема водопроводом і каналізацією. У Кносського палацу існувала добре про-

думана система вентиляції та освітлення,  яке забезпечували спеціальні світлові 

колодязі. Нижня частина поверху палацу була зайнята коморами для зберігання 

харчів. У підлозі були влаштовані викладені каменем і перекриті зверху кам'я-

ними плитами ями, у яких зберегались зерно. 

        Знайдені у палаці різноманітні художні вироби, свідчили про достатньо 

високий художній смак мінойської майстрів, яке у цілому відрізнялось безпеч-

ністю і життєрадісністю. У ньому були відсутні жорстокі сцени війни і полю-

вання, притаманні мистецтву країн Близького Сходу та материкової Греції того 

часу. Значну цікавість викликає настінний живопис (фрески), який прикрашав 

внутрішні покої палацу. Їх відрізняло високе колористична майстерність і ви-

ключне мистецтво у передачі руху людей та  тварин. Таким зразком можуть 

вважатися сцени ігри з биками, або мінойська тавромахія, яка була пов'язана з 

важливим на острові культом бога-бика. 

          Центральною фігурою мінойської пантеону був образ великої богині або 

«Володарки».  Її  зображували у оточенні диких звірів, покровителькою рос-

линності,  плодових дерев та землеробства, іноді ж зловісної царицею підзем-

ного світу, яка тримала в руках змій. У цих образах простежуються загальні ри-

си стародавнього божества родючості - великий матері всіх людей, тварин і ро-

слин, шанування який було широко поширене в країнах Середземномор'я по-

чинаючи з доби неоліту. 

          Дикі руйнівні сили природи у мінойському пантеоні символізувало образ 

могутнього і лютого бога-бика. Часто його зображували у вигляді фантастичної 

істоти - людини з бичачою головою, якому приносилися людські жертви. Це  

нагадує пізніший грецький міф про Мінотавра.  Ймовірно, ту ж мета - запобі-

гання або припинення землетрусу - служили і вже згадувані ігри з биками. 

          Релігія відігравала величезну роль у житті мінойської суспільства, накла-

даючи відбиток абсолютно на всі сфери його духовної і практичної діяльності.       
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По суті, палац був не що інше, як палац-храм, в якому всі жителі, включаючи 

самого царя, його сім'ю, що оточують його придворних, виконували різні жре-

цькі обов'язки, беручи участь в обрядах, зображення на палацових фресках. 

Так, можна припустити, що цар - володар Кносса - був у той же час і верховним 

жерцем бога-царя, тоді як цариця - його дружина - займала відповідне поло-

ження серед жриць «великої богині - володарки» 

          На Криті існувала особлива форма царської влади, відома в науці під на-

звою «теократії» (один з різновидів монархії, при якій світська і духовна влада 

належать одній і тій же особі). Особа царя вважалася «священною і недотор-

канною». Навіть споглядання його було заборонено «простим смертним». Все 

життя царя та його домочадців було найсуворішим чином регламентована і пі-

днята на рівень релігійного ритуалу. 

           Основна маса населення Криту жила в невеликих селищах, розкиданих в 

околицях палаців. Ці селища з їх убогими глинобитними будинками, тісно при-

тиснутими один до одного, з їх кривими вузькими вуличками становили разю-

чий контраст з монументальною архітектурою палаців, розкішшю їх внутріш-

нього оздоблення. Певне уявлення про життя нижчих верств критського суспі-

льства дають матеріали масових поховань і сільських святилищ. Такі святили-

ща зазвичай розташовувалися де-небудь у глухих гірських кутках: в печерах і 

на вершинах гір. Під час розкопок у них знаходять присвятні дари у вигляді 

грубо виліплених з глини фігурок людей і тварин. Ці речі, також як і примітив-

ний інвентар рядових поховань, свідчать про досить низький життєвий рівень 

мінойської поселень, про відсталість його культури в порівнянні з витонченою 

культурою палаців. 

         Землеробське населення Кносского царства було обкладено повинностя-

ми, як натуральними, так і трудовими, на користь палацу. Запаси продовольст-

ва, накопичувалося в палаці, були резервним фондом на випадок голоду. За ра-

хунок цих же запасів забезпечувалися харчуванням ремісники, які працювали 

на державу. Надлишки ж, яким не знаходилося застосування на місці, йшли на 
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продаж в далекі країни: Єгипет, Сирію, Кіпр, де їх можна було виміняти рідкі-

сні види сировини, відсутні на Криті: золото і мідь, слонову кістку і пурпур, рі-

дкісні породи дерева і каменю . 

 Отримані таким шляхом іноземні товари осідали все в тих же палацових 

коморах і вже звідти розподілялися між майстрами-ремісниками, які працюва-

ли як, в самому палаці, так і в його околицях. Таким чином, палац виконував у 

Мінойському суспільстві універсальні функції, будучи в один і той же час ад-

міністративним і релігійним центром країни, його головною житницею, майс-

тернею і торгової факторією. У соціальному і економічному житті Крита пала-

ци грали приблизно ту ж роль, яку в розвинених суспільствах виконують міста. 

          Найвищий розквіт мінойської цивілізації припадає на XVI - першу 

половину XV в. до н. е. За ці півтора століття весь Крит був об'єднаний під 

владою царів Кносса і став єдиною централізованою державою. Про це свід-

чить мережу зручних широких доріг, прокладених по всьому острову і зв'язую-

чи Кносс, - столицю держави - з самими віддаленими її районами. На це вказує 

і вже відзначений факт відсутності укріплень в Кноссі та інших палацах Криту. 

Об'єднання Криту навколо Кносського палацу здійснив знаменитий цар Мінос, 

про який розповідають пізніші грецькі міфи. Грецькі історики вважали Міноса 

першим таласократом - володарем моря. Саме у цей час, у XVI ст. до н.є. 

спостерігається широка морська експансія Крита у Егейському басейні. Колонії 

і торгові факторії минойців виникають на островах Кикладского архіпелагу, на 

Родосі і навіть на узбережжі Малої Азії, в районі Мілета. 

        В цей же час крітяни встановлюють жваві торговельні та дипломатичні ві-

дносини з Єгиптом і державами фінікійського узбережжя. Крит перетворюєть-

ся у найсильнішу морську державу на всьому Східному Середземномор'ї. 

         У середині XV ст. до н.є. на Криті відбувається катастрофа, рівної якій ос-

трів не переживав за всю свою історію. Майже всі палаци і поселення, за виня-

тком Кносса, були зруйновані. З цього часу починається поступовий занепад 

мінойської культури. Крит втрачає своє положення провідного культурного 
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центру Егейського басейну .. Згідно теорії грецького археолога Марінатоса, за-

гибель палаців та інших критських поселень стала наслідком грандіозного ви-

верження вулкана на о. Фера (сучасна. Санторін) у південній частині Егейсько-

го моря. На думку іншіх вчених, винуватцями катастрофи були греки-ахейці, 

які вдерлися до Криту з території материкової Греції. Вони розграбували і за-

хопили острів, підкоривши його населення. Можливо, це відбулося вже після 

того, як сам острів був спустошений вулканічної катастрофою, і завойвники не 

зустріли значного опору з боку деморалізованого місцевого населення. 

      У культурі Кносса - єдиного з Критських палаців, пережив катастрофу се-

редини XV ст. до н. е., - відбулися важливі зміни, що свідчать про появу в цих 

місцях нового народу.  На зміну реалістичному мінойському мистецтву прихо-

де  суха стилізація, зразком якої можуть служити Кносский вази, розписані в 

так званому палацовому стилі (друга половина XV ст. до н.є.). Традиційні для 

мінойського вазового живопису мотиви (рослини, квіти, морські тварини) на 

перетворюються на абстрактні графічні схеми, які свідчать про різку зміну ху-

дожнього смаку нових мешканців палацу. На околицях Кносса з'являються мо-

гили, що містять безліч різноманітних предметів озброєння: мечі, кинджали, 

шоломи, наконечники стріл і копій, що було зовсім не характерно для колиш-

ніх мінойської поховань. Ймовірно, в цих могилах були поховані представники 

ахейском військової знаті, влаштувалася в Кносський палац. На це вказує та-

кож документи того часу Кносского архіву, написані вже на мінойської, а на 

грецькому (ахейский) мовою. Більшість з них датуються кінцем XV ст. до н.є. 

          Наприкінці XV - на початку XIV ст. до н.є. Кносский палац було знову 

зруйновано і надалі він ніколи вже повністю не відновлювався. З цього часу  

занепад мінойської цивілізації став незворотнім процесом. З ведучого культур-

ного центру, Крит перетворюється на глуху відсталу провінцію. Новим 

центром давньогрецької цивілізації стає територія материкової Греції, де у цей 

час досягла свого найвищого розквіту, так звана, микенская культура [1. c. 35-

48; 4, с. 82-87,90-91; 5]. 



20 

 

 

            Питання № 2. Ахейская Греція 

 

            Засновниками мікенської культурі були греки-ахейці, які вдерлися з те-

риторії  Придунайської рівнини або зі степів Північного Причорномор'я на Ба-

лканський півострів на рубежі III-II тисячоліття до н.є. Вони знищили або аси-

мілювали місцеве догрецьке населення, яке більш пізні грецькі історики нази-

вали пеласгами. Чимало сучасних фахівців, вважає останніх, близьким міной-

цам народом, який входив до, так званої,  егейської мовної групи. 

          Поява ахейців у Греції наприкінці III тисячоліття до н.є., збігся з певними 

змінами в матеріальній культурі населення Середньої Греції і Пелопоннесу, зо-

крема з появою керамікою, виготовленою за допомогою гончарного кола. Її 

прикладами є, так звані, «минойски вази» - монохромні (сірий або чорний ко-

лір) ретельно відполіровані керамічний. 

          Ранній період перебування ахейців на території материкової Греції (пер-

ша половина II тис. до н.є.) характеризується повним пануванням у них родо-

вих відносин,  на що вказує також і поховання цього часу, які в переважній бі-

льшості досить стандартні і мають дуже скромний супровідний інвентар. 

          Однак у середині II тис. до н.є. ситуація починає поступово змінюватися. 

Поступове посилення впливу і могутності ахейском родової знаті призводить 

до її відділення від основної маси рядових одноплемінників і створює умови 

виникнення перших примітивних державних утворень у різних районах Пело-

поннесу, Середньої та Північної Греції. 

            Таким чином, починаючи приблизно з XVI ст. до н.є. починається но-

вий, або, мікенський, період історії Древньої Греції (XVI - XI ст. до н.є.). На її 

початку микенская культура випробувала на собі дуже сильний вплив більш 

розвинутої цивілізації Криту. Ахейці запозичили у критян чимало важливих 

елементів своєї культури, культи і релігійні обряди, фресковий живопис, водо-

провід і каналізацію, фасони чоловічого та жіночого одягу, деякі види зброї, 
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нарешті, лінійне складове письмо. 

        До числа найбільш відомих пам'ятників класичної мікенської культури 

можна віднести, так звані, шахтні поховання в місті Мікени, які були відкрито 

у 1876 р .німецьким археологом Генріхом Шліманом. Ці поховання мікенської 

знаті супроводжувалися численними золотими прикрасами, зброєю і золотими 

масками, які супроводжували особу померлого. 

      Вони свідчали що Мікени того часу були центром могутньої войовничої 

держави. На це вказує велика кількість знайденої зброї в гробницях, а також 

численні зображення сцен військових зіткнень і полювання, якими прикрашали 

похоронний інвентар. 

         Розквіт мікенської цивілізації припадає на XV-XIII ст. до н.є. Вона 

охоплювала Пелопоннес, Середню Грецію (Аттиці, Беотию, Фокіду), значну 

частину Північної (Фессалію), а також частина островів Егейського моря. 

   Основними центрами мікенської культури були, як і на Криті, палаци. 

Найбільш відомі серед них, було відкрито в Мікенах і Тірінфі (Арголіда),  Пі-

лосі (Месенія, південно-західний Пелопоннес), Афінах (Аттика), Фівах і Ор-

хомене (Беотія), в Іолку (Фессалія). На відміну від палаців мінойської Криту, 

вони мали потужні укріплення і були справжніми фортецями. 

           У 1939 р . американський археолог  А. Бледжен відкрив палац мікенсь-

кої часу поблизу містечка Пілос (Західна Месенія), який мав  чітке симетричне 

планування, що було абсолютно не властиво мінойської архітектурі. Примі-

щення палацу утворювали  замкнутий прямокутний комплекс, що складався з 

парадного входу з портиками (пропилеї), невеликого внутрішнього двору, вес-

тибюля (продомоса), з якого можна було потрапити у великий прямокутний 

зал, - мегарон, де влаштовувалися офіційні прийоми та був найбільш важливим 

частиною будь-якого микенского палацу. У центрі мегарона розташовувалося 

велике кругле багаття, дим від якої виходив через отвір у стелі. Перекриття за-

лу підтримують чотири дерев'яні колони, що стояли навколо вогнища. Стіни 

мегарона прикрашалися фресками. У палаці виявили також спеціально облад-
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нані ванні кімнати, залишки водопроводу і каналізації. Тут же було знайдено 

палацовий архів, який налічував близько тисячі глиняних табличок, з знаками 

ахейского лінійного складової письма, відомого як лінійне письмо "Б", яке  у 

50-х рр. ХХ ст. розшифрували англійськи лінгвісти Вентрис і Чедвік. 

              Ці записи містили в собі цінну історичну інформацію щодо економіки 

палацових держав мікенської епохи, їх соціального та політичного устрою. Се-

ред них, важливе місце займали відомості про використання у палацовому гос-

подарстві рабів, чисельність яких була досить значною. Загальне число жінок-

рабинь і дітей, згідно із записами Пілоського архіву,  водночас становило при-

близно 1500 чоловік. Разом з робітниками загонами, до складу яких входили 

тільки жінки і діти, у  написах фігурували невеликі загони, які складалися тіль-

ки з рабів-чоловіків, як правило, - не більше десяти чоловік у кожному. 

            Поряд зі звичайними рабами в пілоськіх написах згадувалися і так звані 

«божі раби і рабині», які не вважалися повноправними членами громади, хоча 

не були  рабами у власному розумінні цього слова та орендували невеликі діля-

нки землі у громади  або у приватних осіб. 

         Основну масу населення у мікенських державах, як і на Криті, складали 

вільні або, скоріше, напіввільні селяни і ремісники. Вони знаходилися в еконо-

мічній залежності від палацу і обкладалися на його користь різними повиннос-

тями, як трудовими, так і натуральними. Окремі округу і містечка Пілоського 

царства були зобов'язані надавати в розпорядження палацу певне число реміс-

ників і робітників найрізноманітніших професій. За свою роботу ремісники 

отримували з палацової скарбниці плату натурою подібно чиновників, які пе-

ребували на державній службі. 

         Деякі з них вважалися «людьми палацу» і знаходилися на постійній слу-

жбі або в самому палаці, або в одному з пов'язаних з ним святилищ. Іншу кате-

горію ремісників, складали вільні общинники, для яких робота на палац була 

лише тимчасовою повинністю. Ремісники, що залучаються на державній служ-

бі, не втрачали особисту свободу. Вони володіли землею і навіть рабами, як і 
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всі інші члени громади. 

           Документи з архіву Пілоського палацу також містять важливі відомості  

про систему землеволодіння, яка складалась з двох основних категорій: 

        1) земля палацу, або державну; 

        2) земля, що належала окремим територіальним громадам. 

         Державна земля, за винятком тієї її частини, яка перебувала під безпосе-

реднім контролем палацової адміністрації, розподілялася на правах умовного 

отримання, тобто за умови виконання тієї чи іншої служби на користь палацу, 

між сановниками з числа військової та жрецької знаті. Її власники мали право 

здавати отриману землю невеликими ділянками в оренду іншим особам.  

Так само використовували землю, і територіальна (сільська) громада. Ос-

новна її частина поділялась на окремі ділянки з приблизно однаковою прибут-

ковістю. Вони розподілялися всередині самої громади між її сім'ями. Земля, яка 

залишалася після такого розподілу, також здавалася в оренду. 

          Палацове господарство мікенської епохи відігравало головну роль в еко-

номіці ахейських держав і охоплювало всі основні галузі виробництва. Приват-

ні господарства, мали  другорядну роль і повністю від «державного сектора». 

Держава монополізувала найважливіші галузі ремісничого виробництва, на-

приклад ковальське ремесло, і встановлювало повний контроль над розподілом 

і споживанням дефіцитних видів сировини, раніше всього металу. 

         Документи того часу, підтверджують існування розвинутого  бюрократи-

чного апарату . Так, вони свідчать, що вся територія Пілоського царства була 

поділена на 16 податкових округів, на чолі яких стояли намісники-коретери. 

У підпорядкуванні у них знаходилися чиновники нижчого рангу, які управляли 

окремими поселеннями, що входили до складу округу. В документах вони іме-

нуються «басилеї». Самі ж коретери і басилеї перебували під жорстким конт-

ролем центральної влади. 

            На чолі держави стояв цар, що мав титул «ванака» («повелитель»), 

який  займав особливе привілейоване становище. Він мав окрему земельну ді-
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лянку - теменос, яка в три рази перевищував земельні ділянки інших вищих 

посадових осіб. 

       До складу чиновників вищого рангу Пілосу входив лавагет (воєначаль-

ник), який  командував військом. У написах згадуються також інші посадові 

особи, які позначаються термінами «телесто», «екети», «дамати» та ін. 

         Ахейським державам було притаманно криваві міжусобиці, які велись за  

гегемонію у Середній Греції та Пелопоннесі. Водночас, вони часто об'єднува-

тися для спільних військових походів. Прикладом такого союзу може стати 

знаменита Троянська війна, про яку оповідає Гомер. Якщо вірити «Іліаді», у 

поході на Трою брали участь майже всі ахейскі правителі від Фессалії на пів-

ночі до Криту й Родосу на півдні. 

       Військова та колонізаторська експансія ахейців протягом XIV-XIII ст. до н. 

е. призвело до появи численних ахейських поселень  на західному і південному 

побережжі Малої Азії, а микенские греки перехоплюють торгову ініціативу з 

рук своїх попередників мінойців. Сам Крит, ще раніше (у XV ст.) був колонізо-

ваний ахейцями і став головним плацдармом в їх просуванні на схід і на пів-

день. Успішно поєднуючи заняття торгівлею з піратством, ахейці незабаром 

стають однією з найпомітніших політичних сил Східного Середземномор'я. 

         Водночас,  вже наприкінці XIII в. до н.є. у Мікенах, Тірінфі, Афінах і в 

інших місцях ахейской Греції спішно відновлюються старі і зводяться нові 

укріплення, що свідчить про зростання загальної небезпеки,  яка поступово на-

сувалася з півночі. Вона походила від племен,  які стояли на більш низькому 

рівні розвитку та мешкали у безпосередній близькості від основних осередків 

мікенської цивілізації на півночі і північному заході Балканського півострова 

на території Македонії та Епіру. Про їхню культуру ми можемо судити по гру-

бої ліпної керамікою і примітивними глиняними ідолами, складові супрово-

джуючий інвентар величезної більшості поховань у цих районах. 

       Наприкінці XIII ст. до н.є. ці племена, почали просуватись на південь, в об-

ласті Середньої Греції і Пелопоннеса, руйнуючи мікенськи поселення. Госпо-
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дарству мікенських держав було завдано непоправної шкоди, що призвело до 

швидкого занепаду  ремесла і торгівлі в районах, які найбільше постраждали 

від вторгнення, а також різкого скорочення загальної чисельності населення. 

Від цього удару микенская цивілізація вже не змогла оговтатися. 

           Переважна більшисть племен, які брали участь у вторгненні, ймовірно, 

не втрималася на захопленої ними території (спустошена країна не могла про-

годувати таку масу людей) і відхлинула на північ - на свої території. Лише не-

великі племена дорійців заселили прибережні райони Пелопоннесу. Окремі 

центри мікенської культури продовжували існувати десь до кінця XII ст. до 

н.є., коли вони остаточно занепали і були назавжди покинуті своїми жителями. 

Водночас, спостерігається масова еміграція з території Балканської Греції на 

схід - в Малу Азію і на прилеглі острови. Результатом цього руху було ство-

рення на західному узбережжі Малої Азії нових поселень, серед яких найбіль-

шими були ионийские міста Мілет, Ефес, Колофон, еолійськая Смірна, дорій-

ський Галікарнас. Тут в іонійських і еолійських колоніях через кілька століть 

виник новий варіант грецької культури, різко відрізняється від попередньої йо-

му мікенської цивілізації, хоча і увібрав в себе деякі з її основних елементів [1, 

c. 48-64; 4, с. 78-81,88-98; 5]. 
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Лекція № 2 - 3 

 

Тема: Архаїчна Греція VIII-VI ст. до н. е. 

 

План: 

 

1. Загальні риси соціально - економічного розвитку Давньої Гре-

ції у архаїчний період. 

2. Велика Грецька колонізація. 

3. Давня Спарта. 

4. Стародавня Аттика у VII-VI ст. до н.є. 

 

 

   Питання № 1. Загальні риси соціально - економічного розвитку Дав-

ньої Греції у архаїчний період. 

            

  У архаїчну добу  історії Давньої Греції починається новий, після Егейсь-

кого періоду, загальний підйом давньогрецької цивілізації. Він супроводжуєть-

ся поступовим розпадом родових відносин, що відобразилось на всієї соціаль-

но-економічній структурі грецького суспільства того часу. У сільському госпо-

дарстві - найважливішої галузі античної економіки - відбувається поступова 

перебудова самої структури виробництва. Значного розвитку набуває вирощу-

вання нових культур -  маслин і виноградарство, які вимагали ретельного до-

гляду і значних витрат, ніж землеробство. У свою чергу, розвиток ринкових 

зв'язків сприяв розширенню обсягів сільськогосподарського  виробництва в ці-

лому. 

        Основними сільськогосподарськими одиницями виробництва у Давньої 

Греції в VIII-VI ст. до н.є. були дрібні селянські господарства і великі маєтки 
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родової знаті.  Останні, оброблялись їх збіднілими родичами, які потрапляли у 

залежність від аристократів.  Зміцненням великого землеволодіння і розорен-

ням дрібних землевласників, які складали основну масу населення, викликало 

зростання майнового розшарування і посилення соціальної напруженості у 

грецьких полісах. 

         Важливі зміни відбуваються в області ремісничого виробництва, яке пос-

тупове відділяється від сільського господарства.  Це стало стало важливим 

чинником і умовою розвитку як землеробства, так і ремісничого виробництва, 

визначило зростання спеціалізації і професіоналізму працівників. Великі дося-

гнення були зроблені в металургії і обробці металів. У VIII-VI ст. до н. е. гре-

цькі металурги розробили технологію обробки заліза, стали широко застосову-

вати його для виготовлення знарядь праці та зброї (мечі, кинджали, наконечни-

ки копій) і. Удосконалюється і технологія обробки вже відомого, широко по-

ширеного металу - бронзи, поліпшується якість бронзових виробів. 

           Широке впровадження залізної зброї призвело до суттєвих змін у війсь-

ковій справі, зокрема до падіння ролі аристократичної кінноти і зростання ролі 

важкоозброєнної піхоти (гоплітів), яка комплектувалась з середніх верств на-

селення грецьких полісів. 

         У VIII-VI ст. до н.е. важливе значення набуває судобудування та мореп-

лавство. Якщо у гомерівський період грецькі громади жили досить ізольовано і 

замкнуто один від одного, то вже у VIII-VI ст. до н.е. поліси розташовані у різ-

них областях Середземномор'я,  встановлювають  між собою досить тісні тор-

говельні зв'язки, обмін різними товарами і сировиною. У засновані колонії вез-

ли вино, кераміку, оливкову олію, металеві вироби, зброю, а отримували в об-

мін на це хліб, метали, деревину, рабів. Для полегшення  розрахунків при обмі-

ні товарів,  запроваджувались  гроші. Перші з них, з'явилися у VII ст. до н.е. у 

Давній  Лідії, а пізніше  їх стали карбувати в Греції багато грецьких міст. 

          Швидкий розвиток грецької економіки у добу архаїки, включення всіх 

верств населення в ті чи інші галузі виробництва сприяв формуванню нових 
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соціальних верст населення , які мали свої специфічні  економічні та політичні 

інтереси. 

        Розпад родових і формування нових соціальних відносин в Греції у VIII-VI 

ст. до н. е. відбувалося поступово, у два етапи. 

         Перший етап (VIII - перша половина VII ст. до н. е.) характеризується іс-

нуванням сильних пережитків родового ладу і пануванням родової знаті, яка  

захопила значну частину родових земель і активно використовувала для їх об-

робки своїх збіднілих родичів, іноді застосовуючи рабську працю. 

        Другий етап починається з середини VII ст. до н. е. Він був викликаний за-

гальним зміцненням виникають міст та інтенсифікацією економічного розвит-

ку, успіхами ремісла та торгівлі. У ремісничих майстернях, які працювали на 

ринок, у цей час значно збільшується частка використання рабської праці. 

 Родова аристократія, яка поставила у залежність від себе значну частину 

своїх збіднілих родичів, була зацікавлена у збереженні свого існуючого панів-

ного становища, спираючись на традиціїні родові інститути влади (рада ста-

рійшин,  народні збори). 

       Водночас, значна кількість рядових селян потрапляла у кабальну залеж-

ність від великих землевласників і вимагали пом'якшення жорстокого боргово-

го права та рабства, законодавчої фіксації своїх громадянських прав.        Тор-

гово-ремісничі прошарки грецьких полісів, який  склададись з представників 

аристократії, дрібних торговців, ремісників, матросів і веслярів, вантажників і 

будівельників, які швидко втрачали зв'язок із землею. Вони активно виступали 

проти панування земельної аристократії та за більшу свою участь в управлінні 

державою. 

 Сільський та міський демос боролись за створення нових органів управ-

ління,  які могли гарантувати йому приватну власність, швидкий економічний 

розвиток, широке використання рабської праці, їх особисту свободу. 

          Значною його перемогою стало кодифікація звичайного права і запис 

діючих правових норм, які регулювали соціально-економічні відносини. До 
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них, зокрема,  належали  «Велика ретра» законодавця Лікурга у Давній Спарті, 

та закони Драконта в Афінах. 

        Ці закони дозволили обмежити свавілля у тлумаченні юридичних правил, 

яке за часів звичайного права, належало аристократії. Зазвичай, це призводило 

до частих зловживань влади. У нових законах гарантувалася приватна влас-

ність на землю та рухоме майно, вона захищалася від посяганнь родової арис-

тократії. Принципове значення мала законодавча заборона поневолення віль-

них громадян за борги, тобто знищення боргового рабства. 

       Важливе значення у політичному розвитку Греції в VII-VI ст. до н.е., відіг-

рали, так звані, старші тиранії. Тиранами в Греції називали осіб, як правило, 

досить знатного походження, які силою захоплювали владу в полісах, підкоря-

ли своєму впливу діючі органи полісного управління. Обьективно їх діяльність 

сприяла поваленню влади родової знаті в окремих грецьких полісах і зміцнен-

ню становищя верхівкі міського демосу.      

Перші тиранії були встановлени у другій половині VII ст. до не. в містах 

Коринф, Мегари і Сикион. Захопивши владу, тирани в цілому проводили полі-

тику, спрямовану проти панування старої родової аристократії. Вони конфіско-

вували їхні землі та майно,  відправляли їх у вигнання, звільняли залежних від 

них осіб. Тирани підтримували міський та сільский демос, заохочували  заняття 

ремеслами і торгівлею, облаштовували порти, чеканили монети і забезпечували 

безпеку торгових шляхів. Однак тиранія в Греції була досить короткочасним 

явищем. Доки тирани вели боротьбу з пануванням родової знаті, сприяли еко-

номічному процвітанню полісів та проводили реформи в інтересах широких 

верств населення, демос підтримував їх режим. Однак, правління тиранів до-

сить швидко набувало деспотичного характеру і породжувало насильства та 

зловживання, як самих тиранів, так і його оточення. До кінця VI ст. до н. е. ти-

ранія як форма державного правління себе вичерпала і була знищена майже у 

всіх грецьких містах. Водночас, вона зіграла важливу роль у боротьбі з пану-

ванням родової знаті і розчистила дорогу для затвердження полісного ладу, пі-
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дготувала умови для зміцнення торгово-ремісничих шарів і підвищення їх ролі 

в суспільстві та управлінні [1, c. 79-89, 119-125; 4, с. 138-147; 5]. 

 

         Питання № 2. Велика грецька колонізація. 

 

         Прямим наслідком соціально-економічного, політичного і культурного 

розвитку Давньої Греції  у  VIII-VI ст. до н.є. , стало широке розселення греків з 

своїх полісів у численні колонії ("апойкий"), які розташовувались уздовж 

всього узбережжя Середземного і Чорного морів. Це явище отримало назву - 

Велика Грецька колонізація. 

         Вона пов'язувалась з загальною інтенсифікацію грецької економіки, роз-

витком ремесла і торгівлі в полісах, необхідністю пошуку нових джерел сиро-

вини та розширення ринків збуту продукції ремісничих майстерень. Крім того 

були потрібні нові землі для громадян, які втрачали свої ділянки. 

       Розширючи свій політичний вплив, міста-метрополії встановлювали взає-

мовигідні зв'язки з своїми колоніями, отримуючи звідки  цінну сировину, збу-

ваючи  продукцію маєтків і ремісничих майстерень. 

           У Великої грецької колонізації можна відзначити три різних напрямки. 

Найбільш потужним був західний напрямок. Перша колонія була  заснована 

греками близько середини VIII ст. до н.є. на заході, в Італії (місто Куми). Неза-

баром тут виникають нові міста, зокрема Регії (720 рр. до н.є.), Тарент (706 р. 

до н.є.), Сіракузи (733 р. до н.є.) таі інші. Грецькі колоністи настільки успішно 

освоїли ці території, що Сицилія і Південна Італія взагалі стали називатися ха-

рактерним терміном «Велика Греція». 

         На південному узбережжі Франції грецькі колоністи заснували колонію 

Массалія (600 рр. до н.є.). Найбільшою у західній колонізації відрізнявся місто 

Коринф, один з найбільших торгово-ремісничих центрів Балканської Греції, 

для якого характерне раннє становлення полісного ладу та нової економіки. 

       Значною потужністю відрізнявся і рух колонізації в північно-східному на-
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прямку, де провідну роль  відігравало місто Мілет. За переказами, мешканці 

цього міста, заснували загалом близько 100 різних поселень і колоній. На узбе-

режжі Пропонтіди (суч. Мраморне море), значну роль відігравали міста Халке-

дон (685 р. до н.є.), Кизик (756 р. до н.є. ), Візантій (667 р. до н.є.).  

Найбільш потужними грецькими колоніями на південному березі Чорного 

моря були міста ),  Гераклея Понтійська (560 р. до н.є.), Синопа (756 р. до н.є.). 

    На західному узбережжі  Чорного моря  греки заснували міста Істрія 

(657 рр. до н.є.), Одессос,  Аполлонія Понтійська, Хоми, Каллатій. 

          У VIІ - VI ст. до н.є. перші грецькі колонії виникають у Північному При-

чорномор'ї. Перше поселення - Боресфініда - було засновано греками на острі-

вці Березань на рубежі VII-VI ст. до н.є., але незабаром Березанське поселення 

увійшло до складу ще більшої колонії Ольвії, яку заснували у першій половині 

VI ст. до н. е. в гирлі Дніпро-Бузького лиману.  

Чимало грецьких колоній виникає в Криму. У VI ст. до н.є. десятки грець-

ких поселень з'являються на обох сторонах Керченської протоки. Найбільшими 

серед них, були Пантікапей на місці сучасної Керчі (рубіж VII-VI ст. до н. е.) та 

Фанагорія на азіатській стороні Керченської протоки (547 р. до н.є..). На почат-

ку V ст. до н. е. грецькі колонії Керченської протоки об'єдналися у Боспорське 

царство, столицею якого стало місто  Пантікапей. 

 Серед  інших грецьких колоній Північного Причорномор'я помітну роль 

відігравали  місто Тіра у гирлі річки Дністер(суч. Білгород-Дністровський), 

Херсонес (суч. Севастополь ), Феодосія в Східному Криму (суч. Феодосія), Го-

ргиппия (суч. Анапа). 

        Найбільшими  великими грецькими колоніями Кавказького узбережжя бу-

ли міста Діоскуріада (суч. Сухумі), Питиунт (суч. Піцунда), Фасис (суч. Поті). 

       Значно слабкіше представлена грецька колонізація у південно-східному і 

південному напрямках, тобто на узбережжі Північної Африці. Тут грецькі ко-

лоністи зустріли сильний опір з боку фінікійців, які ще раніше освоїли ці тери-

торії, та давньосхідних держав, зокрема Єгипту. Греки заснували лише кілька 
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поселень, які грали роль торгових факторій, до того ж були підпорядковани мі-

сцевим правителям. Це поселення Навкратис і Дафни в Єгипті. Лише місто Ки-

рена (Лівія), яка була заснована у 630 р. до н.є., стала процвітаючим грецьким 

полісом, що встановив тісні контакти з містами Балканської Греції. 

        Таким чином, Велика грецька колонізація VIII-VI ст. до н. е., стала потуж-

ним чинником соціально-економічного та культурного розвитку всього грець-

кого світу. Знайомство колоністів з новими країнами, новими племенами роз-

ширювало культурний кругозір греків. Взаємні контакти як з країнами давньої 

східної культури, так і з племінним світом Середземномор'я збагачували грець-

ку культуру новими ідеями, новими знаннями, послужили стимулом у розвитку 

грецької філософії та літератури[1, c. 89-93; 4, с. 124-131; 5].. 

 

Питання № 3. Давня Спарта. 

 

       У другої половини VII ст. до н.є. провідною державою Південної Греції 

стає Давня Спарта (інша назва спартанської держави - Лакедемон). Спартанці, 

які мали дорійське походження, на протязі IX - першої половини VIII ст. до н. 

е. вели запеклу боротьбу з сусідніми племенами за панування над Лаконієй. Пі-

дкоривши ці території, вони  перетворили значну частину місцевого населення 

на рабів (ілотів). Інша ж її частина,  яка добровільно визнала владу спартанців, 

увійшли до складу їх держави на правах вільного,  але неповноправного насе-

лення. Вони отримали назву  періеки, (тобто ті "що живуть навколо").   На від-

міну від ілотів періеки вважалися особисто вільними і навіть користувалися пе-

вними громадянськими правами в тих громадах або полісах, на території яких 

вони проживали. Таким чином, вже в процесі завоювання Лаконії визначалися 

основні особливості суспільного устрою і економіки Спарти, і сформувалися 

три основні стани спартанського суспільства: повноправні громадяни - спарта-

нці (воїни), вільні неповноправні періеки та поневолені ілоти - раби. 

        Основи державного устрою Спарти, відрізнялись стабільністю і мало змі-



33 

 

нювався протягом довгого часу. Її найважливішими елементами були подвійна 

царська влада, рада старійшин ( герусия) та народні збори ( апелла). У Спарті 

одночасно правили два царські династії, які нерідко між собою. Царі (архаге-

ти), користувалися загальною повагою, але їх влада була сильно обмежена за-

коном. Під час війни вони виконували функції воєначальників, командували 

спартанської армією, в мирний час займалися судовими і релігійними справа-

ми.  

Головну роль в управлінні державою відігравала Рада геронтів або геру-

сия. До її складу входили 28 членів, які досягли  60 років. Вони обиралися з се-

редовища спартанської аристократії і займали свої посади довічно. Окрім 28 

геронтів,  до складу цього органу влади, який фактично вирішував практично 

всі основні питання управління спартанською державою, входили обідви спар-

танських царя (незалежно від віку). Герусия була не підзвітна жодному органу 

влади, зокрема Народним зборам.  Більше того, герусия мала право скасовувати 

рішення Народних зборів, якщо вважала їх неправильними 

 Ще одним авторитетним органом спартанської держави була колегія з п'я-

ти ефорів («наглядачів»). Вони обиралися на 1 рік апеллой з усього складу 

спартиатов, а не з вузького кола спартанської аристократії, як геронти. Ефори 

контролювали дії чиновників і відповідали за міцність і стабільність спартан-

ського законодавства в цілому. Велике значення надавалося їх контролю за дія-

льністю спартанських царів. Згідно спартанськими законами, ефори мали право 

залучати царів до суду герусії та вести переговори з послами інших держав. До 

їх компетенції входили функції нагляду і верховного управління над періеками 

та ілотами.  Вони контролювали систему спартанського виховання - основу 

життя і поведінки спартиатов. При вступі на посаду, ефори повинні були підт-

верджувати старий закон про оголошення так званих крипт, тобто освяченої 

стародавнім звичаєм таємної війни проти ілотів. 

       Вищим органом державної влади в Спарті (як і в будь-якому грецькому по-

лісі) було Народні збори всіх повноправних громадян-спартиатов. Народні 
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збори (апелла) стверджувало мирні договори і оголошення війни, обирало по-

садових осіб, військових командирів, вирішувало питання про спадкування 

царської влади, якщо законних спадкоємців не було, стверджувало звільнення 

ілотів. Однак у порівнянні з афінською екклесіей, її роль у загальній системі 

державних органів була значно менша. Спартанська апелла збиралася нерегу-

лярно та лише  за рішенням чиновників. Учасники апелли мали обмежене пра-

во приймати або відкидати законопроекти, але не обговорювати їх. На зборах 

не обговорювалися фінансові питання, не розбиралися судові справи, не конт-

ролювалася діяльність чиновників. Більш того, в спартанському законодавстві 

існував закон, за яким рішення апелли скасовувалося, якщо Рада геронтів вва-

жала це рішення є неприйнятним. 

      Особливе місце в ранній історії Спарти займає період так званих Месенсь-

кіх воєн. Їх причини мали економічний характер, а саме гостра земельна криза 

яка охопила з середини VIII ст. до н. е. спартанську державу.  Тому об'єктом 

спартанської експансії на цьому етапі стала Месенія, багата і велика область, 

яка знаходилась у південно-західній частині Пелопоннесу. 

 Згідно спартанської традиції, І  Месенська війна (друга половина VIII ст. 

до н.є.) продовжувалася близько двадцять років і завершилася перемогою спар-

танців. Завойовники змусили підкорене населення виплачувати велику данину, 

яка складала половину всього отримуваного ними щорічного врожаю, а части-

на їх земель була розділена на окремі земельні ділянки - клери між спартіата-

ми. 

        З часом, це викликало повстання проти спартанського панування, яке 

увійшло в історію під назвою ІІ  Месенська війна (друга половина VII ст. до 

н.е .). Вона також завершилася перемогою Спарти. Населення Месеніі, за виня-

тком жителів кількох приморських міст, яким був подарований статус періек-

ськіх громад, було звернені в ілотів, а їх земля перейшла у повну власність спа-

ртанської держави. 

        Після закінчення ІІ Месенськоі війни - наприкінці VII - на початку VI ст. 
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до н. е., у  Спарті відбувся новий переділ землі згідно принципу відповідності 

між кількостью земельних ділянок і числом повноправних громадян. Родючі 

землі  Лаконії і Месеніі було розділено на 9000 приблизно однакових за своєю 

прибутковістю ділянок, які отримали відповідна кількість спартиатов. Їх вели-

чина залишалася весь час незмінною, а самі вони ні за яких умов не могли пе-

реходити з рук в руки за допомогою заповіту, дарування, продажу і т.п. 

       До цих ділянок були прикріплені ілоти з числа підкореного населення Ла-

конії і Месеніі. Зроблено це було з таким розрахунком, щоб на кожну ділянку 

доводилося по кілька сімей ілотів, які зобов'язані були своєю працею забезпе-

чувати всім необхідним самого власника наділу і його сім'ю. Щорічно ілоти 

виплачували своєму пану натуральний оброк, що складається з ячмінного зерна 

чи борошна, вина, олії та інших продуктів і становив приблизно половину вро-

жаю. Розмір оброку  жорстко визначався  законом, і сам спартіат не мав права 

перевищувати її за своїм уподобанням. Надлишки, що залишилися після здачі 

оброку, ілот міг використовувати на свій розсуд, наприклад, продати на ринку 

або залишити про запас. Взагалі на відміну від рабів звичайного або класично-

го типу ілоти користувалися досить великий господарської самостійністю. 

Спартіат не мав також права вбити або продати ілота, оскільки раби в Спарті 

вважалися так само, як і земля, яку вони обробляли, власністю держави. 

        Після завоювання Месеніі спартанська держава перетворилася на замкну-

тий стан професійних воїнів-гоплітів, які силою зброї утримували своє пану-

вання над ілотами. Чисельно ілоти набагато перевершували своїх поневолюва-

чів, і утримати їх у покорі можна було тільки за допомогою систематичного і 

самого нещадного терору. За свідченням Плутарха, спартанський уряд час від 

часу влаштовував своєрідні облави на ілотів. Вони мали назву - «кріптії» («та-

ємний», «прихований»). У них брали участь молоді спартанці, які вистежували 

ілотів намагаючись знищити серед них найбільш міцних і сильних. 

       Постійна загроза ілотського заколоту, навислої над панівним класом Спар-

ти, вимагала від нього максимальної згуртованості й організованості. Тому од-
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ночасно з переділом землі або незабаром після нього спартанським законодав-

цем Лікургом була проведена ціла серія важливих соціальних реформ, які 

увійшли в історію під ім'ям законів Лікурга. Ці  реформи за короткий термін 

перетворили спартанську державу у єдиний військовий табір, все населення  

якого були підпорядковані суворої дисципліни. Лише той, хто неухильно вико-

нував всі приписи законів Лікурга, вважався повноправним громадянином. Ці 

закони регламентували особисте життя спартиатів до найдрібніших деталей ( 

наприклад крій одягу, форма бороди і вусів тощо) регламентуючи навіть пи-

тання дітородіння і подружні стосунки. 

      Згідно закону, кожен спартіат мав віддавати своїх синів, яким виповнилось  

сім років,  у спеціальні табори-агели («стадо»), де їх жорстко муштрували,  

виховуючи хитрість, жорстокість, витривалість, вміння наказувати і коритися 

та інші якості, були необхідні «справжньому спартанцу». Всі дорослі спартанці 

в обов'язковому порядку відвідували спільні трапези - сисситии, щомісяця 

віддаючи на їх пристрій певну кількість продуктів з свого господарства. 

         Основою політичного принципу, законів Лікурга був принцип рівності. 

Для цього була розроблена і впродовж довгого часу діяла ціла система заходів, 

яка мала звести до мінімуму будь-які можливості особистого збагачення і тим 

самим призупинити зростання майнової нерівності серед спартиатов. Для цього 

з обігу була вилучена золота і срібна монета. Їх замінили важкими і незручни-

ми залізними грошами - оболами. Ремесло та торгівля  вважалися у спартансь-

кий державі  ганебними заняттями  для громадянина. Займатися ними в обме-

жених масштабах могли тільки періеки. Найсуворішу заборону було накладено 

на виробництво і споживання предметів розкоші. Ремісники - періеки виготов-

ляли лише найбільш необхідні предмети, знаряддя праці та зброю для спартан-

ської армії. Водночас, закон забороняв ввезення до Спарти чужоземних това-

рів. 

        Ці перетворення сприяли внутрішньому об'єднанню спартанської громади, 

його консолідації перед постійною загрозою повстання ілотів. Спартанська ар-
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мія вважалась найкращою у Давній Греції. Знаменита спартанська (дорійсь-

ка) фаланга  заслужено користувалася непереможною славою довгий час  і не 

знала собі рівних на полі боя. Вже у середині VI ст. до н.є. Спарта. встановила 

свою гегемонію над більшостью полісів Південної Греції.  Вони утворили так 

званий Пелопоннеської союз, який став найзначнішим політичним об'єднан-

ням у Давній Греції того часу. 

        Надалі спартанці неодноразово намагались поширити свій вплив і на інші 

грецькі держави. Однак великодержавні претензії Спарти спиралися лише вій-

ськову міць, а в економічному і культурному відношенні вона значно відстава-

ла від інших грецьких держав. Спартанські порядки різко гальмували розвиток 

економіки. Спарта,  в умовах жорсткого військового режиму, культом штучно 

насаджуваної рівності, поступово замикалась у собі, відгороджуючись від зов-

нішнього світу та вороже ставлячись до демократичного устрою в інших гре-

цьких полісах[1, c. 105-109, 175-183; 4, с. 148-161; 5].. 

 

Питання № 4. Стародавня Аттика в VIII - VI ст. до н.є. 

 

        На відміну від Спарти роль військових завоювань у становленні полісного 

ладу в Аттиці була незначною. Головну роль тут відіграло  поступова трансфо-

рмація  родових установ за рахунок внутрішнього розвитку. Цей процес посту-

пових внутрішніх перетворень завершився виникненням розвиненої соціально-

політичної форми грецького поліса з відносно згуртованим громадянським ко-

лективом, яка відома в історії під назвою - афінська рабовласницька демок-

ратія. 

       У IX-VIII ст. до н.є. в Аттиці відбуваються процеси пов'язані з посиленням 

соціальної диференціації населення,  поступовим розпадом  родового ладу і 

появою перших ознак державності. Народження полісної організації почалося з 

переважання міста Афін серед інших родових селищ в Аттиці та об'єднання 

(синойкизма) навколо них всіх родових общин Аттики (частково добровільне, 
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частково насильницьке). 

        Згідно традиції , це об'єднання завершив афінський герой Тезей, який 

знищив органи управління у всіх родових селищах, а їх функції  передав раді 

старійшин, яка перебувала в Афінах. 

      Майнова та професійна диференціації афінського суспільства привели до 

появи трьох соціальних груп: родової знаті -  евпатридів, ремісників-деміургів 

та селян - геоморов. На зміну вождю - басілею  приходе колегії виборних чи-

новників-архонтів,  а рада старійшин перетворюється у раду Ареопагу, який 

поповнювався архонтами, що відслужили свій термін. 

        У 621 р. до н.е в Афінах архонтом Драконтом було здійсненно кодіфікація 

існуючого права. Драконт включив у законодавство ряд нових законів, які ві-

дображали соціально-економічну ситуацію того часу. Так, за законами Дракон-

та вводилися нові правила судочинства,  скасовувалося старе право кровної 

помсти, причому встановлювалася відмінність між навмисним і ненавмисним 

вбивством. Закони оформляли право приватної власності, причому вводилася 

вища міра покарання - смерть за посягання на права власника, будь то присво-

єння земельної ділянки або крадіжка овочів з городу. Законодавство Драконта 

стало перемогою тих соціальних сил, які представляли нові суспільні відноси-

ни і  були зацікавлені у створенні державного порядку для захисту приватної 

власності.. 

Соціальні протиріччя в Афінах наприкінці VII ст. до н.є. досягли такої го-

строти, що евпатридів були змушені вибрати архонтом відомого афінського 

політика Солона, поклавши на нього важке завдання щодо нормалізації обста-

новки (594 р. до н.є.). Майбутнє Афін Солон бачив у вдосконаленні землеробс-

тва, в загальному пожвавленні економіки, розширенні торгових операцій, у 

створенні гарантій для господарської діяльності середніх верств афінського 

громадянства і торгово-ремісничих елементів, поширенні ремісничих вироб-

ництв, у встановленні державного порядку і притягнення до політичного життя 

широких верств населення 
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        Обраний архонтом з широкими повноваженнями, Солон приступив до ре-

алізації своєї програми з реформування суспільного і державного устрою Афін. 

       Замість громіздкої егінської грошової системи,  Солон для створення спри-

ятливих умов для торговельних операцій,  ввів зручну і поширену в Егейському 

басейні евбейсько вагову і грошову системи. 

      Намагаючись вести  активну боротьбу проти всяких надмірностей і непро-

дуктивних витрат Солон заборонив дорогі поховання, безцільне принесення в 

жертву величезної кількості тварин, будівництво розкішних гробниць тощо. 

        Принципове значення мало введено Солоном розподіл всього повноправ-

ного населення Афін на чотири розряда (за розмірами земельного доходу). До 

першого розряду  віднесли громадян (пентакосіомедімни), які мали не менш  

500 медимнов (1 медимн - приблизно 52 л.) доходу зерном.  Доход другого ро-

зряду - вершників - складав 300 медимнов. Громадяни третього, найбільш чи-

сленного, розряду - зевгіти - мали доход у 200 медимнов.   До четвертого,  

найнижчого, розряду входили, так звані фети, які отримували прибуток менше 

200 медимнов.Відтепер наявністю певного набору прав і обов'язків у громадян 

в Афінах залежала від приналежності до  до того чи іншого розряду. Представ-

ники першого і другого розрядів служили у кінноті та обиралися на вищі поса-

ди в державі, зевгіти складали  важкоозброєну піхоту, фети формували легку 

піхоту та були матросами на військових кораблях. 

         Відтепер величина приватної власності а не приналежність до того чи ін-

шого роду, визначала значущість людини. 

           Найбільш радикальною була реформа боргових відносин, так звана сіса-

схвія ("струшування тягаря").  Згідно закону Солона, були скасовані всі борги, 

зроблені під заставу землі. Водночас законодавчо заборонялося боргова кабала. 

Скасування боргового рабства стало важким ударом по родовій аристократії, 

оскільки саме за допомогою цих заходів вона збільшувала свої земельні воло-

діння і закабаляла селян, перетворюючи їх на залежних від них орендарів.  Для 

подальшого розвитку афінської економіки скасування боргового рабства мала 
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принципове значення, оскільки орієнтувала великі господарства (як маєтки, так 

і ремісничі майстерні), не на працю залежних кабальних одноплемінників, а на 

працю рабів, яких покупали на ринках або захоплювали під час військових по-

ходів. 

        Серед інших соціальних реформ Солона слід відзначити введення свободи 

заповіту при відсутності прямих спадкоємців (раніше в цьому випадку майно 

та земля, залишалося в роду) і заборона мати земельні володіння понад встано-

влену законом норми, тобто введення земельного максимуму. 

     Реформи Солона сприяли загальному зростанню авторітета Народного зіб-

рання поступового перетворення його на повноважний і важливий державний 

орган на якому стали приймати закони,  обговорювати важливі державні спра-

ви, тощо. 

     З метою кращої організації роботи Народних зборів Солоном було створено 

новий орган влади - Рада  400 , куда обиралися по 100 чоловік від кожної філи, 

яка керувала підготовкою справ для обговорення на Народних зборах і розби-

рала окремі управлінські справи. Зростання ролі та повноваженнь Народних 

зборів і Ради 400 значно обмежили функції Ареопагу. 

       Важливе значення мало створення суда присяжних - геліея, який обирали  

з громадян усіх розрядів, що зробило його найбільш демократичною  держав-

ною установою. Геліея повинна була  перевіряти звіти посадових осіб, розгля-

дати конфлікти між громадянами тошо.  

        Для керівництва фінансовою діяльністю поліса були утворені нові посади 

коллакретів (стежили за фінансовим забезпеченням жертвоприношень), скар-

бників, полетів (здавали в оренду державне майно). 

Завдяки реформам Солона  широкі верстви афінського демосу мали змогу 

приймати участь в управлінні державою. Саме такий державний устрій  отри-

мав назву демократія. Таким чином, Солон заклав основи афінської демократії, 

яка досягне повного розквіту тільки у середині V ст. до н.є. 

         Після завершення політичної кар'єри Солона, боротьба між знаттю і демо-
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сом набула нової якості. В Афінах виникають три політичних угруповання, які 

очолювали представниками знатних родів: паралії на чолі з Мегаклом,  педії 

на чолі з Ликургом та діакрії, яких очолював Писистрат. 

        Боротьба між ними завершилась перемогою Писистрата, який у 560 р. до 

н.є. захопив владу і встановив свою тиранію. 

         Намагаючись  заручитися підтримкою різних верств населення: сільського 

і міського демосу, Писистрата   роздавав біднякам пільгові позики для забезпе-

чення землеробських робіт, заснував роз'їзні суди, які вирішували всі супереч-

ки на місці і не відволікали селян від роботи. Водночас, він ввів досить обтяж-

ливий податок у розмірі 10% врожаю на користь своєї скарбниці. 

         Тиран проводив політику розвитку ремесла, зростанню афінського експо-

рту за межі Аттики. За його часів побудували храм Афіни на Акрополі, розпо-

чато спорудження святилищ Аполлона і Зевса. Для постачання міста питною 

водою було прокладено водогін. 

         Зовнішня політика Писистрата  полягала у оволодінні ключовими пунк-

тами, які контролювали морський шлях до Чорного моря. Він встановив дружні 

стосунки з тиранами островів Самоса та Наксоса, з фессалійською знаттю, з мі-

стами Коринфом і Аргосом. Зовнішньополітичні успіхи сприяли зростанню 

впливу Афін серед грецьких полісів. 

        Нащадки Писистрата Гіппарх і Гіппій, що отримали владу після смерті ба-

тька у 527 р. до н.є., продовжували його політику, але не змогли втримати у 

своїх руках владу. У 514 р. до н.є. Гіппарха було вбито змовниками, а Гіппій 

розпочав політику терору проти своїх політичних ворогів, чим викликав зага-

льне невдоволення афінського населення. Зовнішньополітична сітуация також 

погіршилась, перси захопили  чорноморська проливи звідки  до Афін йшов 

хліб. У 510 р. до н.є. Гіппій, остаточно втративши підтримку афінян зрікся вла-

ди і тікає до персів. 

         Повалення тиранії Гиппия прзвело до черговогу спалаху внутрішньої бо-

ротьби, в результаті якої до влади в Афінах прийшов рід Алкмеонідов. Його 
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представник Клисфен виступив з програмою реформ, які повинні були завер-

шити оформлення полісного ладу в його демократичному варіанті і остаточно 

знищити останні залишки родових відносин в країні (508 - 500 рр. до н.є.). 

        На цей час, в Аттиці зберігався традиційний племенний розподіл території 

на родові філи, фратрії і роди, що дозволяло знаті зберігати свій вплив в країні.  

Адміністративна реформ Клісфена мала за мету змінити цю ситуацію.  Терито-

рія Аттики була розділена на 10 областей, кожна з яких складалася з трьох ра-

йонів, а район включав кілька, дрібних адміністративних одиниць - демов. Ко-

жна з 10 областей (філ)  складалася з трьох районів (тріттій), розташованих в 

різних місцях Аттики (один район - у міській межі Афін, інший - в приморській 

смузі, третій - у внутрішній частині Аттики). Колишні родові колективи вияви-

лися розкиданими по різних демам, тріттіям і филам і вони фактично втратили 

свое політичне значення. 

         Встановивши новий, територіальний принцип поділу, Клісфен привів у 

відповідність з ним всю структуру полісних органів влади. Рада 400, що скла-

дається з представників старих родових філ, була скасована. Замість неї засно-

ваний Рада 500, до якої входили 50 чоловік від кожної нової філи, всередині 

філи кандидати в члени Ради 500 обиралися за демах і тріттій. На виборні по-

сади також призначали, враховуючи число територіальних філ, по 10 членів від 

кожної. Були введені нові посади 10 аподектів (збирачів податків) і 10 страте-

гів (військових командирів). 

         Рада 500 не тільки готувала справи для Народних зборів, а й займалася 

поточним управлінням. Функції аристократичного Ареопагу навпаки обмежу-

валися, його політичне значення впало і він поступово перетворився в одну з 

судових інстанцій.  Для охорони встановленого порядку, запобігання можливо-

сті захоплення влади з боку будь-якої могутньої особи був введений так званий 

остракізм (тобто голосування на черепках). Остракізм - спеціальне голосуван-

ня в Народних зборах з питання, у державі людей, загрожує існуючому поряд-

ку. Учасники Народного зібрання писали ім'я такої людини на черепках амфор 
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та інших посудин. Якщо на 6 тис. Черепков виявлялося одне і те ж ім'я, ця лю-

дина виганялася з Афін на 10 років. 

         Законодавство Клісфена і його прихильників завершило перетворення, 

розпочаті в афінському суспільстві Солоном. Вся структура суспільно-

політичного і культурного життя тепер грунтувалася на нових соціальних, дер-

жавних, а не кровноспоріднених зв'язках. Органи політичної влади були побу-

довані так, щоб забезпечити участь в управлінні широким колам демосу. Зако-

ни Клісфена завершили формування суспільства і держави в Аттиці у вигляді 

демократичного поліса, яке почалося в VIII ст. до н.є. [1, c. 109-118; 4, с. 164-

187; 5]. 
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Лекція № 4-6 

 

Тема: Класична Греція V-IV ст. до н.є.. 

 

План 

 

1. Греко - перські війни. 

2. Розвиток рабовласницької демократії в Афінах. 

3. Пелопоннеська війна 

4.  Криза полісної системи  в IV ст. до. н. е. 

 

Питання № 1. Греко - перські війни. 

 

Наприкінці VI ст. до н.є. виникає загроза незалежності грецьких полісів з 

боку могутньої перської держави Ахеменідів. Захопивши грецькі міста Малої 

Азії і острова східної частини Егейського моря, перси почали розробляти плани 

підкорення Балканської Греції.  

Війна греків з персами (500 - 449 рр. до н.є.), була одним з найтриваліших 

військових зіткнень у світової історії. Зазвичай в науковій літературі прийнято 

називати боротьбу греків з державою Ахеменідами греко-перськими війнами 

тому, що військові дії велися не безперервно, а розпадалися на ряд більш менш 

тривалих військових кампаній. Серед них, можна відзначити п’ять: 

1. 500 - 494 рр. до н. е. - повстання Мілета і грецьких міст Малої Азії проти 

перської влади. 

2. 492 - 490 рр. до н. е. - перші  походи перських військ на територію Бал-

канської Греції. 

3. 480 - 479 рр. до н. е. - вторгнення перської армії царя  Ксеркса в Грецію 

- кульмінаційний пункт греко - перських воєн. 
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4. 478 - 459 рр. до н.є. - зміна характеру військових дій, перехід стратегіч-

ної ініціативи до греків, звільнення від персів грецьких міст Малої Азії і ост-

ровів Егейського моря. Посилення афінської військово - морскої  могутності. 

        5. 459 - 449 рр. до н. е. - військова експедиція Афін і їх союзників в Єгипет 

і завершення греко - перських воєн. 

  Ще у 40-30-х роках VI ст. до н.є., грецькі міста у Малої Азії були захо-

плені перським царем Кіром ІІ (550 - 530 рр. до н.є.). На перших порах перси 

дотримувалися відносно м’якої політики щодо греків, мало втручалися у їх 

внутрішнє життя, не обтяжували податками, заохочували їх торгівлю з містами 

Малої Азії і іншими областями Персії. Однак вже при Дарії І (522 - 486 рр. до 

н.є.) відбувається поступова зміна перської політики відносно грецьких міст. 

Намагання нового перського царя посилити централізацію управління призвело 

до постійного втручання у внутрішні справи греків, у багатьох містах влада бу-

ла передана перським ставленикам - тиранам, які були підлеглі беспосередньо 

сатрапові Малій Азії. Міста були обкладені повинностями та податками. Дарій 

I надавав явну перевагу фінікійським торговцям, які завдавало серйозного 

збитку інтересам греків. У грецьких містах Малої Азії накопичувалося невдо-

волення перським пануванням, яке ще більше підігрівалося планами перської 

верхівки із завоювання балканських полісів. 

       Першим проти персів повстав Мілет - найбільше грецьке місто Малої Азії. 

У 500 р. до н.є. перський тіран Арістагор, спираючись на антиперські настрої, 

підняв повстання. Приклад Мілета наслідували інші іонійські міста, які вигна-

ли перські гарнізони і царських ставлеників - тиранів. Повсталі міста уклали 

союз для ведення спільної боротьби з персами. Арістагор, який на перших по-

рах став на чолі повстання, відправився за допомогою у Балканську Грецію. 

Однак його місія виявилася практично безрезультатною: Спарта у допомозі 

відмовила, і тільки Афіни послали невелику ескадру до 20 бойових судів (ще 

п’ять судів прислало місто Еретрія). 
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Влітку 498 р. до н.є. повсталі греки напало на Сарди, де сховався сатрап 

Артафрен з гарнізоном, зруйнувало місто, хоча не змогло узяти Акрополь,. По-

встання розросталося і стало представляти серйозну загрозу для перського па-

нування в усій Малій Азії. У цей регіон персами були перекинуті додаткові 

військові контингенти, які почали боротьбу з повсталими грецькими містами. 

Їм вдалося завдати чутливої поразки грекам біля міста Ефеса (496 р. до н.є.). 

Через деякий час, перси нанесли флоту повсталих нову поразку біля острова 

Лада, поблизу Мілета (495 р. до н.є.). Сам Мілет був взятий в облогу персами, 

та після майже річної облоги узятий ними у 494 р. до н.є. та зруйнований вщент 

а його жителі знищені або продані в рабство. Незабаром були приведені до по-

кірності і усі інші повсталі грецькі міста. 

  Після придушення повстання Дарій I  мав «законний» привід для вторг-

нення у Балканську Грецію, як покарання тих, хто допомагав іонійцям.  

У Малій Азії був сформований великий флот приблизно із 600 судів і екс-

педиційний корпус чисельністю приблизно 30 тис. воїнів. На чолі цієї армії був 

поставлений зять царя, талановитий воєначальник і дипломат Мардоній. Ме-

тою походу Мардонія було завоювання фракійських племен, Македонії,  грець-

ких міст в протоках і на північному узбережжі Егейського моря та,  якщо ситу-

ація виявиться сприятливою, підкорення самої Греції та захоплення Афін.  

У 492 р. до н.є. Мардоній переправив свою армію через Геллеспонт (суч. 

Дарданелли), та розпочав захоплення північного узбережжя Егейського моря. 

Флот з припасами, спорядженням і продовольством супроводжував сухопутне 

військо. Персам вдалося підкорити частину фракійських племен, прибережні 

грецькі міста, острів Фасос, до того ж, македонський цар Олександр І також 

виявив свою покірність. Проте біля мису Афон персидський флот потрапив у 

бурю і був знищений на прибережних скелях. Зазнавши величезних втрат, 

Мардоній відвів залишки своєї армії у Малу Азію. Однак незважаючи на за-

гальну невдачу походу 492 р. до н.є., персам вдалося створити собі плацдарм на 

майбутнє, закріпившись у північній частині Егеїди. 
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 Невдача першого походу не змінила планів Дарія, і він знову став готува-

тися до вторгнення в Грецію. Нова армія налічувала до 20 тис. воїнів і великий 

флот. Її очолили  досвідчений воєначальник Датіс і племінник царя Артафрен. 

Радником при них був вигнаний з Афін колишній тиран Гіппій, який мав своїх 

прибічників в Афінах і добре знав місцеві умови. Військовим приготуванням 

передувала дипломатична підготовка. У 491 р. до н.є. у усі поліси Балканської 

Греції були спрямовані персидські посли з вимогою повної покірності (вимога 

«землі і води») або хоч би нейтралітету у майбутній війні. Чимало грецьких 

полісів Беотії та Фессалії, підкорилися цієї вимозі, а Аргос заявив про свій 

нейтралітет. Однак  найсильніші грецькі держави, Спарта і Афіни, категорично 

відкинули вимоги.  

У 490 р. до н.є. перси висадилися біля містечка Марафон у північно-

східній частині Аттики, який розташовувався в 42 км. від Афін. З Марафону 

можна було вчинити напад на Афіни по сухопуттю, а великий персидський 

флот міг обігнути мис Суній і атакувати Афіни з моря.  

Спарта відмовила у негайній допомозі афінянам, оскільки в ці дні там 

проходило чергове релігійне свято. У цих обставинах вирішальну роль відіграв 

талановитий афінський полководець Мільтіад, який  добре знав сильні і слабкі 

сторони перської військової організаціїї. Він переконав своїх колег стратегів не 

відсиджуватися в погано укріплених Афінах, а вести усе військо до Марафону і 

дати там рішучу битву. 12 вересня 490 р. до н.є. відбулася знаменита Мара-

фонська битва, яка увійшла до історії античного військового мистецтва. Під 

час бою персам вдалося потіснити центр афінян, проте на флангах перемогу 

святкували греки, які, розгорнувшись вдарили по центру ворога. Перемога була 

повною, на полі бою залишилося більше 6 тис. воїнів супротивника, афіняни 

втратили 192 гопліта. 

       Незважаючи на поразку,  перси зробили спробу захопити Афіни з моря пе-

реправивши на судах залишки своєї армії, скориставшись перебування усього 

афінського війська далеко від міста, однак Мільтіад передбачив цей хід. Відра-
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зу ж після перемоги під Марафоном афінське військо форсованим маршем по-

вернулося в Афіни до прибуття туди перського флоту. Перська ескадра просто-

яла на рейді деякий час і, розуміючи безперспективність облоги, пішла до бе-

регів Малої Азії. Таким чином, і цей напад персів на Балканську Грецію закін-

чився повним провалом. 

Дарій I  з подвійною енергією почав приготування до нового вторгнення в 

Грецію розуміючи,  що його військово-політичному престижу завдано сильно-

го удару. Проте, смерть царя у 486 р. до н.є., а пізніше повстання у Вавилонії та 

Єгипті перешкодили його наступнику царю  Ксерксу І (486 - 464 рр. до н.є.),   

завершити ці приготування.  Лише, відновивши до 483 р. до н.є., відносний 

спокій у своїй державі новий цар енергійно приступив до прямої військової і 

дипломатичної підготовки вирішального походу на Грецію. Приготування були 

закінчені до 481 р. до н.є., величезна перська армія, яка налічувала не менше 

150-200 тис. воїнів та потужний флот до 1200 судів різного класу були готові 

до вторгнення. Надаючи особливе значення цієї кампанії, армію очолив сам 

цар Ксеркс. 

 У Греції також готувалися до війни, домагаючись військово-політичної 

єдності полісів. До 481 р. до н.є. у Балканській Греції вдалося припинити 

міжусобиці і на конгресі в Коринфі було укладено військовий союз, до якого 

увійщло 31 грецькій поліс. На чолі об’єднаної армії і флоту були поставлені 

спартанські царі як найдосвідченіші воєначальники.  

З питань зміцнення військової могутності Афін в Народному зібранні роз-

горілася боротьба між прибічниками політичного угрупування на чолі з Феміс-

токлом і іншим, очолюваним учасником марафонської битви Арістідом.  Фе-

містокл висунув програму будівництва сильного військово-морського флоту у 

складі 200 самих швидкохідних судів - трієр, розширення афінської гавані, по-

стійних тренувань суднових екіпажів і спорудження портових будівель. До 

кінця 80-х років V ст. до н.є.  його партія отримало перемогу і морська програ-

ма почала енергійно проводитися у життя.  
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Навесні 480 р. до н.є. розпочався похід Ксеркса на Грецію. Перси швидко 

пройшли усе фракійське узбережжя і Македонію. Оборону греки зайняли у 

вузькій Фермопільської ущелині, через яку проходила єдина дорога з Фессалії у 

Середню Грецію. Тут  заскрипівся загін греків з 7,2 тис. гоплітів, який очолю-

вав  спартанський цар Леонід.  Водночас сильний грецький флот з 270 трієр 

зайняв позиції у мису Артемісій,  біля північного краю острова Евбеї. Упро-

довж чотирьох діб, величезна армія персів штурмувала грецькі позиції, доки  їм 

вдалося обійти  греків з тилу. Цар Леонід, вважаючи подальшу оборону без-

глуздою, наказав своїм союзникам відходити. На місці битви залишилися лише 

спартанці на чолі з своїм царем, яким закон забороняв відступати з поля бою. 

До них добровільно приєдналися воїни з міст Феспій та Фів. Усі вони пали у 

битві після героїчного опору. 

Після поразки греков у   Фермопіл,  їх  флот відійшов від Артемісія і встав 

біля Афін навпроти острова Саламін. 

             Пройшовши Фермопіли, перська армія захопила Середню Грецію. Ат-

тика та місто Афіни були розграбовані. Її жителі були евакуйовані на сусідній 

острів Саламін та м. Трезени в Арголідіі.  

Незважаючи на захоплення Середньої Греції, у тому числі Афін, основні 

військові сили греків, союзна армія і флот були збережені. Згідно з первинними 

планами, греки усією армією повинні були обороняти Коринфський пере-

шийок, де зводилися потужні оборонні споруди. Проте Фемістокл пропонував 

дати рішучу морську битву у вузькій Саламінській протоці, де швидкохідні і 

маневрені грецькі трієри мали б вирішальну перевагу над більш чисельними 

однак громіздкими і тихохідними судами супротивника 

У свою чергу,  цар Ксеркс, розрахував на рішучу морську перемогу маючи 

майже подвійну перевагу у кількості бойових кораблів. Він наказав блокувати 

грецький флот зайнявши виходи з Саламінської протоки. Битва відбулася 28 

вересня 480 р. до н.є. Як і передбачав Фемістокл, маневрені і швидкохідні 
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грецькі суда, чудово орієнтуясь у вузькій Саламінській протоці, нанесли нищі-

вну поразку перському флоту, потопивши 200 судів і втративши 40 своїх. 

Ця поразка  різко змінило військову ситуацію. Грецькі кораблі могли тепер 

знищити понтонні мости через Геллеспонт і перерізати усі комунікації з Ма-

лою Азією поставив у скрутне становище сухопутне військо персів. Це приму-

сило царя Ксеркса з значною частиною армії і залишками флоту повернутися в 

Азію. Однак у самої Греції залишався відбірний перський корпус, який очолю-

вав  Мардоній. 

Навесні 479 р. до н.є. Мардоній знову захопив і розграбував Афіни. Союз-

не грецьке ополчення під командуванням талановитого спартанського 

воєначальника Павсанія зібралося у Беотії і біля міста Платеї нав’язало пер-

сам  рішучу битву (479 р. до н.є.).  Битва біля Платеях завершилась  повним 

розгромом армії персів та загибелью Мардонія. Залишки перської армії поки-

нули територію Балканської Греції. Того ж дня союзна ескадра на чолі із афін-

ським стратегом Ксантіппом і спартанським царем Леотіхідом атакувала ре-

зервну базу персів біля мису Мікале і комбінованою атакою з моря і суші 

знищила сильну персидську армію і спалила велику частину перських судів. 

Битви біля Платей і Мікалі стали завершенням напруженої боротьби 

греків з армією Ксеркса. Після її загибелі перський цар вже і не мріяв про 

підкорення Греції, а  військова потужність перської держави була настільки 

розхитана, що йому доводилося думати про те, як би утримати її від повного  

розпаду. 

У військових діях грецьких полісів з перською державою також відбулися 

суттєві зміни. Стратегічна ініціатива перейшла до греків. Відбивши напад на 

Балканську Грецію, греки поставили перед собою нові завдання: звільнення від 

перського панування чорноморських проток і грецьких полісів західної части-

ни Малої Азії. 

Відбиття перського нашестя стало можливим завдяки об’єднанню грець-

ких полісів і передусім Афін,  Спарти і Коринфа. Це об’єднання сил було 
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викликане смертельною небезпекою з боку Персії. Однак, після рішучих пере-

мог греків і ліквідації перської загрози у 480 - 479 рр. до н.є.  між союзниками 

почали проявлятися розбіжності з цілої низки військово-політичних питань. 

Спарта не була зацікавлена в далеких походах, тим більше таких, де вирішаль-

ною силою ставав військово-морський флот. Афіни, навпаки, були енергійними 

прибічниками продовженя активної завойовноцької політиці.  

У наслідок цих  розбіжностей Спарта поступово послабляє свою актив-

ність та  фактично виходе з складу загальногрецького союзу, створеного у Ко-

ринфі в 481 р. до н.є.  Афіни  ж, навпаки, перетворюються у головний центр 

притяжіння для членів цього союзу, в який прагнули увійти і нові члени, го-

ловним чином з числа малоазійських і острівних грецьких полісів. 

Зацікавлені в подальшому розвитку військових дій і повному витісненні 

персів з району Егейського моря, грецькі міста на чолі з Афінами уклали у 478 

р. до н.є. новий союз, який дістав назву Делоського військового союзу 

(сіммахії). Союзники мали загальну казну і об’єднані збройні сили: сухопутне 

військо і флот. Основні справи союзу вирішувала рада з представників усіх 

полісів, які входили в нього. Проте вже з моменту створення Делоського союзу 

у ньому позначилося значний вплив Афін, які, були найбагатшим і найбільшим 

полісом в Греції. Недивно, що союзники дуже скоро передовірили саме афіня-

нам вести військові дії, вважаючи за краще, замість участі у в бойових опе-

раціях, вносити відповідну грошові суми, які дозволяли афінянам витрачати їх 

на утримання додаткових контингентів афінських гоплітів і флотських 

екіпажів. Афіни, таким чином, отримали у своє розпорядження значні фінан-

сові кошти (460 талантів) на утримання флоту і сухопутної армії (до 200 трієр, 

40 тис. екіпажа і веслярів, 10 тис. гоплітів і 1 тис. вершників).  

Для того, щоб убезпечити себе від загрози з суші, афіняни прийняли 

рішення створити нову оборонну систему навколо Афін, зробивши місто 

неприступною фортецею. Під керівництвом Фемістокла за декілька років нав-

коло Афін була побудована складна система кріпосних споруд, що включала 
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кільце міських стін, так звані "Довгі стіни" (приблизно 5 км), які захищали до-

рогу з Афін в порт Пірей. Таким чином, Афіни могли витримати будь-яку три-

валу облогу, оскільки була передбачена можливість безпечного і безперебійно-

го постачання міста з Пірея.  

У 460 р. до н.є. у Єгипті спалахнуло  повстання проти персів, яке очолив 

представник лівійської аристократії Інар. Відпадання такої найбагатшої сатра-

пії, як Єгипет, поставило б персидське царство в скрутне становище і могло за-

початкувати його політичний розпад. Афіняни приймають рішення надати до-

помогу Інару. У 459 р. до н. є. на допомогу єгипетським повстанцям була 

відправлено 200 судів і 20 тис. воїнів. Взаємодіючи з Інаром, афіняни завдали 

персам декілька поразок і захопили місто Мемфіс. Проте в 455-454 рр. до н. є. 

нова перська армія, яка була послана в Єгипет, зуміла завдати поразки по-

встанцям, а потім і афінському флоту. Загибель великих афінських сил у боло-

тах Дельти сильно послабила політичний престиж і військову потужність Афін. 

Під приводом, що союзна казна, яка зберігалась у храмі Аполлона на острові 

Делос, може бути захоплена персами або піратами, афіняни в односторонньому 

порядку перенесли її в скарбницю храму Афіни. Перенесення союзної казни з 

Делоса в Афіни у 454 р. до н.є. вважається датою перетворенні Делоської 

сіммахії в Афінську архе (державу). 

Відновлення перського панування в Єгипті і поразка афінян змінили 

політичну ситуацію в Східному Середземномор’ї на користь Персії. Але сили 

Афін, які повновладно мали в розпорядженні величезні ресурси Афінського 

морського союзу, були ще дуже великі. Афінський стратег Кімон  організовує 

експедиційну армію для підтримки обложених персами грецьких міст Кіпру і 

єгипетських повстанців. Йому вдалося у 450 - 449 рр. до н.є. нанести поразку 

перському флоту неподалік від його берегів та захопити ряд кіпрських міст. 

449 р. до н.є. став останнім роком тривалих греко-перських воєн. Того ж року, 

афінське посольство чоли з Каллієм  розпочали переговори з персами про 

укладання миру. Умови Каллієва миру (449 р. до н. е.) поклали край греко-
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перським війнам і закріпили перемогу греків. Перський цар визнавав незалеж-

ність усіх грецьких полісів Малої Азії, зобов’язувався не вести проти них 

військових дій, не вводити військовий флот в Егейське море і протоки. Греки 

брали зобов’язання не втручатися в справи Східного Середземномор’я і Єгип-

ту[1, c. 125-140; 4, с. 208-230; 5].. 

 

Питання № 2. Розвиток рабовласницької демократії в Афінах. 

 

Афінська демократія вважається найрозвиненішою і найдосконалішою 

формою демократичного ладу античних держав. Золотим століттям афінської 

демократії стало століття з середини V до середини IV ст. до н.є. Формування 

системи політичних органів афінської демократії було результатом тривалого 

історичного періоду починаючи з реформ Солона.  

Повноправним афінським громадянином міг бути житель Аттики, обидва 

батьки якого мали громадянські права, а його ім’я вносилося в особливий спи-

сок, який вівся в демах, - нижчих адміністративних одиницях Аттики. Молоді 

люди, внесені у ці  списки, збиралися з усієї Аттики в районі Пірея і тут впро-

довж року проходили навчання і отримували певне виховання під керів-

ництвом спеціальних вчителів - софроністів, обраних з числа найбільш шано-

ваних афінян. Під їх керівництвом юнаки (їх називали ефебами) навчалися 

фехтуванню, стрільбі з лука, метанню списа, поводженню з метальними 

знаряддями, фізичним вправам. Велика увага приділялася моральному вихо-

ванню молодих людей. 

До 20 років ефеб закінчував обов’язковий курс військово-виховного нав-

чання і ставав повноправним громадянином. Цивільна повноправність включа-

ла сукупність як певних прав, так і обов’язків. Найбільш суттєвими правами 

громадянина були право на земельну ділянку на полісній території і еко-

номічну допомогу від держави у разі матеріальних утруднень, право на свободу 

і особисту незалежність від якої-небудь іншої людини, право на участь в спра-
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вах держави, тобто участі в Народному зібранні, Раді, виборних органах, право 

на шанування і захист вітчизняних богів, на участь в громадських святах, на за-

хист і заступництво афінських законів та право на носіння зброї і служби в 

ополченні. 

Обов’язків громадянина були свого роду продовженням цих прав: він був 

зобов’язаний приходити на допомогу полісу в надзвичайних обставинах, захи-

щати рідний поліс від ворогів зі зброєю в руках, берегти своє майно і працюва-

ти на земельній ділянці, покорятися законам і обраній владі, шанувати батьків-

ських богів і брати активну участь у громадському житті.  

Головним і вирішальним органом влади в Афінах було Народне зібрання 

(єклекссія). На Народне зібрання збиралися усі громадяни незалежно від їх 

майнового положення. Водночас, жінки не мали права брати участь у гро-

мадському і політичному житті. 

Народне зібрання мало широкі повноваження. Воно затверджувало ого-

лошення війни і укладення миру, ухвалювало державні закони, результати пе-

реговорів з іншими державами,  ратифікувало договори з ними. На Народному 

зібранні обиралися магістрати Афінської держави, обговорювалися звіти після 

їх річного управління, контролювалися здача в оренду державного майна, 

вирішувалися справи з продовольчого постачання міста, земель і копалень, за-

тверджувалися найбільш великі заповіти. Воно здійснювало контроль за вихо-

ванням юнаків, яких готовили до отримання громадянських прав. У компетен-

цію Народного зібрання входило проведення такого надзвичайного заходу з 

охорони державного устрою від підступів знатних осіб, як остракізм, тобто 

вигнання на 10 років будь-якої особи, запідозреної в намірі зруйнувати демо-

кратичний лад. 

        Найважливішою справою Народного зібрання було обговорення і затвер-

дження державного бюджету, дарування прав громадянства іноземцям, хоча це 

траплялося украй рідко. Воно виступало не лише законодавчим органом своєї 

держави, але і контролювало ситуацію в сферах управління і адміністрації. 
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        Народне зібрання в Афінах збиралося у строго певні терміни: раз в 9 днів 

або 4 рази в 36 днів, а уся річна діяльність складалася з 10 циклів. 

  У Народному зібранні існував досить демократичний порядок обгово-

рення порядку денного. Виступити з обговорюваного питання міг кожен гро-

мадянин. Кожен афінський громадянин незалежно від його майнового поло-

ження мав право внести на обговорення проект закону, який міг бути прийня-

тий на Народному зібранні.  

Щоб залучити до роботи Народного зібрання самий нижчий прошарок 

афінського громадянства, на початку IV століття до н.є., був ухвалений закон 

(за пропозицією афінського політика Агіррія), який встановлював винагороду 

за відвідування Народного зібрання у розмірі 3 оболів, середньої заробітної 

плати афінського ремісника на один день. 

 Рішення Народного зібрання, які ставали державними законами, зазвичай 

розпочиналися із слів «Ухвалила Рада і народ».  "Рада 500" складалася з 500 

осіб, по 50 від кожної з 10 афінських філ. Кожен член Ради обирався за жере-

бом з декількох кандидатів, що унеможливлювало підкуп або який-небудь тиск 

згори. Найважливішими завданнями Ради 500 була організація роботи народ-

них зібрань і виконання їх функцій у перервах між засіданнями. Вона комплек-

тувалася з усіх розрядів афінського громадянства. Члени Ради обиралися на 

один рік, повторне обрання дозволялося через декілька років, таким чином Ра-

да оновлювалася наново щороку. 

  Разом з Радою 500 в системі афінської демократії існувала ще і Рада Аре-

опагу. Ареопаг - на відміну від Ради 500 був органом аристократичним. Він 

складався з декількох десятків членів (60-70 осіб), що кооптувалися (а не оби-

ралися народом) на довічний термін,  головним чином з середовища афінських 

аристократів. Вожді афінської демократії не наважилися знищити Ареопаг, але 

уміло пристосували його до виконання таких державних функцій, які стояли 

поза повноваженнями обраних магістратів. Ареопаг в V-IV ст. до н.є. перетво-

рився у одну з судових інстанцій, який розбирав справи про підпали, порушен-
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ня релігійних приписів, умисні вбивства. Ареопаг повинен був також спо-

стерігати також за охороною батьківських засад і станом устоїв. 

Міське управління Афін здійснювалося за допомогою спеціальних поса-

довців, виборних магістратів. Вищими магістратами в Афінах були колегії 

стратегів і архонтів. Ще у VIII ст. до н.є. виникає колегія дев’яти архонтів. Їх 

компетенція була досить широкою: по імені першого архонта називався рік, 

контролювали найважливіші релігійні церемонії і свята, визначали порядок 

розгляду численних судових справ як частки, так і державного порядку, архон-

ти мали вплив на військові справи, включаючи дарування громадянських прав 

або звинувачення у поваленні державного устрою. 

Однією з найавторитетніших урядових колегій в Афінах була колегія 10 

стратегів. Стратеги очолювали військову організацію Афінської держави, про-

водили набір війська, командували їм під час військових дій, очолювали гар-

нізони. Стратеги відповідали за військове фінансування, вони ж розпоряджали-

ся захопленою здобиччю. У керівництві військовими справами стратегам до-

помагали і інші виборні особи: 10 таксіархов, які командували загонами гоп-

литів, 2 гіппарха - командири кінноти, 10 філархів - командирів більш дріб-

них загонів кінноти. На усі ці військові посади підбиралися громадяни, які от-

римали спеціальну підготовку і виявили здібності до військової справи. Вони 

обиралися відкритим голосуванням, тоді як на усі цивільні посади призначали 

за жеребом. Відкрите голосування повинне було виключити ризик вибору на 

відповідальну військову посаду людини некомпетентної або не здатної до ко-

мандування. 

        У органи управління входили і численні фінансові колегії, які керували 

різними сторонами фінансової діяльності. Так, хранителями усієї державної 

казни були 10 скарбників богині Афіни; головною турботою, 10 полетів був 

контроль за надходженнями в казну (від здачі в оренду державного майна до 

отримання податкових сум і інших надходжень); 10 логістів регулярно пе-

ревіряли фінансову звітність посадовців; 10 аподектів відмічали в списках усі 
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надходження в казну і видавали посадовцям покладені їм суми. Така система 

зводила до мінімуму можливість розкрадання державних коштів і корупцію. 

У Афінах була також безліч різних колегій магістратів, основними 

функціями яких була організація управління внутрішньоміським життям,  10 

метрономів відповідали за правильність мір і ваг, 10 астиномів стежили за 

санітарним станом міста, 10 сітофілаків, хлібних наглядачів, постійно стежили 

за цінами на хліб, 10 агораномів спостерігали за дотриманням правил ринкової 

торгівлі. Поліцейські функції, включаючи нагляд за в’язницями, приведення у 

виконання смертних і інших вироків, здійснювала колегія з 11 членів. У їх 

розпорядженні перебував загін скіфських стрільців з 300 державних рабів, 

озброєних луками. Обиралися і інші колегії посадовців.  

В цілому це був досить численний, розгалужений адміністративний апа-

рат. Усі колегії посадовців обиралися лише на один рік. Двічі обиратися на од-

ну і ту саму посаду заборонялося, за виключення військових. Усі магістрати 

були колегіальними, і можливість зосередити владу в одних руках виключала-

ся. У Афінах була прийнята демократична процедура обрання: окрім військо-

вих магістратів кандидати на усі інші посади обиралися за жеребом із пред-

ставників усіх майнових розрядів, включаючи і громадян-бідняків. За відправ-

лення магістратів призначалася плата у розмірі денного заробітку ремісника 

або дещо (від 3 до 5 оболів) вища, що забезпечувало реальні умови для участі в 

управлінні громадян нижчого майнового розряду.  

Одним з найважливіших органів афінської демократії був суд присяжних - 

геліея. Він був створений  ще за часів Солона, на рубежі VII—VI ст. до н. е. і її 

вплив у державному житті був досить високим. Афінська геліея обиралася в 

кількості 6 тис. громадян, причому до її складу могли бути обрані особи не мо-

лодше 30 років, які мають певний життєвий досвід і деякі знання, як правило, 

батьки сімейств. Член геліеї розподілялися по 10 палатах (дікастеріях) по 600 

осіб в кожній (500 осіб розбирали справи, 100 осіб вважалися запасними). Ве-

лике число членів усієї геліеї і окремих палат можна пояснити прагненням за-
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побігти підкупу суддів (підкупити велике число суддів важко, до того ж афіня-

ни розподіляли судові справи між палатами за жеребом). Обиратися в геліею 

можна було по декілька разів, що вело до накопичення у геліастів досвіду ве-

дення судових справ, компетентність рішень, підвищувало їх професіоналізм. 

Судовий процес ґрунтувався на принципі змагальності: обвинувач приводив 

докази провини, відповідач їх спростовував. Після вислуховування розмов об-

винувача і відповідача геліасти голосували; справа вважалася вирішеною, якщо 

за нього проголосувала понад половина членів палати. Відповідач або звіль-

нявся від звинувачення, або карався: ув’язненням, грошовим штрафом,  

конфіскацією майна; найсуворішими були вироки до позбавлення громадянсь-

ких прав, вигнання або страти.  

Окрім різноманітних судових справ на геліею було покладено 

відповідальне завдання з охорони усієї системи афінської демократії. Так, 

афінську конституцію оберігали за допомогою спеціального розгляду, званого 

«графе параномон», або скарги на протизаконня. Згідно йому, кожен афінсь-

кий громадянин мав право виступити із заявою, що ухвалений Народним 

зібранням закон прийнятий з порушенням встановленого порядку або супере-

чить існуючому законодавству. Якщо скарга визнавалася справедливою, то не-

правильно ухвалений закон скасовувався, а його автор, за те, що він ввів своїх 

співгромадян, учасників Народного зібрання в оману, засуджувався до велико-

го грошового штрафу, вигнання або навіть страти. Можливість подати «скаргу 

протизаконня» оберігала афінян від внесення в Народне зібрання непродума-

них законопроектів. Але, якщо «скарга на протизаконня» не підтверджувалася, 

її  ініціатора притягали до відповідальності за кляузництво. Таким чином, ін-

ститут графе параномон, надавав кожному громадянинові право виступити на 

захист існуючих законів афінської демократії. 

Афінська демократія забезпечувала політичну участь тільки повноправних 

громадян , яких було не більше 30-40 тис. із загальної кількості населення Ат-

тикі у 250-300 тис. осіб. Передусім афінська демократія була демократією гро-
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мадянською, тобто системою, з якої було виключено усі версти населення, які  

не мали громадянських прав. Це виключало участь в управлінні державою не 

тількі рабів, але і так званих метеків - іноземців, які постійно жили в Афінах, 

але не мали громадянських прав. Не мали права брати участь в роботі держав-

них органів також жінки, хоча номінально вони і вважалися громадянками [1, 

c.164-175; 4, с. 230-251; 5].. 

 

  Питання № 3. Пелопоннеська війна 

 

  В античній історії Пелопоннеською війною назвали війну між Афінським 

і Пелопоннеським союзами за гегемонію у Давній Греції (431 - 404 рр. до н.є.). 

Цей військовий конфлікт був обумовлен багатьма  політичними, економічними 

та соціальними причинами. Афіни та більшість їх союзників прагнули до ро-

звитку інтенсивних форм економіки, , товарного господарства, ремісничого ви-

робництва, торгівлі. Навпаки, Спарта і більшість її союзників, орієнтувалися 

переважно на натуральне виробництво, сільське господарство. 

Протиріччя  між Афінами і Спартою у політичній сфері були ще гос-

трішими:  Афіни вважалися у Греції  оплотом демократії, що спиралась на ак-

тивну діяльність у Народному зібранні широких верст громадян. На відміну від 

них, Спарта, навпаки, орієнтувалась на знатну і багату верхівку громадянства,  

яка комплектувалась з вузького круга аристократії.    Серед непримиренних су-

противників Афін і їх політики удругій половині V ст. до н.є. був також Ко-

ринф. Його відношення до Афін пояснювалася перш, за все, гострою економіч-

ною конкуренцією - Коринф був потужним торгово-ремісничим центром Бал-

канської Греції і мав життєві інтереси передусім на заході грецького світу, у 

Сицилії  та Південній Італіїі. Поки вплив і влада Афін поширювалися лише в 

Егейському басейні і Причорномор’ї, він ще мирився з афінською експансією. 

Проте, активне просування його торгового конкурента на захід, у Велику 

Грецію, Коринф допустити не міг. Ось чому з  кінця 30-х років V ст. до н.є.  
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Коринф наполегливо вимагав знищення Афін військовим шляхом. Спарта ко-

ливалася,  розуміючи наскільки важкою буде війна з Афінами, які знаходились 

на вершині своєї могутності. Проте загрози з боку Коринфа залишити Пело-

поннеський союз, якщо війна не буде оголошена, а також реальна загроза з бо-

ку Афін його могутності, а також загальне погіршення ситуації для Спарти  ро-

били цю війну неминучою. 

Ці протиріччя досягли особливої гостроти наприкінці  30-х років V ст. до 

н.є.. Достатньо було щонайменшого приводу, щоб спалахнула війна. Її приско-

рили три окремих, на перший погляд, один від одного події.  

Перша з них, була пов’язана з загостренням протистоянням між демокра-

тичним і аристократичним угрупуваннями у грецьких полісах містах Керкірі та 

Епідамні у 435-433 рр. до н.є. У цей конфлікт були втянути інши держави -  

Афіни, а також Коринф, оскільки ворожи сторони звернулися за допомогою до 

обох міст. Але якщо їх звернення до Коринфа бкло певною мірою природним, 

оскільки Епідамн і Керкіра були саме коринфськими колоніями, то втручання у 

цю справу Афін розглядалося, як абсолютно необґрунтоване що викликало 

крайнє роздратування у Коринфі. 

Інша подія пов’язувалась з афінськими санкціями проти сусіднього міста 

Мегари. Цей досить розвинутий торгово-ремісничий поліс певний час був у 

складі Афінського морського союзу,  але вийшов з нього і перейшов на сторону 

Спарти та її союзників, водночас продовжуючи активно торгувати з Афінами. 

Ця ситуація призвела до прийняття Афінами у 432 р. до н.є. спеціальної поста-

нови (так звана мегарська псефізма), яка забороняла ввезення мегарських то-

варів на ринки Афін і їх союзників, що завдавала страшного удару по економіці 

Мегар та остаточно перетворила її на запеклого ворога Афін, який активно 

наполягав на оголошенні війни. 

У свою чергу, дії  Коринфа і Мегар спровокували вихід з Афінського сою-

зу одного з найбільших міст півострова Халкідіки - Потідеї, що примусило 

Афіни відправити свій флот і сильний загін гоплітів на її заспокоєння (432 р. до 
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н.є.). Ці, на перший погляд, окремі малозначні події, ще більш загострювали за-

гальну ситуацію та фактично робили неможливим мирне вирішення спірних 

питань.  

Обидві сторони мали значні військові сили. Армія Пелопоннеського союзу 

складала 60 тис. гоплітів, а його флот мав приблизно 300 кораблів. У розпоря-

дженні Афін був могутній флот в 400 трієр, але її сухопутна армія була значно 

меньшою - 32 тис. гоплітів і 1200 вершників.  

Виходячи з цього, кожна з ворогуючих сторон розробляла свої плани ве-

дення війни. Спарта, маючи у своєму розпорядженні велику сухопутну армію, 

планувало організувати швидке вторгнення на територію Аттики, намагаючись 

виманити афінян з-під кріпосних стін і знищити їх у рішучій битві. Це мало по-

слабити Афіни і поставити їх у дуже скрутне становище. 

Афіни мали дещо інші військові плани. Афінські стратеги, передусім Пе-

рикл, чудово розуміючи, що їх армія поступається пелопонесцам у виучці і чи-

сельності, планували відвести її за стіни міста уникаючи нав'язуваної ворогом 

відкритого бою. У свою чергу, афінський флот, мав блокувати Пелопоннес з 

моря, висаджуючи десанти в найбільш вразливих місцях ворога,  де він не 

очікував нападу. 

  За своєю хронологію, Пелопоннеська війна поділяється на два основних 

періоди: перший - так звана Архідамова війна (431 - 421 рр. до н.є.) та Деке-

лейська війна (415 - 404 рр. до н.є.).  У 421 - 415 рр. до н.є. обидві сторони до-

тримувалося перемир’я. Ця війна одночасно велась у різних областях Греції: в 

районі Егейського басейну, у Середній Греції, на Пелопоннесі, в західних обла-

стях, а також в Сицилії.  

Перший період війни дістав свою назву за іменем спартанського царя Ар-

хідама, який командував об’єднаною пелопоннеської армією. Вона розпочалась 

несподіваною атакою союзників Спарти, фіванців, на невелике містечко Пла-

теї, в Беотиці, яке входило до складу Афінського морського союзу. Проте 
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штурмом Платеї взяти не вдалося і облога цього міста затягнулася на п’ять 

років. 

Виконуючи заздалегідь розроблений план, війська пелопоннесців, яке 

налічувало 60 тис. воїнів, на чолі з царем Архідамом, вдерлося на територію 

Аттики. Основна частина населення Аттики укрилась за міськими стінами 

Афін, які були недосяжні для спартанців, у яких не не було досвіду облоги ве-

ликих фортець. Через свій порт Пірей, Афіни  отримувало все необхідне про-

довольство і спорядження від союзників, а більш слабкий пелопоннеський 

флот був не в змозі цьому завадити. Тому, через деякий час Архідам зі своїм 

військом був вимушений повернутися в Пелопоннес. У подальшому, аж до 427 

р. до н.є., спартанці регулярно спустошували Аттику, марно сподіваючись 

викликати афінян на відкритий бій. 

Однак, стратегічні розрахунки афінян сплутала страшна епідемія висипно-

го тифу (або чуми),  що несподівано спалахнула у 430 р. до н.є.. Епідемія, що  

мала серйозні наслідки для Афін як у військовому, так і в моральному відно-

шенні, знищила до чверті усього населення і продовжувалась з деякими пере-

рвами до 426 р. до н. є..Серед її жертв був і вождь афінської демократії Перикл 

(429 р. до н.є.). 

Незважаючи на скрутне становище у перші роки війни,  Афіни, зберегли 

флот і основну частину свого сухопутного війська. Вони активно використову-

вали кошти союзників піднявши більш ніж удвічі, суму фороса з 600 до 1300 

талантів срібла на рік. Звичайно, це викликало, невдоволення афінських союз-

ників, але вони були вимушені підкоритися вимогам афінян 

Ускладнення військової ситуації, супроводжувалося у самих Афінах поси-

ленням внутрішньої  політичної боротьби.  Вона велась у Народному зібранні 

між прибічниками рішучих дій, мобілізації усіх сил і засобів на ведення війни, 

з одного боку, і представниками іншого угрупування, яке прагнула до мирних 

відносин із Спартою. Перше угрупування очолював власник великого шкіряно-

го ергастерія Клеон, який представляв інтереси радикально налаштованих тор-
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гово-ремісничих кругів афінського громадянства. Друге угрупування очолював  

один з найбагатших землевласників Аттики  Нікій, якого підтримували замож-

не аттічне селянство - зевгіти. Воно не виявляли особливої цікавості до захоп-

лень інших територій і були більше зацікавлено до розвитку свого господарст-

ва. Поступово, по мірі того,  як долалися військові труднощі афінян, радикаль-

не угрупування Клеона брало гору у Народному зібранні.  

З 426 р. до н. е. стратегічна ініціатива перейшла до Афін, вони почали ак-

тивні військові операції проти Спарти і добилися певних успіхів.  У 425 р. до 

н.є.  афінський стратег Демосфен несподівано для спартанців захопив містечко 

Пілос, яке розташовувалась  лише  в 70 км. від столиці Спарти. Спартанци не-

гайно відкликали свої війська з Аттики та інших місць для охорони Пелопон-

несу та  сформували відбірний загін який був посланий до Пілосу. Він захопив 

невеликий острів Сфактерію, який замикав гавань Пілоса, і тим самим відрізав  

шляхи відступу афінянам. Але останні перемогли у морському бою і знищили 

спартанський гарнізон, який сховався на Сфактерії. У 424 р. до н.є. афіняни за-

хопили також стратегічно важливий острів Кіферу, на південь від Лаконіки, що 

стало вершиною їх військових успіхів.  

Проте і сами афіняни недооцінили величезний потенціал Пелопоннеського 

союзу. Вони навіть не могли припустити, що в умовах серйозних невдач спар-

танці і їх союзники вироблять іншу стратегію ведення війни.  

Спартанці сформовали відбірний загін в 1700 гоплітів і союзників, який 

очолив молодий талановитий полководц Брасид, який здійснив сміливий і не-

сподіваний для афінян марш через усю Грецію на фракійське узбережжя 

Егейського моря. Він притягнув на свою сторону ряд місцевих грецьких міст і 

македонського царя, захопивши головний афінську фортецю на фракійському 

узбережжі - міста Амфіполь. Афіни спрямували до цього міста значні військові 

сили на чолі з Клеоном. У вирішальної битві, у який загинули обидва полко-

водці Клеон і Брасид, спартанці розбили афінян (422 р. до н.е.). Незважаючи на 

ці події, обидві сторони розуміли безперспективність подальшого продовження 
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військових дій і почали схилялися до мирних переговорів.  У 421 р. до н.є. було 

укладено, так званий, Нікієв мир, який  зберегав довоєнний статус сторон, 

здійснювався обмін полоненими, сторони зобов’язувалися не приймати збіглих 

рабів або перебіжчиків тощо. Іншими словами, цей мир не усунув протиріч, які 

породили цю війну. Обидві сторони використали цей час для накопичення сил 

для відновлення військових дій. 

К 415 р. до н.е. Афіни використавши величезні фінанси всього Афінського 

морського союзу, відновили свій флот і сухопутну армію та визнали себе дос-

татньо підготовленим до продовження війни. Її головною метою стало західний 

напрям, який мав привести  до встановлення панування у  Південній Італії і 

Сицилії.   Всього в сицилійському поході 415-413 рр. до н.є. брали участь по-

над 200 трієр, 10 тис. гоплітів і 28 тис. легкоозброєних воїнів і веслярів. На чолі 

експедиції були поставлені кращі полководці Афін - Ламах, Нікій і здібний 

полководець, але безпринципний політик племінник Перикла Алківіад. Приво-

дом для вторгнення на Сицилію стало запрошення одного з сицилійських міст - 

Сегести - надати йому допомогу у боротьбі з сусіднім грецькими містами Сіра-

кузами  та Селінунтом. Але головна мета походу  полягала у встановленні пов-

ного афінського панування на усій Сицилії. 

Досягши Сицилії,  афінський флот  приступив до облоги його головного 

міста, Сіракуз без підтримки інших місцевих грецьких полісів. Проте облога 

цього міста виявилася невдалою, а на допомогу обложеним прибув сильний 

загін пелопоннесців на чолі з досвідченим командиром Гіліппом. Становище 

афінян, які знаходилися у ворожому оточенні, швидко погіршувалося. Допомо-

га з Афін (65 трієр, 1200 гоплітів) не змінила ситуації. Афінський флот на чолі 

із стратегом Демосфеном був розбитий у морському бою в 413 р. до н. е. Сухо-

путна армія, яка осаджувала Сіракузи, блокована з моря, була вимушена зняти 

облогу і почала відступ у глиб Сицилії, сподіваючись вибратися в Афіни з яко-

го-небудь порту. Проте вона була також розгромлена, а значна її частина була 

взята у полон.  
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          Ця поразка стало переломним моментом Пелопоннеської війни. Вплив 

Афінської держави у Давній Греції різко впав.  

Після сицилійської катастрофи стратегічна ініціатива перейшла до Спарти. 

У зв’язку зі зміною військово-політичної ситуації в Спарті був розроблений 

новий план ведення війни. Замість коротких, але малоефективних походів в 

Аттику спартанці зайнялися створенням своєї  опорної бази у селище Декелея в 

22 км. на північ від Афін. Там був залишений невеликий гарнізон, який 

здійснював постійні набіги на околиці Афін, підтримуючи постійну напругу і в 

Аттиці, і в місті. До спартанців стали масово перебігати афінські раби, серед 

яких було багато ремісників з Афін. Це призвело до дезорганізації всього гос-

подарства Аттики і Афін, що було для них ще одним важким ударом. 

Спартанці розуміли, що для повної перемоги над Афінами треба вирішити 

два завдання: створити власний боєздатний флот, який міг би успішно проти-

стояти афінському, і добитися якщо не розпаду, то хоч би послаблення Афінсь-

кого морського союзу. 

У цих умовах Спарта звернулася по військово-політичну допомогу до пер-

сів,  які традиційно вважалися ворогами греків. За це перський цар фактично 

зажадав після знищення Афінської держави відновлення свого панування над її 

малоазійськими союзниками. Спарта хоча і не дала згоди на ці вимоги, але і не 

відкинула їх. З 412 р. до н.е. спартанці і їх союзники, використовуючи пер-

сидську допомогу, приступили до створення великого флоту. Ряд афінських 

союзників використали такий розвиток подій. У 412 р. до н. е. повстав 

найбільший афінський союзник Хіос, його підтримали іонійські міста Клазо-

мени. Ерітри, Теос, Мілет. У 411 р. до н. е. уся Іонія відпала від Афін. Стано-

вище Афін ставало все більш загрозливим: фактично розпочався розвал їх 

морського союзу. 

       Військові невдачі афінян і різке погіршення загальної обстановки виклика-

ли критику демократичних порядків і пожвавлення активності олігархічних 

кругів як в самих Афінах, так і серед союзних міст. Спираючись на створені 
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таємні суспільства - гетерії, афінські олігархії організували у 411 р. до н. е. 

державний переворот в Афінах. Була змінена конституція Афін. До участі в 

Народному зібранні допускалося лише 5 тис. осіб, які належать до заможних 

прошарків громадянства. Ліквідовувалися оплата виборних посад і участь в 

суді присяжних - геліеї, відмінявся інститут «графа параномон».. Правління 

нового уряду викликало сильне невдоволення як в Афінах, так і серед союз-

ників. Прагнучи зміцнити своє положення, він звернувся до Спарти з пропо-

зицією укласти мирний договір ціною великих поступок. Проте Спарта відки-

нула цю пропозицію.  

Правління олігархів викликало різке невдоволення афінського флоту, який 

базувався на острові Самос.  Його особистий склад у переважній більшості під-

тримував демократів. Тому афінський флот не визнав правління уряду олігар-

хів  і почав діяти самостійно.  Виникле двовладдя яке не могло не викликати 

розброду серед афінських союзників. Про вихід з Афінської держави і перехід 

на сторону Спарти заявили міста на сусідньому з Аттикою багатому острові 

Евбея і особливо міста, розташовані у чорноморських протоках. Втрата кон-

тролю над протоками мали стати смертельним ударом для Афін: адже через 

них йшло необхідне продовольство і спорядження з Причорномор’я. Сюди бу-

ла терміново спрямована велика частина афінського флоту. Одним з його ко-

мандувачів став усе той же Алківіад, який посварився із спартанцями і перей-

шов на сторону Афін. 

Афінському флоту, вдалося завдати дві чутливі поразки пелопоннеським 

ескадрам біля Абідосу (411 р. до н.є.) і Кизікі (410 р. до н.є.) та на деякий час 

відновити своє панування над протоками. Ці події призвели до повалення 

олігархічного уряду і повному відновленню демократичного устрою в Афінах. 

Однак спартанський флот на чолі з талановитим полководцем і дипломатом 

Лісандром, користуючись допомогою Персії, розпочав нові активні дії проти 

афінян. Хоча афінському флоту вдалося завдати серйозної поразки спартанцям 

у битві біля Аргінуських островів (406 р. до н.є.), це була його остання пере-
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мога. Сили Афін були остаточно вичерпано, а загальне військове становище ще 

більше погіршилось.  Чорноморські протоки були під контролем пелопоннесь-

кого флоту, у багатьох містах і самих Афінах знову піднімали голову прибіч-

ники олігархів. Остання спроба афінського флоту (180 трієр), зібраного остан-

ньою напругою сил, змінити становище не мала успіху  і він був майже по-

вністю знищений у битва біля Егоспотамоса,  у 405 р. до н.є. Афіни більше не 

мали сил для продовження війни, місто було обложене з моря і суші і через 

декілька місяців безнадійної облоги капітулювало (404 р. до н.є.). Спарта про-

диктувала свої умови миру: Афінський морський союз і його органи розпус-

кався, основа афінської бойової могутності - флот - знищувався, руйнувалися 

оборонні споруди Пірея  та «довгі стіни», у Афіни поверталися усі політичні 

вигнанці,  демократичний лад скасовувся, а вся повнота  влади передавалася 

уряду з 30 осіб, яким довіряли спартанці. Це перетворювало колись могутні 

Афіни, на один з рядових грецьких полісів. 

Причини поразки Афін у Пелопоннеській війні полягали у внутрішньої 

слабкості І Афінського морского союзу, який тримався на безжалостной 

експлуатації Афінами своїх союзників. Певну роль в поразці Афін зіграла та-

кож фінансова допомога Спарті з боку Персії, зацікавленої у загальному 

політичному послабленні Греції [1, c. 193-205; 4, с. 274-301; 5]..  

 

Питання № 4. Криза полісної системи  в IV ст. до. н. е. 

 

Пелопоннеська війна суттєве змінила соціально - політичну ситуацію в 

Греції. Вона  призвела до колосальної розтрати матеріальних і людських ре-

сурсів, грошових коштів, загибелі великої кількості людей, особливо серед ци-

вільного прошарку населення. З початку IV ст. до н.є. спостерігається широке 

проникнення рабської праці у сільське господарство, ремісничі майстерні, різні 

торгові підприємства. Це не могло не стати стимулом для розвитку грецької 

економіки загалом. Нові імпульси для її розквіту дало проникнення рабської 
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праці в різні сфери виробництва і створення відносно великих рабовласниць-

ких господарств, маєтків в сільській місцевості і великих майстерень - ерга-

стеріїв у містах. Питома вага в економіці таких господарств в IV ст. до н. е. 

значно зросла у порівнянні з V ст. до н.є. 

Під час військових дій відбувалась швидке майнове розшарування усере-

дині полісного колективу громадян на багатіїв і бідняків. Отримала поширення 

така форма накопичення багатства, як здача грошей у позику під лихварські 

відсотки; особливо вони були великі, якщо давалися власникам кораблів, які 

ведуть торгівлю з далекими країнами (у такому разі відсоток на позичений 

капітал іноді досягав 30% і більше). Багатії, які  великі партії рабів, частенько 

вважали за краще здавати їх в найми якому-небудь підприємцеві, отримуючи 

тверду плату за їх використання.  

  Одним із проявів економічного пожвавлення в Греції IV ст. до н. е. було 

впровадження у багато галузей рабської праці, що зміцнило товарне вироб-

ництво, інтенсифікувало торгівлю і грошовий обіг. Грецька економіка вже не 

могла замикатися у вузьких рамках невеликих і обмежених за своїм еко-

номічним потенціалом полісів. Для нормального функціонування економіки 

потрібне було створення якщо не політичного, то в усякому разі відомої еко-

номічної єдності, яка забезпечувало обмін товарами і сировиною, приток  

рабів, охорону торгових шляхів,  що було далеко не завжди можливе в умовах 

полісної роздробленості. 

Великий розмах між полісної торгівлі і розвиток товарного виробництва 

загалом привели до інтенсифікації грошового обігу. Гроші стають престижною 

формою багатства, разом із земельними володіннями. Загальному пожвавлен-

ню товарного обігу і інтенсифікації торгово-кредитних операцій у IV ст. до н. 

е. сприяло залучення до товарного обігу земельної власності. Закономірним ре-

зультатом частих земельних угод була концентрація земельної власності в ру-

ках одних власників і обезземелювало інших. Обезземелювання громадян 

відбувалось навіть у консервативній Спарті. Там чисельність спартіатів, влас-
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ників повного клера, скорочується з 5 тис. в V ст. до н. е. до 1,5 тис. в першій 

половині IV ст. до н. е.  

Накопичення багатств і чисельне зростання прошарку багатіїв призводили 

до збіднення інших верств населення. У ряді грецьких полісів з’являється 

особливий соціальний прошарок незаможних і не бажаючих працювати грома-

дян, які відносились до так званих  люмпен- пролетаріїв.   

 Знищення Афінської морської держави та перемога Спарти у Пелопон-

неській війні, суттєво змінили військово-політичне становище у Давній Греції 

на початку IV ст. до н.є. На зміну афінській гегемонії в Егейському басейні 

прийшло спартанське панування. Однак, сама Спарта не мала політичного дос-

віду керівництва, який мали Афіни, тому в основу своєї гегемонії у грецькому 

світі спартанці поклали звичайний принцип військової сили. Їх політика, у 

цілому, відрізнялася достатньою безцеремонністю та прямолінійністю, що 

незабаром налаштувала проти себе не тільки переможених супротивників, але і 

своїх найближчіх союзників (Коринф, Фіви). 

Погіршення загальної обстановки у Балканській Греції Спарта намагалася 

компенсувати за рахунок посилення свого впливу у Малої Азії. У свій час 

Спарта фактично погодилася передати багато малоазійських грецьких міст під 

контроль перського царя. Однак, після перемоги у Пелопоннеській війні, спар-

танці вирішили підпорядкувати ці міста своєму політичному впливу, скориста-

вшись боротьбою за перський престол між синами померлого царя Дарія II. У 

цій війні спартанці підтримали перського царевича Кіра, який управляв усією 

Малою Азією. Проте в 401 р. до н.е. у вирішальній битві під Кунаксом (біля 

Вавилона) Кір загинув.  

Новий перський цар Артаксеркс II (404-358 рр. до н.є.) не пробачив спар-

танцям підтримку свого бунтівного брата, і відносини Спарти з Персією вкрай 

загострилися. У цій ситуації Спарта, перекинувши свою армію в 10 тис. 

гоплітів і значний флот на чолі з царем Агесілаєм, у західну частину Малої 
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Азії, сама розпочала військові дії. Ця війна (399 - 394 рр. до н. е.) спочатку ро-

звивалася досить успішно для спартанців. Вони отримали перемогу над перса-

ми біля Сард (495 р. до н.є.), що викликало загрозу перським володінням у цен-

тральній і північно-західній частинах Малої Азії. Однак загальний підсумок 

цієї війни був явно невдалим для Спарти. Перси використовуваючи гроши та 

антиспартанську агітацію  швидко створили сильну антиспартанську коаліцію, 

до якої увійшли Афіни, Аргос, Фіви, Коринф та інши поліси. Це примусило 

Спарту, яка опинилася в кільці ворогів, терміново відкликати свої війська з 

Малої Азії.  

У свою чергу, Афіни, скориставшись важким становищем Спарти та вико-

ристовуваючи фінансову допомогу персів, фактично розпочали відродження 

Афінського морського союзу. Вони швидко відновили укріплення навколо 

Афін та Довгі стіни (393 р. до н.є.),  побудували новий флот (приблизно 40 

трієр) і почали швидко відновлювати свій вплив на північному узбережжі 

Егейського моря та прилеглих островах.  

Однак, головним завданням перської дипломатії було ослаблення грецьких 

полісів, не допускаючи їх об’єднання, розпалюючи різні військові конфлікти. 

Перси всіляко підштовхували антиспартанську коаліцію до війни проти силь-

ної Спарти, але як тільки Спарта стала слабшати, а її супротивники, особливо 

Афіни, посилюватися, позиція персів змінилася. Військові дії набули затяжного 

характеру, воюючі сторони лише послабляли один одного, чого, власне, і дома-

галася Персія. Коли сторони настільки ослабіли, що не були вже серйозною не-

безпекою для персів, перський цар запропонував своє посередництво в укла-

денні миру (387 р. до н.є.), який дістав назву Анталкідова миру (за ім’ям спар-

танського представника Анталкіда) або Царського і був передусім вигідний 

персам. Під владу царя переходило багато грецьких міст Малої Азії, які мали 

свободу з часу закінчення греко-перських воєн. Щоб тримати Грецію в стані 

роздробленості і політичного хаосу, розпускалися усі наявні союзи, окрім Пе-

лопоннеського.  
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Здобувши такою ціною відновлення своєї гегемонії в Греції, Спарта стала 

знову насаджувати олігархічні режими, залишати свої гарнізони в містах, 

розправлятися з демократичними полісами. Але Спарта нічого не могла зроби-

ти з поступовим зміцненням найбільшого грецького полісу і свого найбільш 

сильного супротивника - Афін.  

Афіни мали певні вигоди з ганебного Анталкідова миру, оскільки перси, 

бажаючи створити деяку противагу Спарті, не заперечували проти відновлення 

афінських оборонних укріплень (включаючи Довгі стіни) і морського флоту. 

Афінам повернули острови Імброс, Скірос, Лемнос, а також місто Візантії. Во-

но забезпечувало Афінам свободу дій в протоках, через які у Афіни йшло зерно 

з всього Північного Причорномор’я, особливо з Боспорського царства. У 378 р. 

до н. е. усі ці контакти були офіційно оформлені як договір про сіммахію (со-

юз) і було утворено ІІ Афінський морській союз (378-355 рр. до н.є.). За 

своєю структурою і устроєм Другий Афінський морський союз відрізнявся від 

попереднього забезпеченням автономії і рівноправ’я своїх союзників. Афіни 

брали на себе зобов’язання поважати існуючий там державний устрій, не втру-

чатися у їх внутрішні справи, не відбирати землі і селити на них своїх  кле-

рухів. Верховним органом Союзу вважалися збори усіх союзників - синедріон - 

представницький орган, який постійно засідав в Афінах, де кожен поліс мав 

лише один голос. Всього до нього увійшло приблизно 70 полісів. Маючи у 

розпорядженні кошти союзників і їх підтримку, Афіни побудували флот у 100 

трієр, поповнили свою армію найманцями і стали значною силою у Балкансь-

кій Греції.  

Майже одночасно з утворенням ІІ Афінського морського союзу відродився 

Беотійський союз  на чолі з Фівами, одним з найбільших полісів Балканської 

Греції. Це було пов’язане із знищенням у Фівах олігархічного режиму лако-

нофільської фіванської знаті і приходом до влади демократичного угрупування 

на чолі з Пелопідом  і  Епамінондом у  379 р. до н.є. На відміну від багатьох 

грецьких полісів IV ст. до н. е. основою цієї військової організації були не най-
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манці, а цивільне ополчення гоплітів, яких набирали серед заможних беотійсь-

ких землевласників. До того ж Беотійський союз і ІІ Афінський морський союз 

встановили дружні відносини і підтримували один одного у боротьбі із Спар-

тою.  

Спарта намагалася запобігти посиленню Фів і знищити Беотійський союз 

на самому початку його існування. Уклавши договір з Афінами в 371 р. до н.є. і 

заручившись їх дружнім нейтралітетом, Спарта звернулася до вирішення бео-

тійського питання почали готуватися до вторгнення у Беотію. 

Однак вони не врахували нової розстановки сил у Греції і недооценили 

свого ворога.  Влітку  371 р. до н. е.  спартанська армія в 10 тис. гоплітів і 1 тис. 

кінноти була зустрінута беотійцями біля міста Левктри. У цієї битві беотійсь-

кий полководець Епамінонд застосував нову побудову бойових порядків, яка 

стала несподіваною для супротивника і розгромив до цього часу непереможних 

спартанців. Поразка спартанців під Левктрами мала важкі наслідки для них, 

розпочався фактичний розпад Пелопоннеського союзу, від Спарти відпала Ме-

сенія.  

Більш того, нависла загроза повного знищення самої Спарти, і спартанцям 

довелося докласти немало зусиль, щоб відстояти своє існування. Вони виріши-

ли зіграти на протиріччях між Беотією та Афінами, які з незадоволенням диви-

лися на зростання їх політичної могутності. У свою чергу, беотійці не могли 

допустити відродження спартанської могутності. У 362 р. до н.є.  Епамінонд 

вдерся до Пелопоннесу  і знову розгромив спартанців у битві при біля міста 

Мантінеї. Проте ця перемога дісталася дуже дорогою ціною, беотійці втратили 

багато воїнів і свого полководця Епамінонда, який загинув в бою. Це примуси-

ло їх піти з Пелопоннесу.  Беотійський союз продовжував існувати, але його 

роль в загальногрецьких справах суттєво зменшилася. Спарті вдалося вистояти, 

але відтепер вона перетворилася усього лише на один з другорядних полісів 

Пелопоннесу з досить обмеженим впливом.  
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Після розпуску Пелопоннеського союзу та послаблення Беотії значною  

політичною силою у Греції в середині IV ст. до н.є. стає ІІ Афінський морський 

союз, вплив якого поступово зрістає. Не маючи перед собою серйозних супро-

тивників, Афіни вирішили повернутися до своєї великодержавної політики. 

Вони почали вимагати від своїх союзників збільшення їх внесків у казну союзу. 

Невдоволення союзників новою політикою Афін  викликало повстання,  яке 

дістало назву Союзницька війна (357-356 рр. до н.є.). Вона завершилась пораз-

кою Афін, а ІІ Афінський морський союз фактично припинив своє існування. 

.З розпадом ІІ Афінського морського союзу було знищено останнє велике  

об’єднання  грецьких  полісів, у рамках якого була можлива відносна політична 

стабільність в країні.  З цього часу в Греції настає політичний хаос,  який 

швидко перетворив її у легку здобич для зовнішнього ворога [1, c. 205-226; 4, с. 

350-368; 5]..  
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Лекція № 7-8 

 

Тема: Елліністичний період в історії Греції 

 

План 

 

1. Піднесення Македонії. 

2. Походи О.Македонського. 

3. Виникнення елліністичних держав. 

 

Питання № 1. Піднесення Македонії. 

 

Давня Македонія розташовувалась на північ від Фессалії і південний захід 

від Фракії. За своїм природними умовами та рельєфом вона поділялась на ниж-

ню приморську рівнину та на гірську внутрішню область. Рівнинні приморські 

області були досить сприятливі для землеробства, у гірських районах було роз-

винуто скотарство. Через Македонію проходили важливі торговельні шляхи з 

Фракії до Північної Греції, в Іллірію і до чорноморських проток, що також 

впливало на господарське  життя країни. Гірські райони Македонії були багаті 

на корабельний ліс, який вивозився у грецькі поліси, зокрема в Афіни. 

         Важливу роль у внутрішньому житті країни відігравала македонська 

знать, яка називалася гетайрами («товаришами») царя  та складала його 

найближче оточення. Цар обирався радою гетайрів з представників одного з 

найбільш знатних родів, зокрема, з роду Аргеадів.  Однак сама царська влада, 

навіть на  на початку V ст. до н.е. мала досить номінальний характер, а маке-

донська знать, яка правили на своїх землях відчувала себе досить незалежною  

від царя. 

Чималий вплив на розвиток македонського суспільства і держави у V ст. 

до н.є. мали грецькі поліси, з якими активно контактували македонські прави-
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телі. Зокрема, сприяв поширенню грецької культури в Македонії та проводив 

політику зближення з грецькими полісами цар Олександр I (498-454 рр. до н. 

е.), який отримав прізвисько «Філеллін». Його наступники продовжили політи-

ку подальшої централізації влади та економічного зміцнення македонської  

держави. Серед них, слід відзначити видатного політика, полководця та дип-

ломата - царя Філіпа II (359 - 336 до н.є.). 

Він завершив політику своїх попередників зі централізації державного 

управління країни. Філіпу II антична традиція приписує проведення важливих 

реформ, які перетворили його країну на одну з найсильніших держав Греції та 

суперницю могутньої Персії. У внутрішньої політиці, цар вселяко сприяв гос-

подарському зміцненню Македонії, активно засновуючи нові міста та пересе-

ляючи до них місцеве сільське населення.  

Філіп II звертав також увагу на розробку родовищ заліза необхідного для 

виробництва зброї. Захоплення багатих Пангейських копалень, надало маке-

донському царю  можливість отримувати до 1 тис. талантів золота на рік, що 

дозволило розпочати карбування власної золотої монети.  

Необхідність будівництва великого флоту вимагало збільшення здобичи 

корабельного лісу, дьогтя, смоли, а само судобудування перетворилося у  про-

цвітаюче виробництво в країні. 

Важливе значення мала військова реформа  Філіпа II. Цар чудово знав 

добре знав особливості військової справи у греків, намагався таким чином 

об’єднати сильні сторони, грецької і македонської військової організації.  

Важливі зміни були введені у реформуванні основного роду македонсько-

го військо - важкої піхоти. Якщо грекі зазвичай будували свої бойові порядки у 

вигляді єдиної фаланги, розтягнутої іноді до 1000 воїнів по фронту і на 12 рядів 

у глибину, то Філіп II розчленував цей єдиний стрій на декілька окремих фа-

ланг, які стояли близько один до одного, але не зливались в єдиний стрій, що 

підвищувало їх маневреність та полегшувало управління в бою. Воїни були 

озброєні довшими, ніж у грецьких гоплітів, списами, і це посилювало ударну 
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потужність піхоти. Фаланга доповнювалась спеціальними підрозділами пел-

тастів, щитоносців (гіпаспістів), метальниками дротиків, лучниками, яки мали 

завдавати попереджуючого удару по ворогу, а потім відходячи назад, звільняли 

місце для вирішальної атаки своєї фаланги, забезпечючи захист її флангів. 

      Важливу роль у македонській армії відігравала важка кіннота,  яка форму-

валась з аристократів - гетайрів. З суто допоміжних загонів у грецької армії, 

вона перетворилася на окремий рід війська, який був здатний не лише 

взаємодіяти з фалангою, але і вирішувати свої самостійні завдання.  

Македонська армія мала на озброєнні численні облогові пристрії (ката-

пульти, баллисти, тарани тощо) за допомогою яких можна було брати штурмом 

сильно укріплені міста. 

Чимало зусиль Філіп II витрачав на будівництво свого флоту, однак він,  за 

своїми бойовими якостями значно поступався грецьким флотам і відігравав 

лише допоміжну роль. 

Таким чином, структура нової македонської армії, передбачала виділення 

окремих родів військ, їх тісну взаємодію і маневрування у бою, що пред’являло 

підвищені вимоги до командного складу і навчення рядових воїнів. З цією ме-

тою Філіп у своїй армії ввів систему постійних (у літній і зимовий час) тре-

нувань і вправ. Македонська армія після реформ Філіпа перетворилася на одну 

з найкращих армій того часу. 

  Реорганізация державного управління Філіпа ІІ, передбачало знищення 

самостійності окремих областей, на які поділялась тогочасна Македонія. Маке-

донська аристократія переселялась до столиці, де входила до придворного ото-

чення царя.  Надаючи аристократам державні та військові посади, цар тим са-

мим ставив їх в залежність від центральної, тобто від своєї, влади. Її склад був 

розширений за рахунок нових талановитих але неродовитих людей, які були 

зобов’язані своїм висуненням царю. Зі знатної молоді Філіп створив особливий 

корпус молодих охоронців царя - пажів, яких виховували у дусі особистої від-
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даності царю та водночас розглядали їх у якості заручників. Усі ці заходи 

сприяли зміцненню царської влади та централізації державного управління.  

В наслідок проведених реформ Македонія в середині IV ст. до н.є. пере-

творилася на найсильнішу державу Балканського півострова і почала активне 

втручання у взаємовідносини грецьких полісів, переслідуючи при цьому свої 

цілі. 

Зміцнивши свою державу, Філіп починає втручатися у справи сусідньої 

Греції, вправно використуючи заплутану політичну ситуацію, яка склалася на 

той у грецькому світі. Це пов’язувалось з загальною кризою системи полісних 

відносин, розпадом колись могутніх союзів грецьких міст, з нескінченними 

війнами між греками, які послабляли усі воюючі сторони.  

Завойовницькі плани Філіпа ІІ викликало різке розмежування у грецькому 

світі. Частина полісів добровільно підкорілись Філіпу, інші різко виступили 

проти македонського панування. Усередині грецьких полісів стали формувати-

ся промакедонські і антимакедонські політичні угрупування, які вступили у за-

пеклу боротьбу між собою. Найбільш гострі форми ця боротьба набула в  

Афінах. 

До числа прибічників македонського царя відносився впливовий афінсь-

кий оратор Ісократ. Він, щиро вважав, що об’єднання роздробленої Греції нав-

коло сильної Македонії та спільна війна проти Персії створить сприятливі 

можливості для подолання кризису який охопив полісну систему в Греції до 

середини IV ст. до н.е. До цього угрупування належали також впливові афінсь-

кі оратори і політичні діячі того часу - Фокіон, Евбул, Есхін, та інші. 

 Інше впливове політичне угрупування - антимакедонське, очолював ора-

тор Демосфен, а також афінські політики Гіперід і Лікург. Вони виражали ін-

тереси широких прошарків афінських громадян, які побоювалися, що втрата 

незалежності призведе до падіння демократії, позбавлення тих значних вигод, 

які мав для пересічних громадян демократичний лад. Політична програма Де-

мосфена і його прибічників полягала в мобілізації усіх сил і засобів проти 
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Філіпа: будівництво сильного флоту, підготовка боєздатного цивільного опол-

чення в Афінах, створення широкого союзу грецьких полісів, об’єднання їх 

проти Філіпа. У своїх політичних виступах проти Філіпа («філіппіки»)  Демо-

сфен викривав агресивні задуми македонського царя, розкривав його підступи і 

інтриги,  які були спрямовані на роз’єднання полісів. Він переконував громадян 

у необхідності зміцнювати афінську армію та флот,  вимагав збільшення подат-

ків з афінських громадян на потреби оборони.  

Завдяки діяльності лідерів антимакедонської партії наприкінці 40-х років 

IV ст. до н.е. проти Філіпа була створено сильну коаліцію грецьких полісів на 

чолі з Афінами. Рішуча битва між об’єднаними силами греків і армією Філіпа II 

відбулась у 338 р. до н.е . у містечка  Херонея (Беотія). Армія греків незважа-

ючи на чисельну перевагу, потерпіла поразку, а сама Греція фактично втратила 

свою незалежність. 

  Після своєї перемоги Філіп використовувая свій неабиякий великий 

політичний і дипломатичний такт у використанні її результатів. Він досить 

м’яко обійшовся з переможеними, намагаючись показати грекам, що він не за-

войовник, а цілком лояльний союзник грецьких міст, який піклується про 

об’єднання Греції. У 337 р. до н.є. у Коринфі за ініціативою Філіпа був склика-

ний загальногрецький конгрес, який повинен був юридично закріпити затвер-

дження македонської гегемонії над Грецією,. На конгресі був організований 

еллінський союз грецьких міст, головнокомандувачем збройними силами і 

керівником зовнішньої політики якого, було проголошено Філіпа ІІ.  Проголо-

шувався загальний мир в Греції, заборонялись усі  міжусобні війни між грець-

кими полісами та втручання у внутрішні справи один одного, зміни існуючого 

політичного устрою, підтверджувалася недоторканість приватної власності, за-

боронялися конфіскація майна,  відміна боргів і переділи землі. Оголошувалася 

свобода мореплавання  в торгових цілях та боротьба з піратством. Рішення 

конгресу були значною мірою продиктовані необхідністю подолання кризи, яка 
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охопила грецькі  поліси, а гарантом стабільності нового соціально-політичного 

порядку і безпеки в Греції стала Македонія. 

На Коринфському  конгресі  було оголошено священну війну Персії. Для 

виконання рішень Коринфського конгресу в 336 р. до н. е. Філіп II переправив 

в Малу Азію частину своєї армію, але незабаром він був вбитий одним зі своїх 

придворних. Новим македонським царем було проголошено його сина і спад-

коємеця Олександр ІІ, який одночасно став і новим гегемоном Еллінського со-

юзу. З ім’ям і діяльністю Олександра пов’язаний початок нового етапу грецької 

історії - періоду еллінізму[1, c. 228-235; 4, с. 381-394; 5]..  

 

Питання № 2. Походи О.Македонського. 

 

Наприкінці  IV ст. до н.є.  Персія преживала глубоку політичну та соціаль-

но-економічну кризу. У 336 р. до н.є., в наслідок запеклої боротьби за владу та 

палацових інтриг на її престолі опинився представник молодшої лінії династії 

Ахеменідів, який прийняв тронне ім’я Дарій III Кодоман ( 336 - 330 рр. до н.є.).  

Навесні 334 р. до н.є. Олександр розпочав свій поход зі армієй в 35 тис. во-

їнів ( 30 тис. піхоти і 5 тис. кінноти). Серед них, 7 тис. воїнів, складали грецькі 

союзники македонського та ще  5 тис. найманці. Армія Олександра незважаю-

чи на відносну малу чисельність, була чудово підготовлена, озброєна та дисци-

плінована. Основу його армії складала потужна македонська фаланга, а також 

важка кіннота (гетайри), яка формувалася з македонської знаті та легка кава-

лерія, яка складалася з найманців варварських племен - іллірійців і фессалійців. 

         До послуг македонського царя був  чисельний інженерний корпус для об-

слуговування облогових машин і зведення переправ. В його армії була добре 

було організовано служба зв’язку та розвідка. Царя супроводжував цілий штат 

вчених, які мали вивчати та збирати різноманітний матеріал у нових та малові-

домих землях Давнього Сходу. 
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 Македонський флот налічував лише 160 судів (переважно грецьких), та 

значно поступався персам, які мали 400 судів, головним чином фінікійських і 

кіпрських, більш маневрених і потужніших. Слід відзначити, що незважаючи 

на свою відносну слабкість Персія, мала у своєму розпорядженні величезні ма-

теріальні ресурси, тоді як у Олександра на початку походу, вони були дуже об-

межені. 

На початку свого походу, Олександр ставив перед собою досить обмежені 

цілі, маючи на увазі тільки лише захоплення Малої Азії, де знаходилися чис-

ленні грецькі міста - держави. 

 Армія Олександра безперешкодно увійшла в Малу Азію. Перські 

воєначальники відхилили пропозицію командира грецьких найманців Мемно-

на,  який перебував на службі Дарія III, застосувати тактику «випаленої землі», 

тобто уникаючи вирішальної битви, відходити в глиб країни, знищуючи усе на 

своєму шляху, вимотуючи таким чином супротивника і заманюючи його туди, 

де мали знаходилися основні перські сили. Битва відбулась на березі невелич-

кої річці Гранік (334 р. до н.є.), яка знаходилась у північно - західної частині 

Малої Азії.  Перська армія займала зручну позицію на високому березі річки, 

однак атака греко-македонської армії викликало паніку серед персів, які почали 

втікати.  Грецькі найманці, які входили до складу перської армії та стояли по-

заду перської кінноти, навіть не змогли взяти участі у бою і були перебиті. Пе-

ремогу під Граніком Олександр виграв порівняно легко, понесши при цьому 

відносно невеликі втрати. 

Ця перемога відкрила Олександру шлях до Малої Азії, оволодіння якою, 

було, на той час,  його основним завданням. Рухаючись на південь уздовж ма-

лоазійського узбережжя, македонський царь встановлював свй контроль над 

місцевими грецькими полісами, даруючи їм свободу і автономію, знищував 

владу олігархів і відновлював демократичний устрій. Це забезпечило Олексан-

дру  популярность та підтримку серед греків Малої Азії. Більшість їх міст зда-



81 

 

лися без бою, і лише тільки Галікарнас і Мілет, де знаходилися сильні перські-

залоги, чинили запеклий опір. 

Влітку 333 р. до н.є. греко-македонська армія вступила у Північну Сирію, 

де знаходилися основні сили персів на чолі з царем Дарієм ІІІ. Битва між ними 

сталася осінню 333 р. до н.є. біля невеликого міста Ісса. Армія Олександра ата-

кували лівий фланг персів, які не витримали натиску і почав відходити. Персь-

кий цар утік, залишивши переможцям свій табір,  казну і навіть сім’ю - свою  

дружину та двох дочок.  

Ця перемога, призвела до змін у планах Олександра стосовно можливості 

завоювання усієї Персії. Він відхилив пропозицію перського царя про мир, 

який обіцяв йому західну половину Малої Азії  і заплатити  2 тис. талантів. Ру-

хаючись далі на південь, Олександр пройшов уздовж узбережжя Сирії і Фінікії. 

Частина міст чинили опір, серед них фінікійське місто Тір, яке було захоплено 

після семи місяців облоги. Місто було  розграбовано, а населення перебито або 

продано в рабство. 

Після захоплення Тіру,  Олександр рушив до Єгипту, де його зустріли як 

визволителя від перської неволі, а єгипетські жерці визнали його фараоном. 

Македонський цар демонстративно підкреслював свою повагу до єгипетської 

релігії  і  традицій. Він здійснив подорож у Лівійську пустелю до оракула Ам-

мона, шанованого не лише в Єгипті, але і серед греків.  

Навесні 331 р. до н.є. Олександр залишив Єгипет, і рушив на схід у Месо-

потамію,  безперешкодно перейшовши Євфрат і Тигр. Перси використали час 

після бітви у Ісси для підготовки своєї армії до вирішальної битви, яка відбу-

лась 1 жовтня 331 р. до н.є.  біля ассірйського містечка Гавгамели.  Битва біля 

Гавгамел була однією з найбільших битв старовини і тривала майже цілий 

день.  Однак,  перський центр, якого потіснили списи македонської фаланги, не 

витримав удару македонської кінноти на чолі з Олександром і результат битви 

був вирішений. Перси зазнали нищівної поразки, вони не змогли використати 

ті переваги, які давали їм чисельна перевагу і місце бою. Увесь величезний 



82 

 

обоз перського війська - слони, верблюди, усе царське майно і гроші - потрапи-

ли в руки переможців. 

Захопивши без боя Вавилон, який здав його сатрап Мазей, Олександр 

відновив зруйнований персами храм головного божества Мардука, за що жерці 

проголосили його царем Вавилона. Надавши своєму війску відпочинок, Олек-

сандр рушив до Сузи, які він захопив без жодного опору, і, пройшовши через 

гірські перевали, захопив столицю Персидської держави - Персеполь. У Сузах і 

Персеполі в руки царя потрапили скарби перських Ахеменідів, для  перевезен-

ня яких знадобилося 10 тис. підвід і 5 тис. в’ючних верблюдів. 

 Однак, навіть після поразки під Гавгамелами і втрати своїх столиць, в ру-

ках Дарія III  все ще залишалася, величезна східна частина його держави. З 

Персеполя Олександр спрямувався в Мідію, переслідуючи перського царя. Під 

час погоні, перські сатрапи - змовники на чолі с сатрапом Бактрії Бессом вбили 

Дарія III  (330 р. до н.є.). Олександр, намагаючись підкреслити законність своєї 

влади,  з підкресленою повагою віднісся до тіла мертвого царя, віддавши йому 

почесті і відправивши до Персеполя для поховання в царській усипальні. 

  У цей же час відбувся перший відкритий прояв невдоволення діями царя 

серед командного складу македонської армії. Його політика зближення з 

місцевою знаттю, в якій він розраховував знайти опору на завойованих землях 

викликало невдоволення серед частини старої македонської арістократії,  яка 

була налагоджена різко негативно до продовження війни. Вона розуміла, що 

зростання нової держави Олександра та його влади, призведе до падіння ролі 

самої Македонії у неї. Водночас, нова македонська знать, навпаки, бажала про-

довження походу, сподіваючись на багату здобич і захоплення нових земель.  

У 328 р. до н.е., під час банкету в Мараканді (суч. Самарканд), Олександр, 

під час сварки,  вбиває одного з своїх найвідданіших полководців - Кліта Чор-

ного, який врятував йому життя у битві при Граніке. Гнів царя викликали слова 

загиблого про  те,  що Олександр оточив себе перськими варварами і рабами, 



83 

 

які падають навколішки перед ним, тоді як самим македонянам доводиться 

просити персів пустити їх до свого царя.  

Ще одним подібним конфліктом стала, так звана «змова пажів» - юнаків 

зі знатних македонських родин, складавших особисту охорону царя. Олександр 

стратив також  офіційного історіографа походу Каллісфена (племінника Ари-

стотеля), який виражав протестні настрої греків - учасників походу, також 

невдоволених зближенням Олександра з перською знаттю. 

 Вступ македонської армії на територію східних сатрапій різко змінив сам 

характер війни. Місцеве населення чинило запеклий опір завойвникам. Споча-

тку цю боротьбу очолив колишній сатрап Бактрії Бесс, який проголосив  себе 

перським царем, прийнявши ім’я Артаксеркса IV. Однак він не зміг організува-

ти справжнього опору, ймовірно, не користуючись довірою місцевого населен-

ня, і військо Олександра переправилося через Окс (суч. Амудар'я) і вступило до 

Согдіани.  Бесса було видано Олександру, який стратив його за обвинувачен-

ням у вбивстві ним законного царя Дарія ІІІ. 

        На наступному етапі боротьбу очолив один з согдійських вождів, талано-

витий полководець Спітамена, який активно використовував методи партизан-

ської війни та  неодноразово заманював в пустелю загони македонян, винищу-

ючи їх. У відповідь Олександр піддав повному спустошив долину річці Зерав-

шан. Але опір не був зломлений, і впродовж усього 328 р. до н.е. цар був зму-

шений вести запеклі бої в Согдіані. Він побудував ряд опорних військово-

адміністративних пунктів (Олександрії) і своїми численними загонами бук-

вально прочісував усю територію. Спітамен, який пішов за Оке (у сучасну 

Туркменію) до массагетів, неодноразово здійснював звідти набіги на Согдіану, 

але врешті-решт був розбитий і втік до кочовиків массагетів, які вбили його. 

 Із загибеллю Спітамена бактрійська і согдійська знать поступово переходе 

на сторону Олександра, який, при цьому демонстративно одружується на дочці 

одного з місцевих арістократів - Роксані.  
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У 327 р. до н.є. розпочався черговий поход македонського царя в  Індію. 

 Він тривав більше двох років і завершився захопленням частини індійської те-

риторії  по річці Інд.  Найбільш значна битва цього походу відбулась на бере-

гах одного з притоків Інду - річці Гідасп у 327 р. до н.є. Македонська армія зу-

стрілась з війсками місцевого царя Пора. Олександр застосувавши обхідний 

маневр, завдав Пору поразки; але ця перемога дісталася ціною великих втрат. 

Подальше просування ставало все більш важким і у переправи через ще одну 

притоку Інду - Гіфасіс, македонське  військо відмовилося йти далі, що приму-

сило Олександра повернути назад.  

Олександр повернувся до Гідаспу, досяг по ньому Інду і далі спустився до 

Індійського океану. Просування війська, частина якого йшла по суші уздовж 

річки, супроводжувалося постійними військовими зіткненнями з місцевим 

населенням. На початок 324 р. до н.є. похід завершився.  

 Велику увагу, Олександр приділяв організації управління своєї величезної 

держави, яка виникла у наслідок його завоювань. Він намагався згладити про-

тиріччя між завойовниками і переможеними та зміцнити єдність нової держави 

центром якої стало місто Вавилон, активно залучаючи місцеву знать до її 

управлінняю.   

Однак, ця політика викликала невдоволення значної частини македонської 

армії, яка  була опорою його влади. Намагаючись змінити її характер, царь 

включив до її складу 30 тис. місцевих юнаків, які були навчені грецькій грамоті 

та умінню поводитися з македонським озброєнням. Він також  проводить і де-

які інші реформи в армії, включаючи в неї нові контингенти з місцевих племен, 

але тепер уже сполучаючи македонян і персів усередині окремих підрозділів. 

         Олександр залишив майже без змін колишню перську адміністративну си-

стему, яка складалась з поєднання сатрапій і залежних держав. У політичній 

області,  особливе місце займає указ Олександра 324 р. до н.е., про повернення 

у грецькі міста усіх вигнанців і відновлення їх в правах власності. Відносини 

царя з грецькими полісами формально регулювалися статтями угоди Ко-
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ринфського союзу. У організації управління важливу роль відігравали нові, за-

сновані Олександром міста, найважливішими серед яких були Олександрія в 

Єгипті, Олександрія Арахозія (Кандагар) та Олександрія Аріана (Герат). 

Майже усі нові міста були засновані на сході імперії, в Ірані, Середній Азії та 

Індії.  Цар не заспокоївся на досягнутих успіхах і готувався до нового походу в 

Аравію, однак у розпал цих приготувань він помирає, захворівши лихоманкою 

або, за іншою версією, був отруєний у 323 р. до н.є. 

Держава Олександра не мала єдиної економічної бази і була чисто війсь-

ковим об’єднанням. Македонське завоювання звелося головним чином до за-

хоплення великих міст, важливих в стратегічному відношенні опорних пунктів 

і шляхів. Незважаючи на це, одним з наслідком походу стало значне розширен-

ня географічних рамок тогочасного світу. За короткий час, були  прокладені 

нові шляхи сполучення, розширилося судноплавство - усе це сприяло розвитку 

економіки, торгових зв’язків. Похід приніс нові знання в області географії, ет-

нографії, біології, та ін. Він знаменував початок нового етапу в історії Східного 

Середземномор’я, який характеризується суперечливими та складними проце-

сами взаємодії греко-македонських і місцевих елементів - епохи еллінізму [1, 

c. 275-289; 4, с. 395-408; 5].. 

 

Питання № 3. Виникнення елліністичних держав. 

 

Смерть Олександра призвела до поступового розпаду його величезної 

держави. Цей процес  проходив у безперервних війнах між його найближчими 

полководцями (діадохами). На їх початку, частина оточення померлого царя 

підтримувало ідею збереження єдиної величезної імперії, яку створив Олек-

сандр. Вони проголосили наступниками царя його недоумкуватого брата 

(побічного сина Філіпа II) та новонародженого сина Олександра,  якого назва-

ли   Олександром IІІ.  Однак, оскільки обидва царі не були здатні до управлін-

ня, рада македонських воєначальників обрала регентом-правителем при них 
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досвідченого сподвижника Філіпа II і Олександра, представника старої маке-

донської знаті полководця Пердікку (323 р. до н.є.). Інші воєначальники отри-

мали в управління різні частини держави Олександра, куди вони відбули зі 

своїми військами.  

Події перших років їх правління показали, що вони не бажали підкорятися 

регенту та опікуваним ним царям. Спроба Пердікки организувати поход проти 

одного з таких полководців, а саме Птоломея Лага, який захопив Египет, був 

невдалим, а регент був вбитий у власному наметі своїми ж командирами.  

У 321 р. до н.е. на нараді в Тріпарадісі (Сирія) діадохи уклали новий до-

говір про розподіл сфер впливу і сатрапій. За Птоломеєм Лагом був закріпле-

ний Єгипет, Греція та Македонія проголошувались сферою інтересів колиш-

нього намісника Олександра - Антіпатра і його сина Кассандра, Антигона  

Одноокого було оголошено стратегом-автократором Малої Азії, Селевку пе-

редали Месопотамію, Фракія, чорноморські протоки та частина Малої Азії ста-

ли зоною впливу Лісімаха. 

        Ідею єдиної імперії та вірності династії Філіпа - Олександра продовжували 

зберігати лише Антигон Одноокий і його син Деметрій Поліоркет. На певний 

термін, їм вдалося розширити свій вплив  на всю Малу Азію, Вавилонію, Сирію 

та  Мідію. Однак, їх успіхи призвели до створення проти них ворожої коаліції 

діодохів на чолі з Птоломеєм Лагом.  Обидві сторони мали приблизно однакові 

сили, що змусило їх укласти новий договір, який  знову підтверджував права 

діадохів на захоплені ними території (311 р. до н.є.).  

За загальною згодою діодохов, були вбито обох номінальних царів держа-

ви: недоумкуватого Філіпа III Аррідея та 12-річного Олександра IІІ, що призве-

ло припинення існування династії Філіпа - Олександра припинила своє 

існування, а разом з ними і сама ідея єдиної імперії. Жоден з діадохів не мав 

морального права і достатніх сил, щоб претендувати на роль верховного прави-

теля всієї імперії, а намагалися лише закріпити за собою ту чи іншу частину 

колишної держави Олександра. 
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        У 306 р. до н.е. найбільш впливові діадохи (Антигон Одноокий, Лісімах, 

Селевк, Деметрій Поліоркет, Птоломей Лаг та Кассандр) проголосили себе ца-

рями, тобто фактично відкрито проголосили своє прагнення створити власні 

держави. 

У цих умовах Антигон Одноокий і Деметрий Поліоркет зробили останню 

спробу відродити світову державу Олександра, але ця спроба завершилась нев-

дачею. У 301 р. до н.е. у битві біля Іпса в центральній частині Малої Азії ко-

аліція діодохів Селевка, Кассандра, Лісімаха та Птоломея розгромила армію 

Антигона Одноокого. Сам Антигон загинув в бою, а його син Деметрій незаба-

ром опинився в полоні у Селевка.  

Останній спалах міжусобної боротьби між діадохами відноситься до 281 р. 

до н.е.. Селевк розгромив війська Лісімаха у битві біля Курупедіоні, а його во-

лодіння розділені між іншими елліністичними правителями.  

У новоутворених державах сформувавася новий тип суспільного устрою, 

держави та культури, який називають елліністичним (чи еллінізмом). Еллінізм 

був насильницьким об’єднанням грецького і давньосхідного світу, які раніше 

розвивалися окремо, в єдину державну систему, що мали чимало спільного у 

своему політичному устрої, соціально-економічному розвитку та культурі. Це 

призвело до створення своєрідного суспільства та  культури, яке представляло 

собою синтез елементів грецької і давньосхідної цивілізації, що створило нову 

політичну, суспільно-економічну та культурну структуру. 

Частина вчених, (Дройзен, Ростовцев, Тарн,) розуміє цей процес як 

об’єднання або взаємодія окремих елементів культури та релігії.  

У вітчизняній історіографії елліністична доба розглядається як поєднання 

та взаємодія східних і грецьких елементів в області політичних установ, еконо-

міки, культури та релігії, соціальних відносин, тобто в усіх сферах життя, ви-

робництва і культури.  

До складу елліністичного світу увійшла територія класичної Греції (вклю-

чаючи Велику Грецію і Причорномор’я) і так званий класичний Схід, тобто 
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Передню і Середню Азія (без Індії і Китаю), Єгипет. У межах цієї великої гео-

графічної зони можна відзначити чотири окремих регіони, які мали загальні 

ознаки, як географічного, так і історичного порядку, відому спільність гро-

мадського і культурного розвитку: 

1) Єгипет і Близький Схід (Східне Середземномор’я, Сирія, Вірменія, Ва-

вилонія, велика частина Малої Азії); 

2) Середній Схід (Іран, Середня Азія, північно-західна частина Індії);  

        3) Балканська Греція, Македонія і західна частина Малої Азії (Пергам); 

4) Велика Греція та Причорномор’я. 

Еллінізм розпочався з походів Олександра Македонського на схід в 334 р. 

до н.е. і закінчився завоюванням останньої елліністичної держави (Єгипетсько-

го царства) римлянами у 30 р. до н.є., тобто загальна тривалість еллінізму скла-

дає приблизно 300 років.  

Можна виділити наступні три періоди еллінізму:  

        1) 334-281 рр. до н. . - утворення імперії Олександра Македонського і її 

розпад в наслідок воєн діадохів; 

2) 280 р. до н. е. - середина II ст. до н. е.- період найвищого розвитку 

еллінізму, його державних інститутів, соціально-економічної моделі та культу-

рної сфери;  

3) середина II ст. до н. е. - 30 р. до н.е.- доба пізнього еллінізму, занепад та 

розпад елліністичних держав, завоювання їх Римом на заході і Парфією на 

сході.  

Виникнення елліністичної ойкумени надало значний поштовх її економіч-

ному розвитку. Відбулось значне пожвавлення караванних шляхів, які з'єдну-

вали портові міста Греції і Фінікії з Малою Азією, Сирією, Месопотамієй і Іра-

ном, Середнією Азію та Індієй.  

Значного розвитку набуло містобудування, заснування нових міст. Значна 

їх частина швидко перетворилась у велики ремісничі, торгові та культурні цен-

три, багато з яких пережили елліністичну епоху. 
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Проникнення у консервативну економічну структуру давньосхідних країн 

численних міст грецького типу з розвинутими полісними відносинами антич-

ного типу, створення великих приватних майстерень в місті, маєтків в сільській 

місцевості з раціональною організацією рабського виробництва, сприяло зрос-

танню економіки елліністичній держав. 

 У кожній з них, відбулося поєднання розвинутих форм античного класич-

ного рабовласництва ( полісного) типу формі з традиційною громадською 

структурою давньосхідного типу. 

У політичному сенсі на зміну традиційному типу грецького полісу та  дав-

ньосхідної деспотії, прийшла нова форма елліністичної монархії, яка поєднува-

ло різні риси, як полісної системи, так і давньосхідного монархічного устрою. 

Обожнювання та необмежена влада царя, наявність розвинутого бюрократич-

ного апарату, наявність царської власності на значну частину земель, наявність 

професійної армії - усе це об'єднувало еллінізм з класичними давньосхідними 

державами. Поряд з цим, існувало більше або менше число міст грецького типу 

і поселень воїнів, які були свого роду полісами, включеними до складу держави 

та мали право на внутрішнє самоврядування. На їх територію царська влада 

поширювалася у досить обмеженому вигляді, а їх населення було вірною опо-

рою елліністичних правителів серед місцевого  населення. 

Взаємодія та взаємозбагачення грецьких і східних елементів в культуре, 

сприяло бурхливому розвитку точних наук: математики, фізики, астрономії, 

біології, географії, виникненню нових філософських систем (стоїцизм, епіку-

рейство, кінізм) тощо. 

Окремі столиці елліністичних держав Александрія Єгипетська, Антіохія на 

Оронті, Сіракузи, Пергам, Родос, Афіни перетворилися у значні культурні та-

наукові центри з величезними для того часу науковими школами та бібліотека-

ми, які були потужними генераторами наукових ідей і нових напрямів культур-

ного життя, поширюваних по усій тодішній ойкумені.  



90 

 

 Серед найбільш могутніх елліністичних держав того часу можна відзна-

чити Єгипетське царство, де правила династія Птоломеїв та державу Се-

левкідів. Значними і впливовими державами елліністичного світу були також 

Македонське царство, де правила династія Антигонідів та Пергамське царство, 

де затвердилася династія Аталлідів.  

Разом з тим, існували держави більш скромних розмірів, зокрема  Боспор-

ське царство, Віфінія, Понт, Родос та інші, роль яких у елліністичної політиці  

хоча і не була такою визначальною, але в той самий час досить вагомою[1, c. 

290-297; 4, с. 408-411; 5]..  
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Лекція № 9 

 

Тема: Ранньорабовласницькі суспільства і держави Італії 

 

План 

 

   1.  Населення  Апеннінського півострова у давнину. 

   2.   Етрурія у VIII-IV ст. до н. е. 

   3.   Виникнення Риму «Царський» період. 

   4.   Рання Римська республіка 

   5.   Завоювання Римом Італії. 

 

Питання № 1. Населення  Апеннінського півострова у давнину. 

 

Найдавніше населення Італії,  античні автори називали  лігурами, або 

лігіями,  які також населяли територію Піренейського півострова та Франції. 

Вони, разом з корсами на Корсиці, сардами в Сардинії і сиканами в Сицилії, 

відносятся до народів так званої середземноморської мовної групи.  Пізніше, 

інши племена відтеснили лігуров у північно-західні райони Італії, де вони ме-

шкали на протязі досить довгого часу. 

На початку II тисячоліття до н.е. в Італії з'являються перши індоєвропей-

ські племена. Найбільш відомі серед них італікі, які поділялись на: умбро-

осксько-сабелльську та латино-сикульську мовни групи.  У XIX ст. виникла 

теорія, згідно якої, вони прийшли до Апенинського півострова з півночі через 

Альпи. Пізніши дослідження стверджували про дві хвилі їх переселення: на 

початку II тисячоліття сюди прйшли племена протолатинів, які створили куль-

туру террамар, а у наприкінці II тисячоліття - народи осксько-умбрської гілки, 

які були носіями культури Вілланова. З середини XX ст. серед науковців поча-

ла переважати гіпотеза, про прибуття італіків до Італії морем із-за Адріатики. 
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На початку I тисячоліття до н.е. на цих територіях почали розселятися та-

кож і інші індоєвропейці - іллірійці, пеласги, а також греки. Останні, потіснив-

ши місцеві племена, заснували свої колонії у Південній Італії та Східній Си-

цилії. 

       В середині I тисячоліття до н.є. у Північної Італії з'явились кельти, або гал-

ли, які прийшли з долин верхнього Дунаю. 

На початку І тис. до н.є. фінікійці почали проникати до Сардинії. У VI ст. 

до н.є. їх колонізація охопила Західну Сицилію та Тірренське узбережжя Італії. 

 На межі VIII-VII ст.до н.є. у Італії з'являються етруски, або туски, яких . 

греки називали тирренами або тирсенами. Сами етруски називали себе - расе-

нами. Вони залишили після себе чимало пам’яток матеріальної культури. Серед 

них,  залишки міст, великі некрополі, зразки мистецтва та численні написи.  

Таким чином, у середини I тисячоліття до н.є. етнічна мапа Італії була ду-

же строкатою. На схилах Апеннін та Альп, а також на північному заході меш-

кали лігури, які дали назву області, і затоці Тірренського моря. У долині Паду-

са з V ст. до н.є. мешкали кельти, яких римляни іменували галлами, звідки цей 

район дістав назву Галлії Цізальпінської (тобто по цей бік Альп). У Середній 

Італії виділилися заселена етрусками область Етрурія, зайнята умбрами, - 

Умбрія, піценами - Піцен. Племена латинів осіли в області Лації, яку оточували 

землі сабінів, еквів, герніків і вольсків, що також розмовляли на італійських 

мовах. Самній заселили оскські племена самнитів і близьких їм сабеллів (мар-

си, марруцини). Населення області Кампанії було змішаним. У південних обла-

стях, Луканії і Бруттії населення складалося з племен оскського походження, а 

в Апулії і Калабрії - переважно з япигів. Основна маса населення Сицилії 

належала до сикулів, близьким по мові латинам, і до давніх сиканів, яких 

відносили до середземноморців. Серед італійців у центрі і на півдні Апеннінсь-

кого півострова і на островах значне місце займали греки [2, c. 31-41; 3, с. 26-

32; 6].. 
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      Питання № 2. Етрурія у VIII-IV ст. до н.є. 

  

Етруски були одним з найбільш культурних народів Італії у другій чверті I 

тис. до н.є. Вони заселяли декілько областей, на заході сучасну Тоскану, на 

північ від неї - Паданську рівнину, а на південь від них - область Кампанію. 

Основу економіки цих територій складало землеробство, яке було орієнто-

вано  на виробництво зернових,  винограду та льону , а також на обробці мета-

лу, виготовлення зброї, бронзових дзеркал, посуду і прикрас, тощо. Значного 

розвитку набуло керамічне виробництво та будівельна справа. 

Етруські міста будувалися за регулярним планом та обносилися потужни-

ми кам’яними стінами. Важливою частиною міста були храми, які зовні були 

схожі на грецькі. У гончарстві етруски наслідували греків, виробляючи  черво-

нофігурну та чорнофігурну кераміку. Водночас, вони створювали свою, у ви-

гляді прикрашених рельєфами або у вигляді тварин посудини часто чорного 

кольору, які мали назву буккеро. Різноманітність ремісничої і сільськогоспо-

дарської продукції сприяли розвитку морської торгівлі, оскільки . етруски були 

чудовими мореплавцями.  

До наших днів збереглись численні етруські некрополі. Вони мають ви-

гляд вирубаних у скелях камерних гробниць усипальниц знаті, над якими 

насипані круглі пагорби. Стіни камер часто прикрашалися  фресками, іноді з 

написами. 

       Етруське суспільство було глубоко стратифіковане. Їх поховання  зберіга-

ють сліди ритуальних вбивств рабів. Рабство мало патріархальний характер, що 

свідчить про архаїчність етруського суспільства. Давні автори неодноразово 

згадують  про існування залежного прошарку з числа скореного населення, 

яких називали пенестами.  

Верхівку етруського суспільства складала військово-жрецька знать. 

Римські автори називали їх "принцепсами".  Вважается, що вони створювали  

найбільш привілейований прошарок населення  ("етэра"). У етруської аристо-
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кратії існував розподіл на патріархальні роди. Жінки займала почесне місце у 

суспільстві, зокрема разом з ім’ям батька етруски згадували ім’я матері.  

 Політична влада у етруських  містах належала царям, які мали вищі війсь-

кові і релігійні повноваження. Але в VI ст. до н.е. царі були замінені виборни-

ми посадовцями, яких називали - "зілахі", що відповідало посаді римського 

"претора", або  "пуртна" (римський "диктатор"). 

 Етруски не створили єдиної централізованої держави. Античні автори по-

відомляють про три об'єднання (тосканське, кампанське, паданське,), які були 

релігійними союзами, що очолювалися обраними з представників міст зілаха-

ми. Найбільш відомим був тосканський союз, центром якого знаходився у  м. 

Вольсінії зі святилищем бога Вельтумна. Тут відбувалися вибори глави союзу і 

щорічні свята та ярмарки. Важливе місце займали також міста Вейи, Клузій, 

Популонія, Перузія, Тарквінії і Церє.  

Загострення соціальних протиріч та потреба у нових землях і ринках, при-

мушивало етрусков активно колонізувати нові території. Вже у VI ст. до н.е. 

вони захопили  східне узбережжя Корсики і Сардинії, а також кампанські міста, 

де ними було утворено новий  союз на чолі з містом Капуею. Їх союзником 

проти греків став Карфаген, який намагався встановити своє на панування в 

Західному Середземномор’ї. У 535 р. до н.є. вони завдали поразку грекам при 

Алалії на узбережжі Корсиці та розповсюдили свою владу на цей острів 

Розквіт етруських міст та їх військової і торгової активності на Апеннінах 

припадає на першу половину VI ст. до н.є. Але вже з останньої чверті VI ст. н.є 

греки беруть реванш. У 524 р. до н.є. вони розбивають етрусків в Кампанії та 

Лації, а в 474 р. до н.є.- у морському бою біля Кум. Наприкінці VI ст. до н.є. 

припиняє своє існування етруська династія у Римі, занепадає етруський вплив 

серед латинів і на півночі, де на етруські міста починають нападати кельти. 

Однак незважаючи на втрату політичної могутності, культурний вплив 

етрусків на північ і центр Італії залишається  досить значним до кінця IV ст. до 

н.є. У римлян користувалося повагою етруська мова, так звана, «етруська дис-
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ципліна», тобто релігійно-міфологічні уявлення і система жертвопринесень та 

ворожінь, які викладалися у священних книгах. Етруські жерці, яких називали  

"гаруспіками", гадали  по блискавках та  по нутрощах тварин.   Етруський 

пантеон включав божества різного порядку - «прихованих», тобто великих 

богів, різних демонів, добрих і злих та душі предків. Серед верховних божеств 

найбільш відомі Тіні, Менрва, Уні, які мали схожі функції з римськими Юпіте-

ром, Мінервою і Юноною. З часом етруски усе більш вбирали грецькі елементи 

культури, та наслідували греків у формах кераміки, вазописі і пластиці. У свою 

чергу, етруски впливали на сусідів-італійців, зокрема на Рим. Римляни перей-

няли у них правила межування полів, планування міст, облаштування будинків, 

вчення гаруспиків, знаки царської влади тощо[2, c. 41-45; 3, с. 32-39; 6]...    

 

      Питання № 3. Виникнення Риму. «Царський» період. 

 

Давній Рим розташовувався на березі судноплавній річці р. Тибр, у гирлі 

якої добувалася сіль,  в області Лацій (Центральна Італія). Вигідне місце 

розташування міста, сприяло його розвитку та полегшувало торговельні та ку-

льтурні зв’язки з іншими народами. 

Античні автори розповідають легенди про прадавню історію Риму, згідно 

якої,  після падіння Трої до узбережжя Лації неподалік від гирла Тибру приста-

ли кораблі троянських утікачів на чолі з героєм Енеєм. Один із місцевих царів, 

Латин доброзичливо прийняв троянців і видав за Енея свою доньку Лавінію. На 

її честь Еней збудував м. Лавіній, а після смерті Латина став царювати над його 

народом і троянцями. Цей об’єднаний народ на згадку про царя, що помер, ста-

ли називати латинами. Чотирнадцятий цар цієї династії, Нумітор був позбав-

лений  влади своїм підступним братом Амулієм. Щоб убезпечити себе від пре-

тендентів на владу, підступний Амулій під виглядом почесті віддав дочку 

Нумітора, Рею Сільвію, у жриці богині Вести, тому що вони повинні були 30 

років зберігати безшлюбність. Але юну весталку відвідав бог Марс, після чого 
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у неї народилися близнюки, Ромул і Рем. Амулій повелів кинути немовлят в 

кошику у води Тибру. Але божественні близнюки не загинули. Після спаду во-

ди їх почала знайшла та вигодовувала  своїм молоком вовчиця, а потім підібрав 

і виховав царський пастух Фаустул. Став дорослими і дізнавшись про таєм-

ницю свого походження, близнюки відновили на царстві діда і зібравши дру-

жину, відправилися на пошуки місця для створення нового поселення. 

Знайшли вони його на пагорбі Палантині і приступили до ритуалу заснування 

міста. Між братами спалахнула сварка, в якій Рем був убитий Ромулом. На 

честь його, місто дістало назву Рим.  

Римський вчений Варрон (I ст. до н.є.) відносив цю подію до 754-753 рр. 

до н.є. Археологи виявили на пагорбі Палантині сліди поселення  середини VIII 

ст. до н.є. В цей час народ Риму (populus) складався з трьох родових триб (пле-

мен). Відомі тільки їх пізні назви - рамни, тіції та луцери. Вважалося, що рамни 

це - латини, тиції - сабіни, а луцери - етруски, що відповідало етнічній структу-

рі Риму у кінці царської епохи. Таким чином, римське населення в етнічному 

плані із самого початку складалось з різних племен і було неоднорідним. Дру-

гим елементом суспільства були 30 курій (фратрій) які складалися з окремих 

родів (gеntеs). Спочатку їх було 100, пізніше - 300.  

Римський рід (gеns) царського часу був батьківським і екзогамним, харак-

теризувався правом взаємного спадкоємства, обирання та зміщення старійшин, 

правом приймати чужаків, а також обов’язком родичів надавати один одному 

допомогу. Родичі мали загальне місце поселення і поховання і носили одне ро-

дове ім’я (nomеn), зроблене від реального або міфічного прародителя та мали 

свої релігійні культи.  

        Його соціально-економічною основою була колективна родова власність 

на землю. Основний же родовий земельний фонд розподіляли між великими 

батьківськими сім’ями (familia), які складалися з 3-4 поколіннь нащадків та   

глави родини (patеrfamilias). Римське прізвище мало спільність майна і було 

основною господарською одиницею суспільства. Поступово в ній зростало зна-
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чення patеr familias, він ставав єдиним власником усього надбання сім’ї, у тому 

числі дітей. 

Управління Римом здійснювали сенат, коміції і цар. Сенат (sеnatus від лат. 

sеnеx - старець) - рада із 100, а потім 300 старійшин, батьків сімейства, які 

представляли окремі роди. Коміції в перекладі з латинської означає народне 

зібрання чоловіків-воїнів. Збиралися вони по куріях, звідки їх назва -  куріатні 

коміції. За рекомендацією сенату на коміціях обирався цар (rеx), який мав фу-

нкції військового вождя, жерця і судді. Члени родів були рівні між собою. Усі 

старші глави сімей (patrеs) могли входити в сенат, так що увесь римський народ 

(populus) був дітьми або нащадками реальних або потенційних батьків-

сенаторів, patrеs, тому їх називали патриціями.  

Поступово розвивалося патріархальне рабство і приватне володіння зем-

лею усередині громад. Це прискорювало розшарування між родами і усередині 

між ними, принцип авторитету за старшинством, мудрості та досвідченості за-

мінювався принципом родовитості та знатності. Збіднілі члени родів шукали 

допомоги у знатніших та багатіших. Вони ставали клієнтами (cliеns - залеж-

ний, слухняний), а їх покровителі - патронами. Патрон наділяв клієнта землею, 

надавав йому своє ім’я та захист у суді, а клієнти складали його бойовий загін. 

Ці зв'язки  - клієнтели вважалися священними, а їх порушення каралося смер-

тю. 

Рим  швидко поповнювалося за рахунок іноземців, яких приваблювало 

вдале розташування міста. Їх число швидко збільшувалося, тому їх стали нази-

вати плебеями (від plеrе - наповнювати). За своїм станом вони нагадували 

афінських метеків, але відрізнялися від них, оскільки отримували від римлян 

невеликих земельних ділянок. 

Плебеї, як і патриції, жили великими батьківськими родинами, які склада-

ли частину роду. Але вони не входили у римські триби, тому не брали участь у 

війнах і не могли збільшити свої землі із загального римського земельного фо-

нду (agеr publicus). Тому плебс займався переважно торгівлею та ремеслом. В 
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їх середовищі, яке було не обмежено родовими зв'язками, швидше розвивалися 

відносини приватної власності та майнова диференціація. Однак, і багаті і бідні 

плебеї були однаково безправні. 

У другої половини VII ст. - VI ст. до н. е. посилюється протистояння між 

римськими царями та родовою знаттю. Перши з них, намагаються зламати опір 

племінної верхівки і знайти більш широку соціальну підтримку серед  населен-

ня Давнього Риму. Один з них, цар Сервій Тулій ввів розподіл усієї римської 

території на 4 міських і 17 сільських триб. Цьому ж цареві приписується також 

перерозподіл земель між багатими і бідними.  Сервій Тулій ввів новий принцип 

комплектування римського війська. Все чоловіче населення Риму (патриції та 

плебеї), було поділено на шість окремих майнових розрядів. До 1-го розряду 

відносилися люди, майно яких, оцінювалося не менше в 100 000 мідних ассів 

(монет); до 2-го - ті, чиє майно складало, як мінімум, в 75 000 ассів; до 3-го - в 

50 000; до 4-го - в 25 000; до 5-го - в 11500 ассів. Усі бідняки входили в 6-й ро-

зряд - пролетарів, багатством яких складало лише їх потомство (prolеs).  

Кожен майновий розряд мав виставляти певне число військових одиниць, 

центурій (сотень): 1-й розряд - 80 центурій важкої піхоти, яка складало основу 

римської армії, і 18 центурій вершників, всього 98 центурій; 2-й - 22; 3-й - 20; 

4-й- 22; 5-й - 30 центурій і 6-й розряд - 1 центурія, в цілому 193 центурії. Вод-

ночас, реформа Сервія Тулія призвела до виникнення нового виду народних зі-

брань - центуріатних коміцій, де кожна центурія була окремою голосуючою 

одиницею. Поява нових коміцій відтіснила на другий план куріатні збори, у ве-

денні яких залишилися переважно справи, пов’язані з родовими культами. Це 

послабляло значення патриціїв в суспільстві і посилювало владу царя.Реформа 

Сервія Тулія стала першим кроком на шляху включення плебсу до складу rom-

anys populus (римського народу).  

Таким чином,  Сервій Тулій ввів новий (цензовий) принцип формування 

римського суспільства та створив загальне війська з патриціїв і плебеїв. 
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Згідно давньоримським оповіданням, наступний правитель Риму - цар Та-

рквіній Гордий, проводив політику терору стосовно родової знаті та повністью 

усунув сенат від управління державою.  Це привело до змови аристократів про-

ти царяі та його вигнання з Риму у 510 р. до н. е..  

Таким чином, історія царського Риму являє собою процес еволюції суспі-

льства від розпаду родоплемінного ладу до становлення першого примітивного 

державного утворення, у вигляді архаічного полісу [2, c. 45-50; 3, с. 51-60; 6]. 

 

   Питання № 4. Рання Римська республіка.  

 

 Повстання населення Риму проти царської влади наприкінці VI ст. (приб-

лизно 510 р. до н.є.) призвело до встановлення республіканського устрою у Да-

вньому Римі (510 - 30 рр. до н.е.). 

Важливою рисою внутрішнього життя ранньої римської республіки стало 

боротьба між патриціями та плебеями. Вимоги плебеїв зводилися до трьох ос-

новних пунктів: 

1) допуск плебеїв до громадської землі, обмеження патриціанського зем-

леволодіння, наділ плебеїв земельними ділянками, тобто вирішення аграрного 

питання; 

2) відміна боргової кабали і обмеження боргового відсотка; 

3) політичне рівноправ’я, тобто участь в усіх зборах і право обрання на усі 

державні посади. 

Оскільки земля була основним видом багатства, а землеробство - головним 

заняттям населення, то аграрне питання лежало в основі усіх вимог плебсу. 

        Боротьба плебеїв з патриціями, розпочавшись у середині VI ст. до н.є., 

закінчилася тільки на початку III ст. до н.є. В її історії виділяють три основних 

етапи:  

1) середина VI ст. до н. е. - 494 р. до н.є. - від реформи Сервія Тулія до 

встановлення народного трибуната;  



100 

 

2) 494-444 рр. до н.є. - від утворення посади народних трибунів до законів 

Канулея;  

3) 385-287 рр. до н.є. - від руху Манлія і законів Ліцинія - Секстія до 

плебісциту диктатора Гортензія. 

На початку V ст. до н.є. плебеї становили основну частину римського 

війська, у якому усі командні пости займали патриції. Спираючись на більшість 

громадян-воїнів, плебеї повели боротьбу за свої права, погрожуючи піти з Риму 

і заснувати нове місто. Такі відходи плебеїв з Риму дістали назву сецесії (від 

лат. sеcеssio - відхід, видалення). У момент серйозних військових ускладнень 

плебейське військо пред’являло патриціям свої вимоги і віддалялося на Свя-

щенну гору (пагорб, розташований в околицях Риму). 

Відхід з Риму більшої частини воїнів, природно, ставив державу в ката-

строфічне становище, і патриції були вимушені йти на поступки. Найваж-

ливішим з них було введення нової посади народних трибунів, які мали право 

призупиняти рішення усіх патриціанських магістратів (494 р. до н.є.). 

Під тиском плебеїв патриції були також вимушені створити комісію з 10 

чоловік - децемвіров (dеcеm viri - десять чоловіків) для запису судових поста-

нов. Комісія децемвірів приступила до вироблення письмових законів. Проте в 

процесі роботи її члени стали зловживати отриманою ними необмеженою вла-

дою, що викликало обурення плебеїв і повторне видалення їх на Священну го-

ру (449 р. до н. е.- так звана друга сецесія). Патриції знову пішли на поступки: 

був встановлений закон, за яким кожен засуджений на смерть римський грома-

дянин мав право звертатися за захистом до народного зібрання. Одночасно бу-

ли опубліковані письмові закони. Вони були записані на XII мідних дошках і 

виставлені для огляду на центральній площі Риму - форумі.  

«Закони XII таблиць» зробили величезний вплив на подальший розвиток 

римського суспільства і права. Старий, пов’язаний з родовим ладом, звичай був 

замінений писаним правом, що закріплює і освячує приватну власність, рабство 

і нерівноправ’я. Всяке посягання на приватну власність каралося, винних під-
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давали суворому покаранню і навіть страчували. 

Через п’ять років (444 р. до н.є.) закон Канулея визнав законність браків пле-

беїв з патриціями і тим самим заклав основи для злиття багатої плебейської 

верхівки з патриціями в один стан. 

В 367 р. до н.є. за пропозицією сенаторів Ліцінія і Секстія були прийняті 

закони, які обмежували патриціанське землеволодіння. Згідно ним, патриціям 

було заборонено мати більше 500 югеров землі (125 га). Частково було 

вирішене і боргове питання. Законодавці не пішли на повну відміну (касацію) 

боргів, але значно зменшили заборгованість шляхом наступного перерахунку: 

сплачені відсотки вираховувалися з основної суми боргу, а частина, що зали-

шилася, виплачувалася на пільгових умовах впродовж трьох років. 

У 326 р. до н. е. за законом трибуна Петелія  боргова кабала для римських 

громадян і членів їх сімей була скасована. З того часу римський громадянин 

відповідав за заборгованість тільки своїм майном. У рабів тепер можна було 

обертати лише військовополонених. 

У 300 р. до н.є. були ухвалені закони, які допускали вибір плебеїв до скла-

ду жрецьких колегій.  

Нарешті, у 287 р. до н. е. знову було підтверджено, що плебісцити (тобто 

рішення плебейських зборів) стали обов’язковими для усіх римських громадян, 

у тому числі і для патриціїв (закон диктатора Гортензія). 

 287 рік до н.є. вважається останнім роком довготривалої боротьби плебеїв 

з патриціями за своє політичне рівноправ’я. З іншого боку, задоволення основ-

них вимог плебеїв вело до консолідації римського суспільства. Рівняння в пра-

вах плебеїв з патриціями змінило соціальну структуру римського суспільства. 

Патриції і плебеї перестали бути різними станами. Верхівка плебсу об’єдналася 

тепер з патриціями і утворила новий стан - нобілітет (від nobilis - кращий, 

значніший), що складався з великих рабо- і землевласників, з середовища яких 

поповнювався сенат і обиралися на державні посади магістрати. 
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Заможний прошарок римських громадян, пов’язаний з середнім землево-

лодінням, торгівлею і комерцією, утворив стан вершників. Усі інші складали 

плебс - вільні селяни, дрібні ремісники і торговці. 

 Найвищим державним органом Римської республіки вважалося народне 

зібрання. Воно приймало або відміняло закони, оголошувало війну і укладало 

мир, було верховною судовою інстанцією, що розбирала апеляції і протести на 

рішення судових органів. Народне зібрання обирало усіх вищих посадовців, в 

руках яких знаходилася уся виконавча влада. У Римі збиралися три види 

народних зібрань - коміцій (від лат. слова comitia - зібрання); до реформ Сервія 

Тулія в середині VI ст. до н. е. народні зібрання збиралися тільки по куріях і 

називалися куріатними коміціями. Проте курії були замкнутими об’єднаннями 

патриціїв з сильними пережитками родового управління і не включали плебеїв.  

У V-IV ст. до н.є. вирішального значення у державному житті набули збо-

ри римських громадян по центуріях, в які входили як патриції, так і плебеї. 

Центуріатні коміції збиралися вищими посадовцями - консулами - за міською 

смугою Риму, на Марсовому полі. Усі римські громадяни виставляли 193 цен-

турії, з них найбагатші - перший клас - 98 центурій, тобто більше половини. 

Голосування проходило по центуріях, кожна мала один голос. Голоси подавали 

по строго заведеному порядку: спочатку центурії першого класу, потім друго-

го, третього і т.д. Якщо за пропозицію голосували більше 50% голосів цен-

турій, голосування припинялося, а пропозиція ставала законом. При подібному 

порядку голосування усі питання вирішувалися 98 центуріями першого класу, 

тобто найбагатшою частиною римського громадянства.  

В процесі боротьби плебеїв з патриціями набули важливого державного 

значення зборів плебеїв по територіальних округах - трибам (римська територія 

поділялася на 35 територіальних округів - триб, 4 міські і 31 сільську). Спочат-

ку трибутні збори складалися з одних плебеїв і збиралися на противагу чисто 

патриціанським зборам по куріях. За законами 449 р., а потім 287 р. рішення 

трибутних плебейських коміцій визнавалися законом, обов’язковим і для пат-
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риціїв. У трибутних коміціях стали брати участь і патриції, а цей вид народно-

го зібрання до II ст. до н. е. став основним і вирішальним в державі. Усі 35 триб 

мали незалежно від складу населення один голос і користувалися однаковими 

правами.  

Таким чином, у  Давньому  Римі співіснувало декілька видів народних зіб-

рань: куріатні, центуріатні, трибутні коміції, але їх функції не були чітко роз-

межовані. 

Важливу роль у державному житті Давнього Риму відігравав сенат. Обрані 

на посаду магістрати звітували у своїх діях перед сенатом і тим самим цілком 

залежали від його волі. З IV ст. до н. е. склад сенату став поповнюватися з магі-

стратів, які відслужили свій термін і після складання своїх повноважень вклю-

чалися в сенатський список. Цей список вівся особливим магістратом-цензором 

в строго ієрархічному порядку. Спочатку в списку стояли імена колишніх цен-

зорів, далі йшли консули, потім претори і т. д. Скликати сенат на засідання мо-

гли тільки вищі магістрати: диктатор, консули, претори. При обговоренні пи-

тань і голосуванні думки і голосу подавалися строго за списком. Прийняте рі-

шення називалося сенатус консультом, або декретом. 

У Римі не було постійного чиновницького апарату, уся виконавча влада 

належала виборним посадовцям - магістратам. Такими магістратами були 

консули, претори, едили, квестори, які обиралися на один рік.  

За римською конституцією усі магістрати були колегіальними (2 консули, 

2 претори, 4 едила, 10 народних трибунів, 4 квестори), щорічно переобиралися 

і неоплачуваними. Виконання обов’язків магістрату вважалося не роботою, а 

шаною і тому було безвідплатною. Тому магістратом міг бути обраний тільки 

багата людина. Під час відправлення посади магістрат не міг притягатися до 

судової відповідальності або бути зміщений.  

Вищими магістратами вважалися цензори, консули, народні трибуни і 

претори.  Консули командували армією, здійснювали вищу цивільну владу, то-

ді як претори відправляли судову владу. Посади цензорів, обиралися один раз 
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в п’ять років на 18 місяців. Їх обирали з колишніх консулів. Вони мали розпо-

діляти римських громадян по майнових класах і, складати списки сенаторів.  

Особа народного трибуна визнавалася священною і недоторканною 

(sacrosanctus). Він володів правом «вето» відносно рішень магістратів, право 

вносити законопроекти, скликати трибутні коміції, і навіть право заарештувати 

магістрата та опротестувати рішення сенату. Всякий, хто ображав трибуна - хоч 

би словами,- підлягав смерті. Влада народного трибуна була дуже велика, але 

їх було 10, і вони могли обернути свою владу один проти одного, наприклад 

використовуючи право «вето», і тим самим нейтралізувати дії своїх колег. До 

того ж влада трибуна обмежувалася тільки межею міста Риму.  

Обов’язками едилів було спостереження за порядком в місті, міський бла-

гоустрій, турбота про продовольство, облаштування громадських ігор. Квесто-

ри завідували казною, вели фінансові книги, вони супроводжували консулів у 

військових походах, розпоряджалися продажем полонених і військової здобичі 

У разі надзвичайних обставин (важка війна, небезпечні повстання або від-

хід плебеїв з Риму) призначався одноосібний диктатор (dictator) і його заступ-

ник, так званий начальник кінноти (magistеr еguitum), якому підкорялися усі 

посадовці, але диктатор не міг залишатися при владі більше  6 місяців. Магіст-

рати і сенат користувалися фактично усією повнотою державної влади в Рим-

ській республіці, яка отримала яскраво виражений аристократичний характер 

[2, c. 55-64; 3, с. 93-108; 6].. 

 

Питання № 5.  Завоювання Римом Італії. 

 

Рим із самого початку своєї історії вів постійні війни з своїми сусідами 

(латинами сабінами, , етрусками). Головною метою цих війн було захоплення 

нових земель. На них, римляни виводили свої колонії, які ставали форпостами 

їх подальших завоювань. Низький рівень розвитку економіки Давнього Риму 
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того часу обумовлював обмеження кількості населення в місті і тим самим від-

хід частини римських громадян у нові колонії. 

 На початку своєї історії  Рим був лише одним з 30 латинських міст області 

Лацій. Наприкінці царської епохи його військова експансія почали тривожити 

латинів і це вилилося у так звану І Латинську війну(496 - 493 рр. до н.є.). Рим 

вимушений був вступити в союз з латинами, які складали  на умовах невтру-

чання в їх внутрішні справи, взаємної військової допомоги та  рівного поділу 

здобичі. Латини, з якими був укладений договір, складали федерацію з 8 міст, 

яка за місцем зборів союз називалась Аріцийською, а найбільш активну роль у 

ньому грало місто Тускул. 

 Подальша експансія римлян на якийсь час була призупинена нападом 

кельтів, або галлів, які у  V ст. до н. е. з’явилися в Північній Італії. У IV ст. до 

н. е. галли почали просуватися на південь в Етрурію. У 390 р. до н. е. в битві 

при річці Алії (притока Тибру) галли розбили римлян і спалили Рим. У руках 

римлян залишився тільки укріплений пагорб Капітолій.  

У подальшому, галльська загроза  неодноразово нависала над римлянами 

та іншими італіками упродовж  всього IV ст. до н. е.. Це зумовило створення 

нового римсько-латинського союзу, до якого приєдналися і інші народи  Се-

редньої Італії  у 358 р. до н.є. За допомогою своїх нових союзників, Рим впо-

рався з труднощами і навіть захопив нові території у етрусків і вольсків, на 

землі яких він вивів своїх колоністів. 

Водночас виріс і міжнародний престиж Риму. У 354 р. до н. е. римляни 

уклали з союз зі своїми східними сусідами - самнітами. Потім послідувало 

встановлення союзних відносин з рядом міст - з етруським Церє  та латинським 

Тускулом. У 348 р. до н.е. була підписана торгова угода з Карфагеном. Все це, 

перетворило Рим у середині IV ст. до н.е. на впливову та сильну державу Цен-

тральної Італії. 

Рим намагався поширити свій вплив на нові території, зокрема на сусідню 

область Кампанію, яка розташовувалась на південь от Лація і не була єдиним 
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цілим ні в етнічному, ні в політичному відношенні. Водночас на ці землі пре-

тендували самніти. Намагаючись встановити свій контроль над Кампаніей 

римляни зважилися на війну проти самнітів. Ця І  Самнітська війна (343-341 р. 

до н.є.) закінчилася перемогою Риму. Переможці розповсюдили свою владу над 

західними кампанцями.  

Римські успіхи стривожили не лише кампанців, але і латинів. Верхівка ла-

тинських міст - членів Аріційської федерації виступила в Римі з вимогою обра-

ти одного з консулів і половину римського сенату з числа латинів. Відмова 

римлян викликала так звану ІІ Латинську війну (340-338 р. до н.є.). У битві біля 

міста Свесса латини і кампанці зазнали поразки. Федерація латинських міст бу-

ла розпущена і замінена новим типом союзу Риму з кожним латинським містом 

окремо. Союзницькі відносини з ними оформлялися договорами. Умови їх бу-

ли продиктовані римлянами залежно від позиції, зайнятої тим або іншим 

містом під час війни. Усі латинські міста зберігали власне самоврядування і 

могли спільно з римлянами брати участь в заснуванні колоній. Але жителі од-

них латинських міст крім того, були включені до складу римського громадян-

ства, тобто отримали в Римі і майнові, і політичні права, а жителі інших - тіль-

ки майнові. Проте при переселенні в Рим вони набували усієї повноти прав. 

Статут цієї групи латинів дав початок правовій категорії латинського грома-

дянства, яка застосовувалася потім до людей незалежно від їх приналежності 

до латинського племені. Становище кампанців відрізнялося від латинів тим, що 

їм були надані лише майнові права в Римі без права голосування у коміціях і 

без інших латинських прав (civitas sinе suffragio). Цей статут іменувався «це-

ритським правом». Загальним для усіх союзників Риму було те, що усі втрачали 

частину землі, самостійної зовнішньої політики і були зобов’язані брати участь 

на стороні Риму у війнах. 

У відносинах зі своїми союзниками римляни з цього часу стали неухильно 

здійснювати принцип «розділяй і володарюй» (dividе еt impеra).  
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Захопленням Капуї просування римлян в Кампанію не обмежилося. Вони 

напали на кампанійське місто Неаполь, що призвело до ІІ Самнітської війни 

(327-304 рр. до н.є.). Римляни спробували проникнути в гірський Самній, але їх 

військо потрапили у засідку і вимушено були здатися (321 р. до н.є.). Однак, 

наприкінці IV ст. до н.є. переважання римлян стало беззаперечним. У 304 р. до 

н.є. самніти запросили миру. В наслідок  ІІ Самнітської війни кампанські міста, 

включаючи Нолу та  Неаполь, а також сабелльскі племена, що жили навкруги 

Фуцінського озера, стали римськими союзниками. 

Але незабаром над самим Римом нависла загроза. У Північну Італію із-за 

Альп просунулися нові хвилі галлів. Вони пройшли через Етрурію, приєднав  

етрусков до походу на Рим. Цим скористалися самніти, які зміцнили свій вплив  

в Луканії. Це і викликало ІІІ Самнітську війну (298-290 рр. до н.є.). Але у 296 р. 

до н. е. при Сентині римляни завдали своїм ворогам нищівного удару. Галли 

відступили на північ, а етрускам довелося укласти мир з Римом.  

В наслідок  цієї війни,  Самнітська федерація припинила своє існування. 

Самнітські общини повинні були укласти нерівноправний союз з Римом, а 

сабіни отримали римське громадянство без права голосування. З цього часу, 

Рим зайняв пануюче місце у  Середній Італії. 

На початку III ст. до н.є. римляни вдираються до Південої Італії. Розташо-

вані тут численні грецькі міста не мали своїх армій і користувалися послугами 

найманців. Намагання Риму захопити захопити одне з таких міст - Тарент, при-

звело до війни.  Тарент призвав на допомогу відомого полководця, царя Епіру 

Пірра, який мріяв про славу і прагнув створити велику державу, завоювавши 

Італію, Сицилію, а потім і Карфаген. 

 У 280 р. до н.є. Пірр з’явився в Італії. Його армія складалося з 20 000 

піхоти, 3 000 вершників і 20 бойових слонів. Їх використання зіграло 

вирішальну роль у перемозі Пірра при Гераклеї. Усі грецькі міста, а також лу-

кани і самніти перейшли на його сторону.  У 279 р. до н.е. він здобув нову пе-

ремогу  над римлянами при Аускулі в Апулії, однак ціною важких втрат. Не-
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зважаючи на це, Пірр опинився у досить скрутному становищі. Італійські греки 

були невдоволені ним.  Карфаген уклав військовий союз з Римом, спрямований 

проти Пірра та сицилійських грецьких полісів. У цих умовах Пірр пішов на 

союз з сицилійськими греками і прийняв їх пропозицію очолити боротьбу з 

карфагенянами, які контролювали західну частину острова. Залишивши в Та-

ренті гарнізон, цар відбув в Сицилію. Пірр був блискучим полководцем, але 

недалекоглядним політиком. Він досить швидко посварився з своїми си-

цилійськими союзниками та знову повернувся в Італію. Вирішальна битва  

Пірра і римлян під командою римського полководця Манія Курія Дентата 

відбулась у міста Малевентум в 275 р. до н.е., яка завершилась перемогою Ри-

му.  

Пірру довелося безславно покинути Італію і повернутися в Грецію. Услід 

за тим римляни заволоділи Луканією і Бруттієм. Найдовше трималося грецьке 

місто Регій, яке впало у 270 р. до н.є..  З цього часу, увесь Апеннінський 

півострів до Паданської долини був підпорядкований Риму. 

Римські завоювання призвели до створення нового Римсько-італійського 

союзу. Це був союз Риму, з іншими окремими полісами і громадами Італії, які 

визнавали його верховенство, на різних умовах. 

          Частина з них,  мали повне самоврядування, а інші - обмежене. До самов-

рядних громад відносилися, так звані, союзні муніципії (від латів munus - 

обов’язок: трудовий, військовий, почесний) і римські колонії різного рангу. 

До муніципіїв вищого рангу відносились частина латинських полісів 

Лація,  які в 338 р. до н. е. отримали повні права у Римі. Нижче їх за рангом, 

стояли поліси, які мали лише майнові права в Римі у повному (civitatеs sinе 

sutffragio - етруське місто Церє, сабінські міста) або неповному (міста Формії, 

Фунди) об’ємі, а також окремі союзники (socii), що взагалі не мали в Римі 

ніяких прав (грецькі міста Південної Італії - Тарент,  Неаполь, та ін.). 

        Відносини Риму з своїми колоніями союзними договорами не регулювали-

ся. Але фактично вони були складовою частиною Римсько-італійського союзу,  
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не мали самостійності у сфері зовнішньої політики і зобов’язані були воювати 

на стороні Риму.  

Колонії підрозділялися на римські (цивільні) і латинського права. Вони 

користувалися самоврядуванням. Але колоністи римських (цивільних) колоній 

в IV ст. до н. е. мали повні громадянські права у Римі, тобто складали при-

вілейований прошарок колоністів.  

До союзних громад з обмеженим самоврядуванням належали ті, які виму-

шені були в період римського завоювання здатися на милість переможця і 

укласти з ним нерівноправний договір (dеditicii). До них, відносилися кампан-

ські міста (Капуя, Кумі),  які не мали ніяких прав в Римі, але користувалися пе-

вною автономію, під наглядом присланого з Риму префекта ( префектури). До 

союзників нижчого рангу з числа тих, що здалися відносилися члени колишнь-

ої Самнітської федерації, а також скорені галльські племена [2, c. 67-78; 6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекція № 10-11 

 

Тема: Старода вній Рим у ІІІ-ІІ ст. до н. е. 

 

План 
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1. Пунічні війни. 

2. Завоюва ння Римом Східног о Середзе мномор’я 

3. Внутріш ня історія Рима ІІ – початку І ст. до н. е. 

 

        Питання № 1. Пунічні війни 

 

Захопивши південь Апеннін ського півостр ова римська республ іка 

розшири ла свої кордони до Мессінс ької протоки, що відділя ла її від острова 

Сицилії. Існуючі тут грецькі колонії до IV-III ст. до н. е. перетво рилися на 

квітучі міста, що виклика ло заздріс ть войовни чих сусідів, і раніше усього Риму. 

До III ст. до н.є. тут особлив о посилил ись Сіракуз и, які підпоря дкували 

своєму впливу велику частину острова. Грецькі міста здавна знаходи лися у 

ворожих відноси нах з могутні м Карфаге ном. Карфаге няни міцно затверд илися 

в західні й частині острова, де знаходи лись їх укріпле ні міста Лілібеї, Дрепани, 

Панорм. 

     Поки Рим був зайняти й підкоре нням Апеннін ського півостр ова, а 

Карфаге н - завоюва нням Північн ої Африки, їх інтерес и не стикали ся. Проте 

після проникн ення римлян в Південн у Італію положен ня змінило ся. Римська 

республ іка перетво рилася на сильну державу, що претенд увала на пануван ня не 

лише на Апеннін ському півостр ові, але також і на сусідні х територ іях, в першу 

чергу на великих острова х Середзе мномор’я, зокрема на багатій Сицилії. Ці 

домаган ня неминуч е вели до зіткнен ня з Карфаге ном, стурбов аним посилен ням 

і експанс ією Риму. Сутичка двох держав за розділ сфер впливу стала 

неминуч ою.  

Незабаром видався привід для відкрит тя військо вих дій. Римляни 

прийнял и пропози цію грецько го міста Мессани про допомог у в їх війні з 

Сіракуз ами. Це призвел о до І Пунічно ї війни (264 - 241 рр. до н.є.) 

Переправившись в Сицилію, римляни змусили сіракуз ян і карфаге нян, що 

допомог ли їм, зняти облогу Мессани, у відкрит ій битві розбили сухопут ну 
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армію Карфаге на, а потім незабар ом і військо Сіракуз. Їх справи пішли 

настіль ки успішно, що вже через рік вони підійшл и до стін Сіракуз і змусили 

тирана Гієрона укласти мирний договір, за яким він ставав «союзником» Риму, 

сплачув ав грошову контриб уцію і зобов’язався забезпе чувати римські війська 

продово льством. 

У 262 р. до н. е. римляни просуну ли війська на місто Акраган т, 

перетво рений карфаге нянами на сильну фортецю. Після шестимі сячної облоги 

Акраган т впав, війська Карфаге ну були відтісн ені в західни й кут острова, де 

знаходи лися сильно укріпле ні військо во-морські бази Карфаге ну: Панорм, 

Лілібей і Дрепана. Добре захищен і з суші, вони мали сильні гарнізо ни і щедро 

забезпе чувалися морем усім необхід ним. 

Флот Карфаге на, панував на морі, висаджу ючи десанти в найбіль ш беззахи сних 

місцях Сицилії і Апеннін ського півостр ова, завдава в римляна м істотни х 

збитків. 

Для успішно го ведення війни Риму був потрібн ий сильний флот, здатний 

протист ояти Карфаге ну. Рим, мобіліз увавши усі засоби італійс ьких союзник ів, 

в першу чергу грецьки х міст Південн ої Італії, вже в 260 р. до н. е. мав флот до 

120 бойових суден.  

У першому зіткнен ні з невелик ої римсько ї ескадро ю карфаге нський флот 

легко переміг у Ліпарсь ких острові в в 260 р. до н.є. Услід за цим відбула сь нова 

морська битва при Мілах. У цій битві флот Карфаге на був розбити й. Велику 

допомог у римляна м надали придума ні їх суднобу дівниками абордаж ні крюки і 

містки, які перекид алися на ворожий корабел ь: кораблі зчіплюв алися, по 

містках перебіг али легіоне ри і захоплю вали вороже судно. 

Розвиваючи успіхи сухопут них і морськи х сил, римляни прийнял и 

рішення атакува ти ворога на його ж територ ії, тобто перенес ти війну в Африку. 

Вони споряди ли величез ний флот в 330 бойових кораблі в. Карфаге няни 

зробили спробу перешко дити перепра ві римлян в Африку. Новий флот 

Карфаге на у складі 350 кораблі в зустрів римськи й флот у мису Екном (256 р. 
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до н. е.), біля південн ого узбереж жя Сицилії. Проте римляни розбили 

карфаге нян і відкрил и собі шлях в Африку. 

Римська армія висадил ася неподал ік від Карфаге на, підпоря дкувала собі 

численн і дрібні міста і поселен ня і взяла в облогу сам Карфаге н. Римляни 

настіль ки були упевнен і в успіху, що відклик али з Африки велику частину 

флоту і половин у армії. Карфаге няни запроси ли миру, але римськи й консул 

Атілій Регул запропо нував важкі умови. Карфаге няни їх відкину ли і вирішил и 

захищат ися до останні х сил. Були навербо вані нові наймані загони, 

мобіліз овані громадя ни, залежні африкан ці, для команду вання армією був 

запроше ний досвідч ений професі йний воєнача льник - спартан ець Ксантіп п. 

Ксантіп п, розбив римлян, узявши в полон консула Регула. На доверше ння 

цього розгром у під час бурі загинув римськи й флот, якій поспіша в на виручку 

своєї армії (256 р. до н.є.). 

Втративши стратег ічну ініціат иву, римляни  були повинні спорядж ати і 

нові війська, і новий флот. Бойові дії знову були перенес ені в Сицилію, почався 

другий етап війни (255-242 рр. до н.є.). Він характе ризується деякою 

рівнова гою воюючих сторін: успіх мав то Рим, то Карфаге н.  

Призначений в Сицилію головно командувач Карфаге на Гамільк ар Барка 

уміло вів військо ві дії, тривожи в римлян у багатьо х сутичка х, робив сміливі 

рейди на корабля х до Апеннін ського півостр ова і спустош ував узбереж жя. 

      Обидві сторони були змучені війною. Станови ще римлян було дещо 

кращим: в їх руках була велика частина Сицилії, їх армія блокува ла останні 

твердин і Карфаге ну - Лілібей і Дрепану. Проте без флоту це вигідне 

стратег ічне положен ня не можна було викорис тати до кінця, а на спорудж ення 

кораблі в в римські й казні не було грошей. Тоді римляни звернул ися до 

крайньо го засобу: найбіль ш багаті громадя ни були обкладе ні надзвич айним 

податко м в такому розмірі, щоб на отриман і кошти споряди ти 200 бойових 

кораблі в. 
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Новий римськи й флот відправ ився до Сицилії і в битві біля Егатськ их 

острові в у 241 р. до н.є. розбив ескадру Карфаге на. Карфаге н запроси в миру, 

який було укладен о в 241 р. до н. е. Умови його були важкі: карфаге няни 

повинні були повніст ю очистит и Сицилію, виплати ти контриб уцію в 3200 

таланті в срібла (приблизно 84 т. срібла), видати усіх римськи х полонен их без 

викупу. 

Скориставшись скрутни м станови щем Карфаге на, ослабле ного війною, а 

також повстан ням найманц ів і місцево го залежно го населен ня в 241-238 рр. до 

н. е., римляни безпере шкодно захопил и острова Сардині ю і Корсику, що 

належал и Карфаге ну, і організ ували там перші римські провінц ії.  

Карфаген був ослабле ний поразко ю у І Пунічні й війні, але не зломлен ий. 

На чолі військо вої партії, прагнуч ої реваншу, полково дець і тонкий диплома т 

Гамільк ар Барка. Він розроби в стратег ічний план підгото вки до війни. 

Гамільк ар мав намір напасти на Рим сухим шляхом з Іберії. Іберійс ький 

півостр ів був відомий фінікій цям і карфаге нянам своєю родючіс тю, великою 

кількіс тю корисни х копалин и, особлив о срібла. Тут жили численн і войовни чі 

племена іберів, кельтіб ерів і кельтів, з яких можна було набрати найманц ів. 

Тому для підгото вки рішучої війни з Римом потрібн о було міцно 

облашту ватися в Іберії і, створив ши там опорні бази, почати похід на Рим. 

Гамількар Барка відправ ився в Іберію у 237 р. до н. е. Йому довелос я 

зіткнут ися із запекли м опором іберів. За допомог ою сили і диплома тії 

Гамільк ару і його наступн икам вдалося захопит и велику частину півостр ова на 

південь від річки Ебро, навчити і загарту вати у боях численн у найману армію, 

поповни ти казну і заснува ти опорну базу - сильно укріпле не місто Новий 

Карфаге н (суч. Картахе на). Загибло го під час війни з іберами Гамільк ара 

замінив його зять Гасдруб ал. 

Незабаром Гасдруб ал теж загинув у війні з іберами. Військо Карфаге на 

проголо сило своїм вождем старшог о з синів Гамільк ара Барка — Ганніба ла 

(247-183 рр. до н. е.). 
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Новий головно командувач карфаге нської армії Ганніба л вважав, що 

римляни, ослабле ні недавнь ою війною з кельтам и, не зможуть зібрати сильну 

армію, і тому вирішив почати військо ві дії. У 219 р. до н.є. він в облогу і узяв 

сильно укріпле не місто Сагунт на східном у узбереж жі Іберії, яке було 

союзник ом Риму, що стало приводо м для ІІ Пунічно ї війни (218 - 201 рр. до 

н.є.) .  

У наступн ому, 218 р. до н.є. Ганніба л повів свою армію в Італію, почавши 

тим самим здійсне ння планів свого батька. Ганніба л безпере шкодно пройшов 

Північн у Іберію і став просува тися до Альп. Карфаге нянам вдалося нав’язати 

свій план ведення війни, що і зумовил о їх переваг у впродов ж її першого 

періоду. Осінню 218 р. до н. е. армія Карфаге на, яка вчинила нечуван ий в 

історії перехід з Іспанії в Італію, спустил ася з Альп в родючу долину По. Мета 

походу була досягну та, але дорогою ціною. Якщо на початку походу у 

Ганніба ла було близько 80 тис. піхоти, 10 тис. кінноти і 37 слонів, то в Італію 

він привів тільки 20 тис. піхоти, 6 тис. кінноти і декільк а слонів. 

Римській  консул Публій Сципіон зробив спробу затрима ти Ганніба ла. Не 

чекаючи підходу іншого консула з більшою частино ю армії, він дав битву 

Ганніба лу біля річки Тицин (суч. Тичино) і зазнав поразки. Римська армія 

відступ ила до міста Плаценц ії, де і об’єдналася зі свіжими війська ми. 

Ганніба лу застигн увши об’єднану римську армію зненаць ка, коли вона 

переход ила річку Требію, у запеклі й битві розбив її (битва при Требії, зима 218 

р. до н. е.). Проти Риму повстал а велика частина Цізальп ійської Галлії, і 

Ганніба л став хазяїно м Північн ої Італії. Ганніба л вирішив вторгну тися на 

територ ію Середнь ої Італії і, піднявш и на повстан ня скорени х Римом італікі в, 

ізолюва ти і розгром ити Рим. 

Римляни обрали в консули популяр ного в народі Гая Фламіні я, що 

прослав илося своїми перемог ами над кельтам и. Навесні 217 р. до н.є. римські 

легіони на чолі з Фламіні єм зайняли укріпле ну позицію в гірськи х прохода х 

Апеннін ських гір, сподіва ючись затрима ти Ганніба ла. Проте Ганніба л, 
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влаштув ав римляна м засідку на дорозі у Тразіме нського озера.  Римляни 

потрапи ли в оточенн я і були розбиті. Загинув і сам Фламіні й (весна 217 р. до н. 

е.). Зважаюч и на крайню небезпе ку римляни обрали диктато ра - старого, 

навчено го досвідо м і обережн ого Фабія Максіма - і вжили заходи по обороні 

міста. Але Ганніба л не пішов на Рим. Він обрав інший шлях: вийшов на 

узбереж жі Адріати чного моря і пройшов у багату Апулію, де дав відпочи нок 

своєму війську. 

Римський диктато р Фабій, ухиляюч ись від рішучої битви, йшов за армією 

Карфаге на по п’ятах, вимотую чи її в дрібних сутичка х. Ганніба л прагнув до 

рішучої битви, йому потрібн а була перемог а, щоб схилити римськи х союзник ів 

до відпада ння від Риму. 

Становище Ганніба ла поступо во погіршу валося: його сили танули, проте 

обережн а тактика Фабія і розорен ня дрібних землеро бів стали виклика ти 

нарікан ня в Римі. Демокра тичні круги народно го зібранн я вимагал и рішучих 

дій, і на 216 р. до н. е. консула ми були обрані досвідч ений воєнача льник Луцій 

Емілій Павло і популяр ний прибічн ик рішучих дій Гай Теренці й Варрон. На 

чолі об’єднаної армії, яка налічув ала 80 тис. піхоти і 6-7 тис. кінноти, консули 

літом 216 р. до н. е. біля містечк а Канни зустріл ися з військо м Ганніба ла. У 

Ганніба ла було майже удвічі менше сил: 40 тис. піхоти і 14 тис. кінноти. 

Незважа ючи на запереч ення Емілія Павла, Теренці й Варрон, поклада ючись на 

кількіс ну переваг у в силах, розгорн ув війська для битви, не врахува вши те, що 

широка рівнина дозволя ла його супроти вникові викорис тати переваг и у 

кінноті. Коли римляни ударили по центру супроти вника і стали тіснити його, 

вони поступо во втягнул ися в мішок між флангам и супроти вника. Доверши ла 

оточенн я карфаге нська кіннота, яка відкину ла ворожих вершник ів і 

обрушил ася з тилу на римську піхоту. Незабар ом битва перейшл а в різанин у. 

Більша частина римсько ї армії  була знищена або узята в полон.  

Тонкий диплома т, Ганніба л, викорис товуючи перемог у, спробув ав 

створит и антирим ську коаліці ю. У 215 р. до н. е. він уклав договір з 
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македон ським царем Філіпом V, який зобов’язався вторгну тися в Італію. 

Ганніба л притягн ув на свою сторону державу Сіракуз і деякі грецькі міста в 

Сицилії. Рим опинивс я в кільці ворогів. 

Перед лицем такої грізної небезпе ки римськи й уряд вжив енергій ні 

заходи. Обіцянк ами і загроза ми Риму вдалося зберегт и вірніст ь більшог о числа 

латинсь ких і італійс ьких союзник ів. Були зібрані нові війська. До їх складу 

довелос я включит и навіть рабів, викупле них державо ю. Вторгне ння 

македон ського царя вдалося запобіг ти диплома тичним шляхом. На чолі нових 

легіоні в були поставл ені досвідч ені Фабій Максім і рішучий Клавдій Марцелл. 

З 215 р. почався новий етап війни, який в цілому можна визначи ти як етап 

відносн ої рівнова ги. Римляни відмови лися від ідеї досягне ння перемог и в 

рішучій битві і зробили ставку на тривалу війну, розрахо вану на вимотув ання 

сил супроти вника. Вони роздріб нили свою армію на декільк а частин, які 

повинні були діяти самості йно Одна з них повинна була блокува ти Ганніба ла в 

Італії, перешко джаючи його подальш им успіхам, інша була послана в Сицилію 

(опанувавши Сицилію, Ганніба л міг би встанов ити тісні зв’язки з далеким 

Карфаге ном, що вивело б його з ізоляці ї, тому римляни так дорожил и 

Сициліє ю). Третя армія діяла в Іберії і сковува ла тут війська Карфаге ну, 

керован і братом Ганніба ла, - Гасдруб алом. Поступо во комунік ації Ганніба ла з 

його основни ми базами були переріз ані, а його італійс ька армія виявила ся 

відріза ною і прирече ною на знищенн я. Його наймані війська, не готові 

тривалі й до війни, не могли довгий час зберіга ти бойовий дух. 

 Римляна м вдалося виграти декільк а дрібних сутичок в Італії, а в 211 р. до 

н. е. обложит и і узяти найбіль ше місто Сицилії Сіракуз и. 

Захопивши Сицилію, римляни відріза ли Ганніба ла від Карфаге на, блокува ли 

усі зв’язки ворожої столиці з її звитяжн им воєнача льником. 

У свою чергу, Ганніба л завдав Риму ще декільк а чутливи х ударів. У 214 р. до н. 

е. у битві при Апулії він розгром ив військо під команду ванням Фульвія, розбив 

Марцелл а у битві при Канузії (212 р. до н. е.), узяв в тому ж році важливи й 
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порт Тарент і продовж ував спустош увати Південн у Італію. 

Зі змінним успіхом йшла боротьб а в Іберії. Римляна м в 214-212 рр. до н. е. 

вдалося відтісн ити карфаге нян в приморс ькі міста, але у битві на річці Ебро 

римські війська були наголов у розбиті, і уся Південн а Іберія знову перейшл а до 

карфаге нян. 

Остаточний перелом на користь римлян настав лише з 211 р. до н. е. Він 

був пов’язаний із захопле нням багатої і багатол юдної Капуї, що перейшл а на 

сторону Ганніба ла в 216 р. до н. е. Капуя була опорною базою Ганніба ла. 

Втрата Капуї ставила карфаге нян перед катастр офою. Щоб допомог ти 

обложен ому місту і змусити римські війська зняти облогу, Ганніба л наважив ся 

на відчайд ушний крок: він повів свою армію на місто Рим. Серед римсько го 

населен ня підняла ся паніка. Слова «Hannibal antе portas» увійшли до приказк и. 

Але штурмув ати сильно укріпле не місто Ганніба л не міг, та це і не входило в 

його плани. Римляни продовж ували осаджув ати Капую і незабар ом узяли 

місто. Демонст ративний похід Ганніба ла на Рим закінчи вся повною невдаче ю 

(211 р. до н. е.). 

У 210 р. до н. е. в Іспанію була послана нова римська армія на чолі з 

молодим таланов итим воєнача льником Публієм Корнелі єм Сципіон ом, сином 

консула 218 р. Публія Корнелі я Сципіон а. Сципіон в 209 р. до н. е. сміливи м 

набігом опанува в основно ю опорною базою військ Карфаге нів в Іспанії - 

Новим Карфаге ном. Після цієї поразки Гасдруб ал вирішив не продовж увати 

боротьб у за Іспанію, а рушити в Італію на об’єднання з армією Ганніба ла. 

      Сицилія і Іберія були втрачен і карфаге нянами. Італійс ькі союзник и, що 

відпали було від Риму, знову стали переход ити на його сторону. Наймана армія 

Ганніба ла танула. Гасдруб ал, що рухався з Іберії з необхід ним підкріп ленням 

був зупинен ий і розбити й при Метаврі (207 р. до н. е.). 

 Публій Корнелі й Сципіон, що поверну вся з Іспанії запропо нував сенату 

перенес ти війну в Африку, справед ливо вважаюч и, що вторгне ння на 
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територ ію Карфаге на змусить Ганніба ла швидше очистит и Італію і йти на 

захист рідного міста. 

У 204 р. до н. е. Сципіон на чолі експеди ційних сил висадив ся в Африці. 

Як він і чекав, правите лі Карфаге ну терміно во відклик али Ганніба ла з Італії. 

Сципіон в 203 р. до н. е. у битві при Великих рівнина х розгром ив військо 

Карфаге на і в наступн ому, 202 року до н. е. у битві при Замі зустрів ся з 

Ганніба лом. Велику допомог у римляна м надав союз з нумідій ским царем 

Масініс а, що надав їм свою кінноту. Спроба Ганніба ла розладн ати римські 

ряди атакою слонів успіху не мала. Піхота Карфаге на, яка відчайд ушно чинила 

опір, довго утримув ала свої позиції, але нумідій ська кіннота обійшла бойові 

порядки карфаге нян і ударила їм в тил. 

Таким чином, у битві при Замі повтори лася ситуаці я бою при Каннах, 

тільки перемож еною цього разу виявила ся армія Карфаге на. Сам Ганніба л втік 

в Карфаге н і запропо нував Раді міста укласти мир на будь-яких умовах. 

У Карфаге на не було ні грошей, ні армії, подальш а боротьб а могла привест и до 

повного знищенн я навіть самого міста. Тому правите лі Карфаге ну 

капітул ювали (201 р. до н. е.). 

Римляни продикт ували важкі умови миру. Карфаге н втрачав усі заморсь кі 

володін ня, увесь військо вий флот (500 кораблі в), його територ ія обмежув алася 

невелик им міським округом в Африці. Карфаге н втрачав право мати 

військо вий флот, не міг без дозволу Риму вести війни і повинен був 

виплачу вати контриб уцію в 10 тис. таланті в впродов ж п’ятдесяти років.  

До середин и II ст. до н. е. Карфаге н оправив ся від поразки і знову став 

багатол юдним багатим містом. Його торгівл я, морська і сухопут на, процвіт ала, 

сільськ е господа рство знаходи лося на підйомі, казна була повна. Римськи й 

сенат пильно стежив за станови щем в Карфаге ні, туди неоднор азово вирушал и 

спеціал ьні комісії сенату. Римляни усвідом лювали те, що багатий Карфаге н 

зможе дуже швидко зібрати велику найману армію і знову виявити ся грізним 

супроти вником. Згідно з мирною угодою 201 р. до н. е., Карфаге н не міг без 
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згоди римлян вести які-небудь війни. Цим постійн о користу валися сусіди 

Карфаге на, зокрема цар сусіднь ого Нумідій ського царства Масініс са, союзник 

Риму. Конфлік т карфаге нян із Масініс сою створюв ав сприятл иву можливі сть 

для розправ и з ненавис ним містом. Тому в сенаті перемог ла точка зору тих, хто 

стояв за повне знищенн я Карфаге на. 

 Коли питання про конфлік т між Масініс сою і Карфаге ном 

обговор ювалося у римсько му  сенаті, між ними розпоча лися військо ві дії. 

Війська Карфаге на були розбиті. Масініс са, захопив ши нові територ ії, отримав 

велику контриб уцію. Проте римлян це вже не цікавил о. Під приводо м, що 

карфаге няни порушил и договір 201 р. до н. е., римськи й сенат оголоси в місту 

війну, яка дістала назву ІІІ Пунічно ї війни (149-146 рр. до н. е.). 

Римська армія висадил ася в Африці. Римляни припуск али, що Карфаге н не 

зможе вести війну, і уряд Карфаге на дійсно був згоден прийнят и будь-які 

умови миру. Спочатк у римляни зажадал и видачі заручни ків, роззбро єння міста, 

передач і усієї зброї, військо вих матеріа лів і метальн их знарядь. Коли ж усі їх 

умови були виконан і, римляни додатко во висунул и ще одну умову - місто 

Карфаге н має бути перенес ене з берега моря в глиб країни. Остання вимога 

виклика ла вибух обуренн я карфаге нян. Було прийнят о рішення боротис я до 

останні х сил. Щоб приспат и пильніс ть римськи х полково дців, що стояли 

неподал ік від беззбро йного міста, карфаге няни попроси ли на роздумі 30 днів. 

Вони викорис тали цей час, щоб зміцнит и стіни, звести додатко ві укріпле ння, 

приготу вати нову зброю, метальн і знарядд я, провест и загальн е озброєн ня 

населен ня, зібрати кошти для вербува ння найманц ів. 

Коли встанов лений час витік і римські легіони підійшл и до стін, вони побачил и 

перед собою потужну фортецю, яку обороня ли усе населен ня. Перші спроби 

узяти Карфаге н були легко відбиті. Римляни були вимушен і почати тривалу 

облогу міста, дисципл іна в армії стала падати. Римськи й сенат з тривого ю 

дивився на несподі ваний розвито к військо вих дій. Для поліпше ння обстано вки 

він пішов на надзвич айний захід: консуло м на 147 р. до н. е. і 
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головно командувачем був признач ений молодий полково дець, що подає надії, і 

таланов итий диплома т, який ще не пройшов покладе ні сходи магістр атів 

Сципіон Еміліан. Сципіон передус ім віднови в дисципл іну. Він розгром ив 

загони карфаге нян, що діяли в тилу у римлян, і сконцен трував усі війська 

навколо Карфаге на. Була побудов ана система укріпле нь, якими обложен е місто 

було відріза не від зовнішн ього світу. 

У Карфаге ні, ізольов аному від зовнішн ього світу, розпоча вся голод і 

хвороби.  Було здійсне нно загальн ий штурм (146 р. до н.є.). Упродов ж шести 

днів йшли бої на стінах і вулицях міста. Здобуте місто по інструк ції римсько го 

сенату було спалене і зруйнов ане. Місце було проклят е і по розвали нах 

пройшли ся плугом на знак того, що тут не повинна коли-небудь селитис я 

людина. Територ ія Карфаге на була оголоше на римсько ю провінц ією Африкою 

[2, c. 79-90, 101-103; 3, с. 222-261; 6]...  

 

Питання № 2. Завоюва ння Римом Східног о Середзе мномор’я 

 

Перемога у Пунічни х війнах мала  велике міжнаро дне значенн я. Ставши 

володар ем всього Західно го Середзе мномор’я, Рим перетво рився на 

найсиль нішу державу середзе мноморського світу тієї епохи. Незабар ом 

римляни обернул и свої загарбн ицькі погляди на Схід, де виснажу вали себе у 

безпере рвних війнах еллініс тичні монархи, правона ступники держави 

Олексан дра. Майстер но викорис товуючи їх давні протирі ччя, Рим підтрим ував 

політич ний розлад між еллініс тичними держава ми. Римськи й сенат 

справед ливо вважав, що союз еллініс тичних правите лів був би дуже 

небезпе чний для римськи х загарбн ицьких планів.  

У той самий час коли римляни воювали з Ганніба лом, на Сході виник 

військо во-політичний союз Македон ії і царства Селевкі дів. Філіп V 

Македон ський і Антіох III прагнул и до переділ у областе й Східног о 

Середзе мномор’я. Скорист авшись послабл енням Єгипту при малоліт ньому царі 
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Птолеме ї V, Філіп V і Антіоха III уклали угоду про захопле ння і розподі л 

володін ь Птолеме їв на острова х Егейськ ого моря, в Малій Азії і Сирії. 

Уклавши договір, Антіох III зайняв усю Келесір ію, Філіп же захопив грецькі 

міста в протока х, розграб ував узбереж жя Пергама і окупову вав Карію. 

Захопле ння Філіпа і загроза перетво рення Македон ії в найсиль нішу державу в 

Егейськ ому морі виклика ли виступ проти Філіпа V Пергамс ького царства, 

Родосу, Візанті ї, Афін і інших грецьки х міст. Таким чином, в Егейськ ому 

басейні склався антимак едонський військо вий союз. У війні з союзом Пергамо 

- Родосу Філіп V зазнав поразки в морські й битві при острові Хіосі (201 р. до н. 

е.). 

Розвиваючи військо ві дії проти Філіпа V, союзник и звернул ися по 

допомог у до Риму. Римляни не були зацікав лені в посилен ні Македон ії. 

Захопле ння Філіпом острові в Егейськ ого моря і південн о-західних областе й 

Малої Азії утрудни ли б політич не і економі чне проникн ення у басейн 

Егейськ ого моря, а оволоді ння Кіреною могло постави ти під загрозу 

морепла вання римлян в усьому Східном у Середзе мномор’ї. Питання про війну 

з Македон ією було вирішен е в сенаті і був винесен ий на народне зібранн я, яке 

врешті-решт санкціо нувало війну.  

Одночасно на Схід було спрямов ано посольс тво, яке повинне було 

добитис я нейтрал ітету Антіоха III і зміцнен ня союзу римлян з 

антимак едонською коаліці єю. Римськи м послам вдалося, погодив шись на 

захопле ння Антіохо м Келесір ії, добитис я його нейтрал ітету під час війни між 

Філіпом і антимак едонською коаліці єю на чолі з Римсько ю республ ікою. З 

Пергамо м і Родосом був укладен ий союз, що зіграв вирішал ьну роль у боротьб і 

римлян з Македон ією. 

Осінню 200 р. до н.є. римська армія висадил ася в Греції і почала 

просува тися в Македон ію. Римляни, уміло викорис тавши антимак едонський 

рух в Греції, залучил и в 199 р. до н. е. до війни Етолійс ький, а потім і 

Ахейськ ий союзи (198 р. до н.є.). У 198 р. до н.є. римську армію очолив Тит 
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Квінкці й Фламіні н, здібний полково дець і майстер ний диплома т. Рішуча битва 

між римляна ми і Македон ією сталася у Фессалі ї в горбист ій місцево сті при 

Кіноске фалах (197 р. до н.є.).  

Зазнавши поразки, Філіп почав перегов ори про мир. Філіп повинен був 

відмови тися від усіх володін ь поза Македон ією, сплатит и Риму 1000 таланті в, 

видати римляна м свій військо вий флот, за винятко м шести кораблі в, поверну ти 

усіх військо вополонених і скороти ти армію до 5 тис. чоловік. Він не мав права 

починат и війну без відома Риму, тобто позбувс я самості йної зовнішн ьої 

політик и. Крім того, він повинен був визнати свободу грецьки х міст. 

На Істмійс ьких іграх в 196 р. до н. е. було офіційн о оголоше но, що 

римськи й сенат і полково дець Тит Фламіні н дарують грецьки м містам свободу. 

Це оголоше ння виклика ло в Греції загальн е тріумфу вання. 

Мир з Македон ією був укладен ий, але римська армія продовж увала залишат ися 

в Греції аж до 194 р. до н. е. У Коринф, Халкіду, Деметрі аду були введені 

римські гарнізо ни. Ці заходи римлян показал и грекам, що їх звільне ння 

виявило ся лише зміною панів: македон ське пануван ня змінило ся римськи м, що 

виклика ло невдово лення значної частини грецько го суспіль ства.  Проте 

аристок ратичні прошарк и підтрим ували римлян, бачачи в них силу, здатну 

зберіга ти спокій народни х мас. 

З заверше нням ІІ Македон ської війни, зростає напруга у відноше ннях 

Риму з державо ю Селевкі дів. Антіох III почав захоплю вати міста південн ого і 

західно го берегів Малої Азії. Він уклав військо ві союзи з галатам и і 

Каппадо кією, тим самим оточивш и вороже йому Пергамс ьке царство своїми 

союзник ами. Потім Антіох перейшо в у Фракію і тут підпоря дкував собі грецькі 

міста по берегах Пропонт іди і Геллесп онта, якими раніше володів Філіп 

Македон ський. 

Окупація Херсоне су Фракійс ького зробила Антіоха хазяїно м проток в 

Чорне море, з чим ніяк не могли примири тися Пергам і Родос. Родосці 

оголоси ли в 197 р. до н. е. війну Антіоху і, розпоча вши військо ві дії на морі та 
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звернул ися до Риму про допомог у. Але римляни, не закінчи вши ще війну в 

Греції, відхили лися від прямого втручан ня у нову війну. Проте вони оголоси ли 

себе захисни ками грецьки х міст і вимагал и від Антіоха звільне ння їх. 

Одночас но римляни наполяг али на поверне нні Єгипту відібра них у нього 

Антіохо м земель. Антіох відхили в ці вимоги. 

Прагнучи притягн ути греків на свою сторону, він розвину в активну 

диплома тичну діяльні сть в Греції, де невдово лення Римом усе поглибл ювалося. 

Проте сирійсь кому цареві вдалося притягн ути на свою сторону в Греції лише 

Етолійс ький союз і дрібні міста. 

Римський уряд, готуючи сь до війни з Антіохо м, зміцнив свій старий союз з 

Родосом і Пергамо м. Ахейськ ий союз виступи в на стороні Риму. Римські й 

диплома тії  вдалося ціною мовчазн ої відмови від деяких пунктів мирного 

договор у утримат и Філіпа від допомог и Антіоху. 

У 192 р. до н. е. Антіох III, , заклика ний етолійц ями, перепра вився на 

Балканс ький півостр ів і зупинив ся у Фермопі л. 

Римська армія під команду ванням Марка Атілія Глабріо на завдала поразки 

головні й армії Антіоха. Під натиско м римлян Антіох III покинув Грецію і 

відвів свої війська в Ефес; його грецькі союзник и запроси ли у Риму миру і 

повинні були на вимогу Риму увійти до Ахейськ ого союзу. Останні й став 

головно ю силою в Греції і провідн иком римсько го впливу в ній. 

Вигнання Антіоха з Європи не означал о кінця війни.  

Римський флот за допомог ою пергамс ьких кораблі в і Родосу  розбив флот 

Антіоха III  і створив можливі сть перепра ви римськи х військ у Малу Азію. 

Рішуча битва римлян з Антіохо м відбула ся при Магнезі ї (190 р. до н.є.). Армія 

Антіоха III була розгром лена і майже знищена. 

З Антіохо м III був укладен ий Апамейс ький мир у188 р. до н.є. Антіох 

повинен був сплатит и Риму 15 тис. таланті в, флот його скорочу вався до 10 

судів, він зобов’язувався не мати в західні й армії слонів, втрачав усі територ ії у 

Малої Азії. 
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Римляни розділи ли відвойо вані у Антіоха в Малої Азії землі між своїми 

союзник ами. Велика частина їх перейшл а до Пергаму і Родосу. Пергаму були 

віддані також землі, захопле ні Антіохо м в Європі. В результ аті Пергам 

перетво рився на велику і сильну державу. Політик а Риму найбіль шого 

сприянн я Пергаму була спрямов ана проти Македон ії. 

Таким чином, впродов ж коротко го часу Рим, викорис товуючи суперни цтво 

еллініс тичних держав і спираюч ись на родоськ о-пергамський союз, завдав 

військо вої поразки двом найбіль ш великим держава м еллініс тичного світу - 

Македон ії і Сирії. 

Війна з союзник ом Антіоха - Етолійс ьким союзом - тривала і після битви 

при Магнезі ї. Етолійц і чинили опір, і тільки коли на них рушили з півночі 

Філіп, епіроти і іллірій ці, а з півдня - ахейськ і війська, Етолія підкори лася. 

Вона була розграб ована і спустош ена, територ ія її значно скорочу валася. З того 

часу Етолія втратил а політич не значенн я. 

У центрі уваги римсько ї політик и на Сході з середин и 170-х років до н. е. 

знову стали взаємов ідносини з Македон ією. За минулий після другої 

Македон ської війни час Філіп, незважа ючи на умови договор у, що обмежую ть 

його дії, прагнув вести самості йну зовнішн ю політик у, віднови ти свою 

військо ву потужні сть. 

Після смерті Філіпа на македон ський престол вступив його син - Персей, 

перекон аний супроти вник Риму. Він проводи в відкрит у антирим ську політик у і 

уклав союз з Епіром.  Коаліці я була спрямов ана проти Риму і проти його 

союзник а - Пергамс ького царства. Антирим ська діяльні сть Персея стала відома 

в Римі. На закрито му засідан ні сенату за участю пергамс ького царя війна з 

Македон ією була вирішен а і оголоше на у 171 р. до н.є. 

У 169 р. до н. е. римські легіони під команду ванням консула Луция Емілія 

Павла почали наступ на Македон ію. Персей відступ ав до Підна, вирішив ши 

обороня ти гірські проходи в Македон ію. Тут, у 168 р. до н.є. сталася 

вирішал ьна битва, яку Персей програв. Розбивш и македон ян, Емілій Павло 
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рушив зі своєю армією проти союзник ів Персея - іллірій ців і Епіру. Він 

розгром ив епірськ і міста і абсолют но спустош ив цю країну; 150 тис. епірців 

було продано в рабство. В результ аті перемог и над Персеєм римляни знищили 

Македон ську державу.  

Знищення єдиної Македон ії призвел о до різкої зміни усієї зовнішн ьої 

політик и Риму на Сході. В першу чергу для Риму відпала необхід ність у 

збереже нні родоськ о-пергамського союзу і подальш е зміцнен ні цих держав. 

Навпаки, Рим тепер був зацікав лений в їх послабл енні. Скорист авшись 

повстан ням галатів, віддани х свого часу Римом під протект орат Пергама, 

римляни оголоси ли самості йність Галатії. Вони визнали також вільною і 

Пафлаго нію. Бажаючи створит и утрудне ння для Пергамс ького царства, 

римляни уклали союз з Віфініє ю, що постійн о ворогув ала з Пергамо м, і з 

Геракле єю Понтійс ькою, торгови м конкуре нтом Пергамс ького царства, 

створив ши тим самим привід для постійн их супереч ок між цими держава ми. 

Ще суворіш ою була політик а Риму по відноше нню до Родосу. Третя 

Македон ська війна завдала збитку торгівл і Родосу, порушую чи нормаль ні 

економі чні зв’язки в Східном у Середзе мномор’ї. Родос неоднор азово виступа в 

за припине ння війни перед римськи м команду ванням. Вони навіть уклали 

військо вий союз з Критом, але явно переоці нили свої сили і після перемог и над 

Персеєм просили римськи й сенат даруват и їм пробаче ння і союз. Римляни 

скорист алися цим випадко м для послабл ення Родосу: ціною втрати усіх 

володін ь в Малій Азії родосці уникнул и війни з Римом і отримал и титул 

«друзів і союзник ів римсько го народу», який насправ ді прикрив ав пряму 

залежні сть від Риму. 

Після перетво рення Македон ії на провінц ію римляни відмовл яються від 

системи залежни х від них держав і переход ять до прямих територ іальних 

захопле нь на Сході. Усі подальш і звитяжн і війни з еллініс тичними держава ми 

призвод ять до утворен ня нових римськи х провінц ій. Утворен ня провінц ії 

Македон ії призвел о до зміни політик и Риму по відноше нню до Ахейськ ого 
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союзу, який на протязі майже п’ятдесятиріччя користу вався підтрим кою Риму і 

на який римляни спирали ся в Греції. 

       Ахейськ ий союз, прагнуч и до розшире ння підвлад них йому територ ій, 

почав в 148 р. до н. е. війну із Спартою, що відокре милася від нього. Римляни 

цього разу рішуче виступи ли на її захист і зажадал и від Ахейськ ого союзу 

відмови від включен ня в союз не лише Спарти, але і усіх міст Греції, які 

Ахейськ ий союз захопив після другої Македон ської війни. Вожді Ахейськ ого 

союзу, переоці нивши свої сили, почали війну з Римом. Ця війна була 

популяр на в середов ищі демокра тичної частини населен ня ахейськ их міст. 

Ахейськ і стратег и, оголоси вши про відстро чення сплати боргів, прийнял и у 

військо усіх, хто міг володіт и зброєю. Вони озброїл и навіть 12 000 рабів. Для 

покритт я військо вих витрат на багатих ахейськ их громадя н був накладе ний 

надзвич айний податок, але усі ці заходи виявили ся марними ; невелик им 

збройни м силам грецьки х міст протист ояла величез на військо ва машина 

Римсько ї держави. У битві на Істмі  ахейці зазнали повної поразки. Римськи й 

консул Луцій Муммій в 146 р. до н.є. захопив і зруйнув ав найбіль ший центр 

Ахейськ ого союзу - місто Коринф. Жителі його були продані в рабство. 

Ахейськ ий союз і усі інші грецькі союзи були знищені, міста були поставл ені в 

залежні сть від римськи х намісни ків Македон ії. Римляни ввели в грецьки х 

містах однаков ий політич ний устрій, постави вши на чолі їх проримс ьку 

олігарх ію. Лише Афіни і Спарта зберегл и номінал ьну незалеж ність, але 

центром управлі ння в Афінах зробивс я ареопаг, а в Спарті - геруссі я [2, c. 90-

101; 3, с. 262-290; 6].. 

 

Питання № 3. Внутріш ня історія Рима ІІ – початку І ст. до н. е. 

 

У другій половин і ІІ ст. до н.є. римська республ іка вступил а у полосу 

затяжно ї соціаль но - політич ної кризи.  Безконт рольне пануван ня нобіліт ету, 

розорен ня дрібних землеро бів виклика ли гостре невдово лення у широких 
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верств вільног о населен ня, яке вимагал о проведе ння реформ, спрямов аних на 

оздоров лення державн ого устрою, зміцнен ня внутріш ньої єдності суспіль ства, 

активіз ації зовнішн ьої політик и. 

Початком цього потужно го руху стали законоп роекти, запропо новані 

народни м трибуно м у 133 р. до н.є. Тиберіє м Семпрон ієм Гракхом. Він вважав 

необхід ним проведе ння радикал ьних реформ для того, щоб зміцнит и римську 

могутні сть, згуртув ати суспіль ство перед лицем внутріш нього і зовнішн ього 

ворога.  

З точки зору Тиберія, головно ю причино ю падіння римсько ї могутно сті 

було збіднен ня дрібних землеро бів, що поповню вали ряди військ. Тому 

Тиберій запропо нував зупинит и цей процес, провівш и аграрну реформу. 

Але у аграрно ї реформи були не лише прибічн ики, але і неприми ренні 

супроти вники з числа великих рабо- і землевл асників.  

Велика частина великих землевл асників, що спадков о орендув ала величез ні 

ділянки «громадських полів», була налагод жена проти реформи, оскільк и її 

здійсне ння привело б до втрати частини захопле них ними земель. Проти 

розділу «громадських земель» виступа ли і деякі середні землевл асники, які 

придбал и свої володін ня на «громадських полях» і, забудув авши їх, боялися 

переміщ ення з них під час реформи. Римське міське населен ня, що вже 

відірва лося від землеро бства, не прагнул о поверну тися до важкої 

землеро бської праці і відноси лося до ідеї аграрно ї реформи байдуже. Торгово -

лихварська знать - вершник и - зайнята спекуля ціями і комерці йними 

операці ями, також не була зацікав лена в аграрні й реформі, особлив о у зв’язку з 

тим, що Тиберій Гракх пропону вав закріпи ти за кожним землеро бом його 

ділянку навіки, що утрудни ло б торгівл ю земельн ими володін нями. 

У законоп роекті пропону валося обмежит и кількіс ть землі, яку могли брати 

в оренду окремі громадя ни у держави. Такою нормою встанов лювалося 500 

югерів орної землі, що було затверд жено ще в 367 р. до н. е., якщо ж у 

землевл асника були дорослі сини, то на долю двох з них видавал ося ще по 250 
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югерів. Але одна сім’я не могла займати більше ніж  1000 югерів орної землі. 

Земля, яка перевищ ула цю норму , поверта лася державі. Відібра ні надлишк и 

складал и новий земельн ий фонд. З нього нарізал ися ділянки по 30 югерів, які 

розподі лялися між безземе льних або малозем ельних громадя н. Римські 

громадя ни які отримал и таку ділянку повинні були виплачу вати державі 

невелик ий податок і не мали права продава ти або даруват и її. Вони 

розгляд алися, таким чином, не як його власник и, а як спадков і власник и. Це 

було зроблен о для того, щоб запобіг ти продажу земельн их ділянок і затрима ти 

нове розорен ня дрібних землеро бів. 

Проведення законоп роекту про аграрну реформу через народне зібранн я 

усупере ч волі сенату показал о Тиберію силу народу і підштов хнуло його на 

наступн ий крок, що обмежує деякі з важливи х прав сенату. Тиберій 

запропо нував в народно му зібранн і закон, за яким уся казна пергамс ького царя 

Аттала III, який помер і заповів своє царство Риму (133 р. до н.є.), передав алася 

не сенату, а аграрні й комісії ; комісія повинна була розподі лити вільні засоби 

серед тих, хто отримув ав землю колоніс тів, видаючи їм гроші на первинн е 

придбан ня господа рства, купівлю сільськ огосподарських знарядь тощо. 

Практична робота з виявлен ня надлишк ів захопле ної землі призвел а до 

численн их процесі в, які озлобил и великих землевл асників. Його 

супроти вникам вдалося збити сильну опозиці ю. Для доведен ня аграрно ї і 

інших реформ до заверше ння Тиберію треба було зберегт и посаду народно го 

трибуна і на наступн ий, 132 рік до н.є., що було заборон ено законом. Тиберій і 

його прибічн ики вирішил и зробити тиск на хід голосув ання, який переріс у 

кровопр олитну сутичку, під час якої загинул и Тиберій і декільк а сотень його 

прибічн иків. 

Незважаючи на вбивств о Тиберія Гракха і прибічн иків аграрно ї реформи, 

сама ідея аграрни х перетво рень була настіль ки відпові дала потреба м Римсько ї 

держави, що навіть найлюті ші супроти вники Тиберія Гракха не наважил ися 

нападат и на аграрни й закон.  
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Новий підйом руху за демокра тичні і аграрні реформи в Римі був 

пов’язаний з діяльні стю молодшо го брата Тиберія Гракха - Гая Семпрон ія 

Гракха (153-121 рр. до н.є.), який виступи в з широкою і продума ною 

програм ою перетво рень. Для здійсне ння своєї програм и він вирішив згуртув ати 

навколо себе різні прошарк и римсько го громадя нства і протист авити їх 

нобіліт ету. Гай Гракх розумів, що підтрим ки одного сільськ ого плебсу 

недоста тньо. З метою приверт ання на свій бік міськог о населен ня, не 

зацікав леного в отриман ні земельн их ділянок, Гай провів закон про продаж за 

дуже низьким и цінами міськом у населен ню Риму зерна з державн их складів, 

що відразу ж забезпе чило йому симпаті ї бідної частини римсько го 

громадя нства. 

Найважливіше значенн я мали і закони Гая Гракха, проведе ні в інтерес ах 

вершник ів, тобто багатих лихварі в, спекуля нтів, торговц ів і землевл асників 

середнь ої руки. Гай Гракх провів судовий закон, по якому створюв алися судові 

комісії з вершник ів по розбору справ про зловжив ання владою і корупці ю 

римськи х намісни ків в провінц іях. Вершник и, що складал и більшіс ть кампані й 

публика нів (відкупників), що збирали податі з провінц ійного населен ня, 

постійн о стикали ся з римськи ми намісни ками. Завдяки новому складу судових 

комісій вони отримал и можливі сть контрол ювати у своїх інтерес ах діяльні сть 

намісни ків.  

Інший проведе ний в інтерес ах вершник ів закон торкавс я збору податкі в в 

новій провінц ії Азії. По запропо нованому Гаєм Гракхом рішенню народно го 

зібранн я жителі провінц ії Азії були обкладе ні прямим податко м у розмірі 1/10 

частини урожаю, а також непрями ми податка ми у вигляді митних, портови х, 

пасовищ них і інших зборів. Збір усіх податкі в здававс я на відкуп. На відміну 

від старого порядку за законом Гая Гракха відкуп податкі в з провінц ії Азії 

здававс я не в провінц ії, а в Римі, тобто, по суті, віддава вся прямо в руки 

римськи х вершник ів. Природн о, ці закони притягн ули на сторону Гракха 

предста вників вершник ів. 
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Спираючись на підтрим ку сільськ ого населен ня, міськог о плебсу і 

вершник ів, Гай Гракх приступ ив до реаліза ції своїх планів демокра тичних 

перетво рень Римсько ї держави.  

Їм було запропо новано виведен ня колоній на «громадські поля» в Капуї і 

Таренті, які не наважув ався торкнут ися Тиберій. Крім того, Гай Гракх 

запропо нував вивести римськи х колоніс тів в провінц ії, зокрема на місце 

зруйнов аного Карфаге на, і тим самим відкрив для римсько ї колоніз ації 

величез ні територ ії. 

За півтора роки (123-122 рр. до н. е.) ця коаліці я забезпе чувала Гаю Гракху 

підтрим ку народно го зібранн я, затверд жуючи усі його законоп роекти. Як 

далеког лядний політик, він розумів, що розподі л жителів Італії на 

повнопр авних громадя н і безправ них італікі в-союзників підрива є внутріш ню 

міцніст ь Риму, тому подав законоп роект про поширен ня прав римсько го 

громадя нства на італікі в,  

Проте його супроти вникам без особлив их зусиль вдалося перекон ати 

народне зібранн я відхили ти законоп роект. У грудні 122 р. до н.є. Гай склав із 

себе повнова ження народно го трибуна. Консерв атори на чолі з консуло м 

Опімієм відразу ж почали нападки на закони Гая Гракха. Їм вдалося відміни ти 

деякі з них, зокрема анулюва ти закон про виведен ня колонії в Африку. Гай 

Гракх і його прибічн ики, тепер прості члени народно го зібранн я, намагал ися 

завадит и цьому, але під час озброєн их зіткнен ь Гай Гракх був вбитий. 

Проте загибел ь ініціат орів аграрни х реформ ще не означал а, що їх 

багатос тороння діяльні сть виявила ся безплід ною. Аграрна реформа Гракхів 

дала декільк а десяткі в тисяч нових дрібних господа рств. З іншого боку, 

виявила ся плідною ідея виведен ня колоній за межі Італії в римські провінц ії. Ці 

колонії згодом стали служити опорним и пунктам и для створен ня міст 

римсько го типу з інтенси вним внутріш нім життям, з більш передов ою 

культур ою, що давало поштовх економі чному, соціаль ному і культур ному 

розвитк у провінц ій. 
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В процесі запекло ї боротьб и між реформа торами (яких згодом називал и 

популяр ами), що спирали ся на народне зібранн я, і консерв аторами, або 

оптимат ами, оплотом яким був аристок ратичний сенат, були виробле ні різні 

програм и розвитк у Римсько ї держави. Боротьб а за здійсне ння цих програм 

визначи ла значною мірою усю подальш у історію Римсько ї республ іки аж до її 

падіння.  

Згідно із законом, запропо нованому в 111 р. до н. е., народни м трибуно м 

Спурієм Торієм, усі римські громадя ни, що володіл и державн ою землею в 

межах 500 югерів, отримув али їх в повну приватн у власніс ть з правом 

користу ватися, мати і володіт и. Закон 111 р. до н.є. заверши в боротьб у навколо 

аграрно го законод авства 30-20-х років II ст. до н. е. Він закріпи в приватн у 

власніс ть на землю, що перейшл а в руки дрібних і середні х землевл асників (до 

500 югерів). Одночас но підтвер дилася власніс ть тих землевл асників, які 

отримал и ділянки за аграрни ми законам и Гракхів. Деяке зміцнен ня середнь ого 

і дрібног о землево лодіння у кінці II ст. до н. е. сприяло розвитк у товарно -

грошових відноси н в селі, а одночас но і ще більшом у поширен ню класичн ого 

рабства на територ ії Італії. 

Наприкінці ІІ ст. до н.є. була проведе на військо ва реформа Гая Марія. 

Необхід ність такої реорган ізації відчува лася вже давно. Передус ім застарі в 

головни й принцип армії: система ополчен ня, тобто скликан ня певних категор ій 

громадя н для ведення тієї або іншої конкрет ної війни. Громадя ни призовн ого 

віку відрива лися від своїх цивільн их справ, включал ися в легіони, очолюва ні 

консула ми, претора ми і цивільн ими магістр атами. Після заверше ння військо вої 

кампані ї легіони розпуск алися і громадя ни поверта лися до своїх обов’язків. 

Іншим важливи м принцип ом римсько ї армії був її цензови й характе р. Служба в 

легіона х розгляд алася як важливе право громадя нина і тому довірял ася лише 

«добрим» громадя нам, тобто особам, які мають деяку міру добробу ту, міцне 

господа рство і тому повніст ю озброюв алися за власний рахунок. Збідніл і 

громадя ни і ті, що опустил ися нижче певного майново го мінімум у, втрачал и 
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право служити в легіоні. У самих легіона х організ ація військо вого ладу була 

поставл ена в пряму залежні сть від майново го положен ня легіоне рів: 

предста вники римсько ї аристок ратії обіймал и командн і посади, багаті 

громадя ни служили в кінноті, далі залежно від добробу ту воїни ділилис я на 

важкооз броєних і легкооз броєних. Допоміж ні частини італійс ьких союзник ів 

комплек тувалися також з найкращ их, тобто заможни х, людей. 

  Ініціат ором корінно ї реформи і нової військо вої організ ації Риму став 

Гай Марій. Ще в 107 р. до н. е. (цей рік вважаєт ься початко м військо во-

політичних реформ Марія) Марій, набираю чи армію для заверше ння 

Югуртин ської війни, отримав від сенату дозвіл вербува ти усіх римськи х 

громадя н без обмежен ня цензу, тобто безземе льних селян, бідних городян. 

Кожен доброво лець отримув ав зброю від держави, за службу - постійн у річну 

плату, а після війни йому була обіцяна земельн а ділянка. Таким чином, з 

почесно го права захищат и свою вітчизн у військо ва служба стала 

перетво рюватися на вигідну професі ю. Інший вид придбал а і сама військо ва 

організ ація. Якщо у колишні й армії в перших рядах легіоні в билися найбіль ш 

забезпе чені громадя ни, які мали краще озброєн ня і екіпіро вку, то тепер місце 

легіоне ра у бою визнача лося команди ром залежно від бойових якостей 

легіоне ра.  Кожному легіону був наданий допоміж ний загін піхоти і кінноти 

певної чисельн ості, вони постійн о взаємод іяли зі своїм легіоно м і доповню вали 

його бойові дії. 

Оскільки в нову армію стали приймат и самі різнорі дні континг енти 

громадя н і союзник ів, зросла роль військо вої виучки легіоне рів. Марій ввів в 

повсякд енне життя систему постійн их вправ, які покращу вали військо ву 

виучку легіоне ра, підвищу вали його боєздат ність. Були введені нововве дення в 

структу ру римсько го легіону. Марій ввів нову структу рну одиницю в легіоні - 

когорту, що об’єднує 3 маніпул и на чолі з особлив им начальн иком (всього в 

легіоні було 10 когорт). Когорта разом з наданим и до неї союзним и загонам и 
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перетво рювалася на досить велику тактичн у одиницю, здатну виконув ати 

різнома нітніші завданн я, ніж дрібні маніпул и. 

Ідея Марія і пануючи х кругів Риму, що стоять за ним, полягал а в тому, 

щоб створит и професі йну, добре тренова ну армію, яка постійн о поповню ється 

з найширш их, головни м чином з нижчих і середні х прошарк ів римсько го 

громадя нства. Така армія пов’язувала свою боєздат ність і свій добробу т з 

таланто м свого полково дця і його команди рів. Це відділе ння армії від 

соціаль ної організ ації громадя нства сприяло її перетво ренню на велику 

політич ну силу, а команду вача армією - у важливу політич ну фігуру. Слід 

зазначи ти, що у кінці II ст. до н. е. ці процеси тільки починал ися, своє 

заверше ння нова організ ація римсько ї армії отримал а в середин і і в другій 

половин і I ст. до н.є., у епоху падіння Римсько ї республ іки і формува ння 

Імперії. 

Наприкінці 90-х років І ст. до н.є. у Римі знову склалас я напруже на 

обстано вка. Аграрне питання було не вирішен е, багато ветеран ів Марія чекали 

земельн их ділянок, союзник и-італіки жадали громадя нських прав. Найбіль ш 

далеког лядні предста вники сенатсь кої олігарх ії не могли не бачити серйозн ості 

виникли х протирі ч і грізної небезпе ки, нависло ї над римськи м суспіль ством. 

Деякі з них хотіли шляхом радикал ьних реформ, проведе них за ініціат ивою 

держави, пом’якшити станови ще.  

З такою ініціат ивою виступи в народни й трибун 91 р. до н.є. Лівій Друз. 

Централ ьним пунктом його політич ної програм и було надання прав римсько го 

громадя нства усім латинам і італіка м. Проте його законоп роекти не були 

ухвален і, а він сам був вбитий. Вбивств о Друза ще більше загостр ило ситуаці ю. 

У італікі в не було легальн их шляхів у відстою ванні своїх інтерес ів, і вони 

взялися за зброю.  

У  91 р. до н. е. почалас я так звана Союзниц ька війна (91-88 рр. до н. е.) - 

яка охопило південн у і середню частину Італії, особлив о активно брали участь 

у військо вих діях проти Риму племена марсів і самниті в. Повстал і вистави ли 
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армію в 100 тис. чоловік, причому вона мала таку ж високу військо ву виучку і 

організ ацію, що і власне римська, оскільк и італіки здавна служили в римські й 

армії в якості допоміж них частин. 

Дуже важливи м для союзник ів було створен ня власне політич ної організ ації. 

Нею стала федерац ія усіх італійс ьких громад і міст з центром в місті Корфіні й. 

Федерац ія дістала характе рну назву «Італія», її символо м, свого роду гербом, 

стало зображе ння бика, що буцає римську вовчиху. Політич на організ ація 

італікі в скопіюв ала римські порядки. Так само, як і в Римі, обирали ся сенат з 

500 членів, 2 консули і 12 преторі в, інші магістр ати.  

Спираючись на численн у і добре організ овану армію, а також на свою 

політич ну організ ацію, італіки досягли в 90 р. до н.є. значних успіхів. Римляни 

опинили ся в скрутно му станови щі. У цих умовах римськи й сенат вжив рішучі 

заходи. Була проведе на додатко ва мобіліз ація, в легіони були включен і навіть 

вільнов ідпущеники. На чолі окремих армій були поставл ені кращі полково дці.  

Разом з військо вими заходам и найважл ивішу роль в перелом і ходу 

військо вих дій зіграли заходи політич ні. За законом консула 90 р. до н. е. 

Луция Цезаря право римсько го громадя нства надавал ося тим італійс ьким 

громада м, які зберіга ли досі вірніст ь Риму. Інший закон Плавція - Папірія (89 

р. до н. е.), за яким усі жителі союзних громад, що подали в 2-місячний термін 

заяву, отримув али римське громадя нство. Ці закони внесли розлад в ряди 

італікі в. Від союзник ів стали відходи ти багато міст, їх військо ві сили почали 

танути. На другий рік війни (89 р. до н. .) римляна м вдалося нанести італіка м 

ряд поразок. На початку 88 р. до н. е. римляна м вдалося розгром ити останні 

фортеці супроти вника, місто Нолу в Кампані ї, місто Езернію та ін. Важка 

Союзниц ька війна була закінче на. Римськи й сенат розумів крайню небезпе ку 

таких воєн для самого існуван ня Риму. Тому, щоб назавжд и викорен ити 

найбіль ш глибокі причини таких воєн, сенат надав усім італіка м (за деякими 

виключе ннями) права римсько го громадя нства[2, c. 124-139; 3, с. 347-368, 375-

379, 394-399; 6]..  
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Лекція № 12 

 

Тема: Криза політич ної системи Римсько ї республ іки у І ст. до н. е. 

 

План 

 

1. Громадя нські війни 80-х рр.. І ст. до н. е. Диктату ра Корнелі я 

Сулли. 
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2. Криза республ іканського ладу в Римі у 70-50 рр. І ст. до н. е. 

3. Громадя нські війни 40-30 рр. Падіння республ іки.   

 

Питання № 1. Громадя нські війни 80-х рр.. І ст. до н. е. Диктату ра 

Корнелі я Сулли. 

 

В наслідо к Союзниц ької війни італіки формаль но отримал и права 

римсько го громадя нства. Проте, вимушен і піти на поступк и, оптимат и зробили 

усе, щоб обмежит и їх політич ну активні сть у народно му зібранн і. Неповне 

вирішен ня союзниц ького питання, а також скрутне економі чне станови ще 

після війни виклика ли запеклу внутріш ньополітичну боротьб у. 

Новий спалах соціаль ної боротьб и був пов’язаний з діяльні стю народно го 

трибуна 88 р. до н.є. Сульпіц ія Руфа. 

Сульпіцій Руф запропо нував декільк а законоп роектів, які повинні були 

завдати удару по сенатсь кій олігарх ії: провест и чищення сенату, вигнавш и з 

нього усіх сенатор ів, що мають борги понад 10 тис. сестерц ій; розподі лити усіх 

нових громадя н і вільнов ідпущеників по усіх 35 трибам, що зрівнюв ало б їх в 

правах із старими громадя нами. Пропози ції Сульпіц ія Руфа мали успіх в 

народно му зібранн і і, незважа ючи на запекли й опір оптимат ів, були в 88 р. до 

н.є. прийнят і і стали законом. 

Закони Сульпіц ія послаби ли авторит ет і вплив сенату, зміцнил и ряди 

популяр ів. Він запропо нував ще один важливи й закон, за яким сенатсь кий 

воєнача льник Корнелі й Сулла відстор онявся від команду вання армією, що 

відплив ає на Схід воювати з понтійс ьким царем Митрида том VI, і замінюв ався 

Гаєм Марієм, який вступив в союз з популяр ами. Сульпіц ій розумів, що армія, 

очолюва на прибічн иком сенату, буде небезпе чна для популяр ів і їх діяльно сті. 

У народно му зібранн і Сульпиц ию і його прибічн икам вдалося провест и 

свою пропози цію, але легіоне ри підтрим али Суллу, який не підкори вся 
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рішенню народно го зібранн я. Сулла повів війська на Рим і з боєм опанува в 

«вічне місто». 

Уперше в римські й історії армія виступи ла проти існуючо го уряду і 

повалил а його. Захопив ши владу над Римом, Сулла передус ім розправ ився з 

своїми політич ними супроти вниками. Для зміцнен ня влади олігарх ії, від імені 

якої виступа в Сулла, він реформу вав державн ий устрій: зміцнив ряди сенату, 

включив ши туди 300 нових членів зі своїх прибічн иків, різко обмежив права 

народно го зібранн я і народни х трибуні в. Був ухвален ий закон, за яким усі 

запропо новані трибуна ми законоп роекти повинні були заздале гідь 

обговор юватися в сенаті. Тим самим діяльні сть народни х трибуні в ставила ся 

під контрол ь сенату. Нарешті, Сулла змінив порядок голосув ання в народно му 

зібранн і, поверну вши його до старої, так званою сервієв ської, системі, що 

забезпе чує переваж ання заможно ї частини громадя н (першого розряду ). 

Законоп роекти Сулли  були ухвален і і стали законам и без жодного опору. 

Після проведе ння виборно ї кампані ї на наступн ий, 87 рік до н. е. Сулла на чолі 

шести легіоні в відбув на Схід.  

Це розв’язало руки супроти вникам сенатсь кої олігарх ії - популяр ам.  

Незабаром після від’їзду Сулли один з консулі в 87 р. до н.є. Корнелі й Цінна 

вніс в народне зібранн я законоп роект, що передба чає розподі л нових громадя н 

і вільнов ідпущеників по усіх трибам і відновл ення в правах засудже них 

супроти вників Сулли. Його підтрим али італіки, які тільки що отримал и права 

римсько го громадя нства і були ущемлен і сенатсь кою олігарх ією. За приклад ом 

Сулли Цінна і Гай Марій повели їх на Рим і після нетрива лої облоги захопил и 

столицю. Війська Цінни і Марія вчинили різанин у прибічн иків Сулли. Вони 

відміни ли його закони і провели в життя ряд політич них перетво рень. У 

повному об’ємі була відновл ена влада народни х трибуні в, поверну лися до 

колишнь ого порядку голосув ання в народно му зібранн і. Усіх нових громадя н 

зрівнял и в правах із старими, розподі ливши їх по усіх трибам. В інтерес ах 

боржник ів була проведе на частков а касація боргів. Були відновл ені роздачі 
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хліба міськом у плебсов і. Сулла був позбавл ений повнова жень проконс ула - 

команду вача армією, і йому на зміну з Риму був послани й наступн ик. Майно 

Сулли було конфіск оване, його будинки і вілли розграб овані. Маріанц і 

зміцнил и владу, забезпе чивши собі підтрим ку широких прошарк ів римсько го 

громадя нства, і впродов ж декільк ох років панувал и в Італії. 

У оптимат ів для перемог и над маріанц ями в народно му зібранн і не було 

легальн их шляхів. Їх можна було повалит и лише пустивш и в хід озброєн у силу. 

Таку силу мав в розпоря дженні Сулла, що успішно воював на Сході проти 

Митрида та VI... Навесні 83 р. до н.є. Сулла висадив ся у Брундиз ії.  

Біля містечк а Сігнія, відбула ся битва між армією Сулли і його супроти вниками. 

Армія популяр ів складал ася з новобра нців і, хоча була більшою за 

чисельн істю, не могла протист ояти досвідч еним бійцям Сулли і була розбита. 

Шлях на Рим був відкрит ий. 

Війська супроти вників Сулли були розсіян і і блокова ні у фортеця х. Але в 

жовтні 82 р. до н. е. на допомог у популяр ам 70-тисячна армія самніті в, яка, 

пішла на Рим. 1 листопа да 82 р. до н. е. під стінами Риму у Коллінс ьких воріт 

відбула сь  вирішал ьна битва цієї війни в якої перемог у здобули сулланц і 

Розгромивши своїх супроти вників,  Сулла був признач ений сенатом 

диктато ром на необмеж ений час. Такий магістр ат створюв ався в Римі уперше, 

до цього диктато рів обирали лише на строк до 6 місяців, на їх рішення можна 

було апелюва ти до народно го зібранн я. 

Отримавши у свої руки владу, Сулла передус ім жорсток о покарав своїх 

супроти вників і щедро нагород ив своїх прибічн иків. Він наказав скласти і 

оприлюд нити проскри пції - списки його супроти вників і співчув аючих їм. 

Останні оголошу валися поза законом, підляга ли смерті, їх майно 

конфіск овувалося. Вбивств о проскри бованого (тобто людини, ім’я якої стояло 

в проскри пціонному списку) не лише не каралос я, але навіть нагород жувалося. 

Родичі, діти і онуки проскри бованих втрачал и права і не могли обіймат и 

державн і посади.  
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Терористичні заходи Сулли переслі дували мету не лише залякат и римлян, 

але і поповни ти державн у казну і фонд державн их земель. Найважл ивішим 

заходом Сулли була роздача земельн их ділянок своїм ветеран ам. Роздаюч и 

ділянки землі ветеран ам, Сулла досягав відразу декільк ох цілей: він 

відродж ував дрібне землево лодіння і тим зміцнюв ав силу римсько ї армії; він 

створюв ав в особі ветеран ів своїх вірних прибічн иків. Якщо колись аграрне 

питання викорис товувалося як знарядд я демокра тії, то в руках Сулли воно 

стало знарядд ям олігарх ії і його особист ої влади. 

Водночас, Сулла не міг не бачити, що наділен ня правами римсько го 

громадя нства майже усіх жителів Італії знищува ло основи полісно го ладу, 

civitas. Замість полісу Риму з’явилася держава Італія, замість армії-ополчення 

громадя н, що збираєт ься від випадку до випадку, виникло професі йне військо ; 

збори громадя н вже неможли во було скликат и в силу численн ості громадя н 

(представницька парламе нтська система в давнину була невідом а). 

Сулла зрозумі в, що демокра тичне облашту вання Риму, за яке боролис я 

популяр и і яке було тісно пов’язане з полісни ми порядка ми, не може вирішит и 

численн і проблем и, що стоять перед суспіль ством.  

Свого часу (88 р. до н.є.) Сулла зробив помилку, наполяг аючи на 

нерівно правному станови ще нових громадя н. Розумію чи це, Сулла визнав це 

рівнопр ав’я. Тим самим було реалізо вано ще одну найважл ивішу вимогу 

популяр ів. 

         Реформи Сулли були спрямов ані на посилен ня влади сенату і обмежен ня 

влади народно го зібранн я. Сулла наділив сенат багатьм а новими 

повнова женнями: він відняв у вершник ів судову владу над намісни ками і 

передав сенату, йому був передан ий контрол ь над фінанса ми держави, була 

скасова на цензура, а її повнова ження знову-таки присвої в сенат. Склад сенату 

збільши вся з 300 до 600 членів за рахунок соратни ків диктато ра. 

Сулла обмежив владу народно го зібранн я. З його компете нції були вилучен і 

майже усі судові справи і передан і до рук постійн их судових комісій (у справах 
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про здирниц тво, отруєнн я і вбивств а, про державн у зраду, про спадки, про 

відпуще ння на свободу рабів і т. д.) на чолі з претора ми і іншими магістр атами. 

Народне зібранн я було відстор онене від завідув ання фінанса ми, контрол ь за 

якими переход ив до сенату. 

Сулла завдав удару по найдемо кратичнішому магістр ату Риму - народно му 

трибуна ту. Усі пропози ції трибуні в повинні були заздале гідь обговор юватися в 

сенаті, тобто трибуна т був поставл ений під контрол ь сенату. Була підвище на 

відпові дальність за довільн е викорис тання права «вето». Було постано влено, 

що людина, що обійнял а посаду народно го трибуна, вже не може претенд увати 

на більш високі державн і посади. Сулла йшов не лише шляхом обмежен ня 

функцій народно го зібранн я і його захисни ка - народно го трибуна : він вирішив 

змусити народне зібранн я діяти в його інтерес ах. З цією метою Сулла 

відпуст ив на свободу 10 тис. рабів, що належал и раніше проскри бірованим, 

став їх патроно м і направл яв їх дії. Ці 10 тис. вільнов ідпущеників (так званих 

корнелі їв), віддани х Суллі, і визнача ли рішення народни х зібрань. 

Реформи торкнул ися і виконав чої влади римськи х магістр атів. Вони були 

поставл ені тепер в тісну залежні сть від сенату, їх зв’язок з народни м зібранн ям 

зводивс я до мінімум у. У зв’язку з кругом справ, що розшири вся, Сулла 

збільши в число магістр атів, замість 2 преторі в стали вибират и 8, замість 8 

квестор ів — 20. Для боротьб и із зловжив аннями при виборах магістр атів був 

встанов лений строгий порядок проходж ення посад; переобр ання на одну і ту 

саму посаду допуска лося лише через 10 років. 

Після відправ лення посади консули і претори прямува ли на річний термін в 

провінц ії в якості намісни ків (перебування в провінц ії могло бути продовж ене і 

на більший термін). На відміну від минулог о не дозволя лося консула м і 

претора м, доки вони були на посаді, вирушат и в провінц ію і команду вати 

війська ми. 

Призначення в якості намісни ків колишні х консулі в і преторі в наводил о 

деякий лад в провінц ійному управлі нні, оскільк и туди посилал ися більш менш 
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досвідч ені адмініс тратори. Сулла спробув ав обмежит и свавілл я римськи х 

фінанси стів-вершників в провінц іях. Передав ши судову владу сенату, він 

вимагав від намісни ків припине ння зловжив ань римськи х фінанси стів. 

Формально Сулла відновл ював давні «вітчизняні» порядки, традиці йну 

римську олігарх ічну республ іку, фактичн о ж він своєю діяльні стю готував 

умови для монархі чного способу правлін ня. Однак, і  фактичн о, і юридичн о 

Сулла був необмеж еним правите лем Риму. Водноча с він  бачив, що 

необмеж ена монархі чна влада носить надзвич айний характе р, багата 

зловжив аннями, з якими громадя ни не можуть примири тися. Вона виклика ла 

поступо ве невдово лення усіх верств населен ня. Сулла розумів, що його влада 

стає ненавис ною і нетерпи мою навіть для його прибічн иків, що сила 

республ іканських традиці й ще дуже велика. Тому, у 79 р. до н. е. несподі вано 

для всіх і абсолют но доброві льно Сулла відмови вся від своєї необмеж еної 

влади.  Незабар ом, в 78 р. до н. е., він помер на 60-му році життя. Після його 

смерті біля влади опинила ся сенатсь ка олігарх ія, могутні сть якої зміцнив цей 

диктато р[2, c. 140-148; 3, с. 411-415; 6]... 

 

Питання № 2. Криза республ іканського ладу в Римі у 70-50 рр. І ст. до 

н. е. 

    Незважа ючи на потрясі ння громадя нських воєн, господа рство Італії в 

цілому розвива лося досить стабіль но. Широке поширен ня рабовла сницьких 

вілл, пов’язаних з ринком, призвел о до відкрит тя і окульту рення раніше 

покинут их або цілинни х земель. Замість пасовищ ного скотарс тва, що вимагал о 

величез них простор ів, але давало невелик ий доход, прийшло стійлов е 

тваринн ицтво із спеціал ьним вигодов уванням худоби на забій. 

Аграрні відноси ни характе ризуються зміцнен ням приватн ої власнос ті на 

землю, створен ням численн их дрібних і середні х товарни х господа рств. Разом 

із дрібним и, середні ми товарни ми віллами і селянсь ким землево лодінням в I ст. 

до н. е. з’явилися великі господа рства, так звані латифун дії (маєтки в декільк а 
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тисяч югерів). В одних латифун діях розводи ли переваж но худобу на 

пасовищ ах і менше займали ся обробко ю землі, в інших роздава ли землю 

дрібним и ділянка ми в оренду безземе льним і малозем ельним вільним 

орендар ям - колонам. Існувал и і великі централ ізовані латифун дії, де землю 

обробля ли великі маси рабів. Проте італійс ькі латифун дії в I ст. до н. е. були 

ще нечисле нні і не грали великої ролі в італійс ькій сільськ ій економі ці. 

Якщо широке проникн ення рабсько ї праці в сільськ е господа рство Італії 

відноси ться до початку II ст. до н. е., то в ремесла х працю рабів особлив о 

активно стали застосо вувати в I ст. до н. е. У першій половин і I ст. до н. е. 

з’являються майстер ні, де працюва ло по декільк а десяткі в рабів, що дозволи ло 

налагод ити масове виробни цтво ремісни чих виробів. У I ст. до н. е. сталося 

остаточ не відділе ння ремесла від сільськ ого господа рства і зосеред ження 

ремісни чих майстер ень в містах, тоді як рабовла сницькі вілли, не говоряч и про 

дрібних землеро бів, спеціал ізувалися головни м чином на отриман ні 

сільськ огосподарської продукц ії. Бурхлив ий ріст міст і міськог о населен ня, 

ускладн ення його потреб у зв’язку з цивіліз ованим способо м життя створюв али 

ринок для ремісни чих виробів, сприяли загальн ому розвитк у римсько -

італійського ремесла. 

  Характе рною особлив істю економі чного життя Риму в I ст. до н. е. була 

майже узаконе на експлуа тація провінц ій. Провінц ії розгляд алися не як 

рівнопр авні частини Римсько ї держави, а як «маєтку римсько го народу», куди 

римляни їхали за доходам и. У I ст. до н. е. провінц ії стали полем діяльно сті 

багатьо х римськи х фінанси стів, ділків і просто авантюр истів, які спільно з 

намісни ками відверт о оббирал и провінц ійне населен ня. 

Намісники і їх свита займали ся безпосе редньо незакон ними поборам и і 

вилучен нями у провінц іалів і наживал и величез ні статки. Награбо вані в 

провінц іях гроші текли в Італію. Вони йшли на облашту вання вілл і 

поліпше ння їх господа рства, на організ ацію ремісни чих майстер ень, що і було 

однією з причин підйому італійс ької економі ки. Проте цей підйом 
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супрово джувався господа рським застоєм, а то і занепад ом провінц ій, що 

надавал о римські й економі ці в цілому незбала нсований, дещо хворобл ивий 

характе р. 

Після придуше ння римськи м арміями повстан ня Спартак а (74-71 рр. до 

н.є.) різко зростає політич ний авторит ет їх команду ючих - Гнея Помпея, та 

Марка Красса. Водноча с, вони виклика ли невдово лення у сенатсь кій олігарх ії, 

яка побоюва лася встанов лення диктату ри одного з них. З іншого боку, 

супроти вники оптимат ів - популяр и, відразу ж скорист авшись охолодж енням 

стосунк ів між Помпеєм і сенатом, обіцяли задовол ьнити вимоги воєнача льника 

(нагородження його ветеран ів, затверд ження зроблен их їм в Іспанії 

розпоря джень і консуль ська влада на 70 р.), якщо Помпей проведе в життя їх 

політич ну програм у.  

Таким чином, в 71 р. до н. е. оформил ася сильна антисен атська коаліці я 

популяр ів, вершник ів і двох впливов их воєнача льників того часу - Помпея і 

Красса. Сенат не міг протист ояти цьому союзу (адже в Італії знаходи лися армії 

Помпея і Красса). Усі вимоги Помпея були задовол ені: його війська щедро 

нагород жені, розпоря дження затверд жені, а сам він разом з Крассом був 

обраний консуло м на 70 р. до н. е. 

Тепер настав час виконув ати програм у популяр ів. Була відновл ена 

скасова на Суллою посада цензорі в, які мали право виключа ти з сенату окремих 

сенатор ів за різні проступ ки. Під впливом Помпея і Красса нові цензори 

провели чищення сенату, виключи вши близько 10% його складу, мабуть, 

найбіль ш рішучих супроти вників Помпея. Були реформо вані і суди. До складу 

судових комісій були введені разом із сенатор ами також вершник и і заможні 

городян и, так звані ерарні трибуни. Нарешті, в інтерес ах римськи х вершник ів в 

провінц ії Азія була відновл ена відкупн а система збору податкі в, скасова на 

Суллою. Таким чином, в 70 р. до н. е. в період консуль ства Помпея і Красса 

сталася ліквіда ція політич ного порядку, створен ого Суллою. Ці події сталися 

відносн о мирно, без озброєн ої боротьб и і кровопр олиття, що пояснює ться не 
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лише присутн істю в Італії армій Помпея і Красса, але і поступл ивістю сенату, 

злякано го повстан ням рабів в 74-71 рр. до н.є. 

Після перемог и над Понтійс ьким царство м у 63 р. до н.є. армія Помпея 

поверну лась в Італію. Прибувш и в Італію в 62 р. до н. е., він, як і пропону вала 

констит уція, відразу розпуст ив свої війська, не виявивш и бажання вести їх на 

Рим за приклад ом Сулли. Сенатсь ка аристок ратія, яка боялася легіоні в Помпея, 

після їх розпуск у доклала всіх сил, щоб принизи ти славетн ого полково дця. 

Йому було відмовл ено в консуль стві наступн ого року, сенат не затверд жував 

зроблен их ним розпоря джень на Сході, нарешті, був провале ний законоп роект 

народно го трибуна Флавія, який пропону вав наділ ветеран ів Помпея 

земельн ими ділянка ми. 

Помпей опинивш ись у скрутно му станови щі діяв енергій но і рішуче. Щоб 

зломити опір сенатсь кої олігарх ії  він домовив ся з двома найбіль ш впливов ими 

політич ними діячами того часу - Марком Крассом і Юлієм Цезарем. Ця 

негласн а угода про спільну боротьб у з сенатсь кою олігарх ією, що знаходи ться 

в 60 р. до н. е., і дістало в історії назву першого тріумві рату (60 - 54 рр. до н.є.). 

Кожен з учасник ів угоди переслі дував свої цілі: Помпей домагав ся 

затверд ження усіх своїх розпоря джень на Сході і земельн их наділів для 

ветеран ів, Цезарь шукав консуль ства і розшире ння політич ного впливу, а Красс 

- влада і намісни цтво в провінц ії і в той самий час задовол ення домаган ь 

вершник ів. Першим успіхом коаліці ї було обрання Юлія Цезаря консуло м на 

59 р. до н. е. Під час свого консуль ства Цезарь провів ряд законів, які 

задовол ьняли прибічн иків Помпея і Красса. Були ухвален і аграрні закони про 

розділ кампанс ьких земель, що частков о задовіл ьнило ветеран ів Помпея. Усі 

розпоря дження Помпея на Сході були затверд жені. В інтерес ах вершник ів був 

проведе ний закон про зниженн я відкупн ої суми податку з провінц ії Азія на 

одну третину. 

Проведення цих заходів проходи ло в жорсток ій, часом озброєн ій боротьб і. 

Боротьб а досягла такої гострот и, що другий консул, предста вник оптимат ів 
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Бібул, був фактичн о усунени й з посади. На втручан ня окремих трибуні в, що 

наклада ли «вето» на закони Юлія Цезаря, не звертал и уваги. Консуль ство 

Цезаря перетво рилося, по суті, в одноосі бне правлін ня. У своїх власних 

інтерес ах Цезар добився признач ення після консуль ства намісни ком в провінц ії 

Цізальп ійська і Нарбонс ька Галлія строком на п’ять років з правом набору двох 

легіоні в. 

Внутрішнє політич не життя Риму другої половин и 50-х років I ст. до н.є. 

характе ризувалася запекло ю боротьб ою, з одного боку, оптимат ів і популяр ов , 

з іншого - того чи іншого угрупув ання з тріумві ром.  

Посилення політич ної анархії у Римі підказу вала навіть сенатсь кій 

олігарх ії необхід ність сильної влади. Необхід ність сильної влади змусила 

сенатсь ку олігарх ію обернут и свої погляди на одного з тріумві ру - Гнея 

Помпея. Помпей здававс я сенату найбіль ш зручним союзник ом. Навпаки, 

Цезарь, здавна пов’язаний з популяр ами, родич Гая Марія, був рішучим 

супроти вником сенатсь кого правлін ня. Сам Помпей розумів, що після загибел і 

Красса і розпаду тріумві рату повинна неминуч е спалахн ути боротьб а за владу 

між ним і Цезарем. Природн о, він шукав союзник ів в цій майбутн ій сутичці і 

подумув ав в першу чергу про сенатсь ку олігарх ію. 

Помпей був обраний на 52 р. до н. е. консуло м, причому уперше в римські й 

історії без колегії, тобто отримав одноосі бну вищу урядову владу, фактичн о 

диктату ру. Таке зосеред ження різних і дуже великих повнова жень в одних 

руках практик увалося уперше в історії Римсько ї республ іки. 

Отримавши у свої руки велику владу, Помпей налагод ив постача ння Риму 

продово льством і знизив ціни на зерно; були проведе ні строгі закони проти 

підкупі в при виборах в магістр ати, а винні в підкупі строго покаран і; 

Популяр ність Помпея після його консуль ства зросла: він забезпе чив відносн ий 

спокій в Римі, налагод ив роботу народни х зібрань, поліпши в систему виборів в 

магістр ати. Ці ж заходи забезпе чили Помпею і симпаті ї сенатсь кої олігарх ії. 
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Маючи під своєю командо ю сильну армію в Іспанії, спираюч ись на 

сприянн я сенату і відносн ий спокій міськог о плебсу в Римі, Помпей готував 

законоп роект, за яким Цезарь повинен був розпуст ити свої легіони, скласти з 

себе владу і з’явитися перед сенатом із звітом про свої дії в Галлії. Усуненн я 

Цезаря з політич ної арени привело б Помпея до одноосі бної влади.  

Цезарь чудово розумів, що озброєн ий виступ проти коаліці ї Помпея та, 

який мав в розпоря дженні армію, розквар тировану в Іспанії і Африці, і сенату 

як верховн ого органу Римсько ї республ іки означал о початок нової 

громадя нської війни. За ним стояло досить численн е, хоча і різнорі дне 

політич не угрупув ання, яке відбива ло інтерес и різних прошарк ів римсько го 

громадя нства, - муніцип альних власник ів, частини вершник ів і навіть деяких 

кругів сенатсь кої аристок ратії, зацікав лених в реформу ванні застарі лого 

державн ого устрою. Мав він і підтрим ку більшос ті провінц ійної аристок ратії, 

що прийнял а римське пануван ня, але зацікав лена в отриман ні римсько го 

громадя нства і повнопр авній участі в управлі нні хоч би на рівні провінц ій. І, 

звичайн о, потужно ю силою підтрим ки Цезаря була його численн а (до 12 

легіоні в) і загарто вана у боях армія, зацікав лена безпосе редньо в перемоз і 

Цезаря і отриман ні обіцяни х щедрих нагород, земельн их ділянок і почесни х 

признач ень. 

       Після ретельн ого аналізу військо во-політичної обстано вки, що 

склалас я, Цезарь прийняв рішення почати військо ві дії проти сенату і Помпея. 

10 січня 49 р. до н. е. один з легіоні в Цезаря форсува в пограни чну річку 

Рубікон, відділя ючу провінц ію Цізальп ійська Галлія від власне Італії. Цезарь  

викорис тав чинник несподі ваності повною мірою. Форсува вши Рубікон, він 

пішов на Рим, практич но ніде не зустріч аючи опору. Збентеж ений таким 

стрімки м розвитк ом подій, Помпей не зміг ні провест и набір воїнів в Італії, ні 

перепра вити сюди свої війська з Іспанії або Африки. Єдине, що він зміг 

зробити, - спішно перепра витися в Грецію, зібрати там свої розрізн ені легіони, 

наскіль ки це було можливо, і вичікув ати подальш ого розвитк у подій. Разом з 
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Помпеєм в Грецію втекло і багато сенатор ів. Цезарь безпере шкодно захопив 

Рим і отримав у свої руки велику державн у казну. Проголо шений диктато ром, 

Цезарь провів набір воїнів, поповни в свою армію до 7 легіоні в і міг приступ ити 

до виконан ня наступн их завдань.  

Проте у розпоря дженні сенату були ще дуже великі сили зібрані в Греції 

(до 10 легіоні в), крім того, в розпоря дженні Помпея знаходи лися величез ні 

матеріа льні ресурси багатих східних провінц ій, в яких правили намісни ки, 

признач ені сенатом.  Цезарь форсова ним маршем з 6 легіона ми досяг  Греції і 

біля міста Діррахі й вступив в зіткнен ня з основни ми силами Помпея. Проте 

спроба з ходу розгром ити свого супроти вника закінчи лася повною невдаче ю. 

   Проте наступн а битва при Фарсалі (влітку 48 р. до н.є.) заверши лась  

повною поразко ю Помпея. Сам Помпей втік до Єгипту, де був вбитий. Його 

голову єгиптян и передал и Цезарю, який переслі дував свого суперни ка. 

Опинивш ись у Єгипті, він втрутив ся у внутріш ню боротьб у за владу, між 

нащадка ми померло го царя Птолеме я XII, - Птолеме єм ХIII і  Клеопат рою VII.  

Скорист авшись прибутт ям Цезаря, Клеопат ра зуміла притягн ути  його на свою 

сторону, вигідні стю політич ного союзу між нею, як повелит елькою Єгипту та 

Римом. Цезарю вдалося подавит и опір супроти вників Клеопат ри і затверд ити її 

владу  

Тривале перебув ання в Єгипті дозволи ло політич ним супроти вникам 

Цезаря оправит ися від поразки і знову зібрати свої сили. 

Потужна, добре укомпле ктована армія помпеїц ів стояла в Африці (близько 6 

легіоні в). Син перемож еного понтійс ького царя Митрида та VI - Фарнак - 

правите ль Боспорс ького царства, вирішив скорист атися політич ним сум’яттям 

в східних римськи х провінц іях і віднови ти державу свого батька.  На чолі армії 

в 30 тис. воїнів він перепра вився в Малу Азію, захопив територ ію колишнь ого 

Понтійс ького царства, а також Колхіду, Малу Вірмені ю, частину Каппадо кії і 

навіть Віфінії.  
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Після тривало го перебув ання в Єгипті римськи й диктато р виступи в проти 

Фарнака, і у битві при Зелі римські легіони наголов у розгром или армію 

боспорс ького царя (47 р. до н.є.).  

Інша серйозн а військо ва небезпе ка погрожу вала владі Цезаря в провінц ії 

Африка, де вже давно стояла добре підгото влена армія помпеїц ів на чолі з 

тестем Помпея Сципіон ом. Навесні 46 р. до н.є. в битві біля міста Тапса 

Цезарю вдалося розгром ити помпеїц ів. Після битви при Тапсі усі міста 

провінц ії капітул ювали перед перемож цем.  

Проте до повного миру було ще далеко. Прибічн икам Помпея, зокрема 

його синам Сексту і Гнею вдалося наверну ти на свою користь воїнів, що стояли 

в Іспанії,  і зібрати значні сили. У березні 45 р. до н.є. ця армія була знищена 

Цезарем в битві біля міста Мунда. 

Після битви при Мунді і святкув ання іспансь кого тріумфу Цезарь стає 

одноосі бним правите лем Середзе мноморської держави. І одним з перших 

заходів, зроблен их перемож цем, було формаль не закріпл ення його верховн ої 

єдиновл адності. Якщо дещо раніше він був признач ений диктато ром на 10 

років, то в 45 р. до н.є. він був проголо шений римськи м сенатом вічним 

диктато ром, тобто необмеж еним у своїй компете нції одноосі бним правите лем. 

Ще більше підкрес лювали його монархі чну владу інші посади, отриман і їм 

раніше. Так, він мав довічні права народно го трибуна, тобто його особа 

вважала ся священн ою, він мав права цензора, тобто міг складат и і перегля дати 

список сенатор ів. Він був великим понтифі ком з 63 р. до н. е., тобто главою 

самої шанован ої жрецько ї колегії Риму. Раніше тимчасо ве звання імперат ора, 

яке підкрес лювало зв’язок воєнача льника і війська, стає постійн им титулом 

Цезаря. Він отримав права постійн ого проконс ула імперія, тобто необмеж ену 

владу над провінц іями. Важливо ю прерога тивою Цезаря було отриман е їм від 

сенату і народу право рекомен дації кандида тів на магістр атські посади 

(консулів, преторі в, еділів). Тим самим фактичн о вибори на посади 

перетво рювалися на признач ення, продикт оване всемогу тнім правите лем 
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Необмежені повнова ження вічного диктато ра були доповне ні і 

відпові дними зовнішн іми атрибут ами. Цезарь отримав право постійн о носити 

пурпурн ого кольору плащ тріумфа тора і лаврови й вінок на голові, сидіти на 

спеціал ьному кріслі із слоново ї кістки із золотим и прикрас ами, носити 

особлив і чоботи червоно го кольору, в яких, за переказ ами, ходили давні 

альбанс ькі царі. Були зроблен і кроки у бік обожнюв ання нового глави держави.  

Зміцнивши своє положен ня як необмеж еного глави держави, Цезарь 

приступ ив до зміцнен ня розхита них під час громадя нської війни державн их 

структу р, рішення наявних гострих соціаль них проблем. Він реорган ізував 

сенат включив в сенат дуже багато своїх безумов них прибічн иків, розшири вши 

склад сенату до 900 чоловік. З органу, ворожог о Цезарю, реформо ваний сенат 

став опорою нової влади. 

Народні зібранн я і до громадя нської війни зазвича й підтрим ували Цезаря, 

а тепер, коли він отримав довічні права народно го трибуна, право рекомен дації 

кандида тів на посади, коли у складі народни х зібрань стали переваж ати його 

ветеран и і підкупл ений подачка ми міський плебс, цей орган Римсько ї 

республ іки став ще однією опорою диктато ра. 

Цезарь вжив заходи до зміцнен ня адмініс тративного апарату свого режиму і 

реформу вав систему виборни х магістр атів. Він збільши в чисельн ість 

магістр атів, тепер замість восьми преторі в обирали ся 16, замість 4 еділів — 6, 

число квестор ів зросло до 40. Викорис тання права рекомен дацій дозволи ло 

Цезарю сформув ати віддани й і підпоря дкований йому як главі держави 

виконав чий апарат. 

 Була введена нова система літочис лення, що дістала назву юліансь кого 

календа ря. Водноча с, Цезарь вже з самого початку громадя нської війни став 

проводи ти політик у милосер дя по відноше нню до супроти вника, що здався. 

Ним були пробаче ні і наближе ні багато його найфана тичніших супроти вників з 

середов ища римсько ї аристок ратії, наприкл ад Касій, Марцелл, Брут. 
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У той самий час політик а помилув ання колишні х супроти вників Цезаря 

разом з його програм ою встанов лення монархі чного ладу породжу вали і 

зміцнюв али опозиці ю. Проти Цезаря була складен а змова, на чолі якої встали 

Юний Брут, Касій Лонгін і Децим Брут, ідейним натхнен ником змови став 

Марк Тулій Цицерон - усі перекон ані прибічн ики Республ іки, свого часу 

колишні супроти вники Цезаря, що пробаче ні ним і залучен і до участі в 

управлі нні. Змова виявила ся вдалою, Цезарь був вбитий у сенаті змовник ами 

15 березня 44 р. до н. е. [2, c. 156-160, 164-178; 3, с. 441-442, 448-450,457-470; 

6]..  

Питання № 3. Громадя нські війни 40-30 рр. І ст. до н.є. 

 Падіння республ іки.   

 

За задумом змовник ів вбивств о диктато ра, оголоше ного тираном, повинне 

було привест и до відміни монархі чних структу р, що формуют ься, і 

автомат ичного відновл ення традиці йного республ іканського пристро ю. Проте 

виявило сь, що в римсько му суспіль стві і Середзе мноморській державі багато 

верств населен ня підтрим ували програм у централ ізації і зміцнен ня влади і 

бачили її реаліза цію в створен ні монархі ї. Ось чому після вбивств а Цезаря 

сталася різка поляриз ація політич них сил. Римське суспіль ство розділи лося на 

прибічн иків традиці йного облашту вання республ іканців і прибічн иків 

програм и Цезаря, які мали за мету створен ня нового державн ого устрою, 

цезаріа нців. Партію республ іканців очолюва ли Цицерон, Брут і Касій, партію 

цезаріа нців - найближ чі соратни ки Цезаря в останні роки його правлін ня - 

Марк Антоній, консул 44 р. до н. е., і Емілій Лепід, начальн ик кінноти (magistеr 

еquitum ), тобто офіційн ий заступн ик диктато ра. Незабар ом до них приєдна вся і 

спадкоє мець Цезаря - 19-річний Гай Октавій, онук його сестри Юлії. По 

заповіт у Цезаря він був усиновл ений і, згідно із звичаєм, отримав нове ім’я Гай 

Юлій Цезарь Октавіа н. У його руки передав алося величез не майно покійно го 

диктато ра. Цезаріа нці мали у розпоря дженні підтрим ку частини сенатор ів, що 
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потрапи ли у вищий стан при Цезарі, римсько го плебсу, підкупл еного щедрими 

роздача ми, багатьо х муніцип алів, жителів італійс ьких міст, провінц іалів, що 

отримал и права римсько го громадя нства з рук Цезаря. Нарешті, їх потужно ю 

опорою були ветеран и Цезаря, наділен і їм земельн ими ділянка ми і грошови ми 

нагород ами. У складні й і супереч ливій обстано вці, що склалас я в Римі після 

вбивств а Цезаря, саме його ветеран и стали грати роль основно ї, добре 

організ ованої ударної сили по підтрим ці і закріпл енню встанов леного Цезарем 

режиму. З їх середов ища лідери цезаріа нців без особлив их зусиль 

укомпле ктували величез ну армію в 20 легіоні в. Цезаріа нські ветеран и вимагал и 

рішучої розправ и зі змовник ами і республ іканцями, які їх підтрим ували. 

Значною мірою під тиском легіоні в лідери цезаріа нців припини ли розбрат и у 

своєму таборі (Марк Антоній не бажав ділити владу з Октавіа ном і відмовл явся 

визнати його спадкоє мцем Цезаря).  

Користуючись настроя ми своїх  воїнів, лідери цезаріа нців Марк Антоній, 

Емілій Лепід і Октавіа н оформил и свій союз як офіційн ий державн ий інститу т. 

У жовтні 43 р. до н. е. вони уклали угоду про установ у ІІ тріумві рату, тобто 

союзу трьох, як свідчил о офіційн е формулю вання, «для влаштув ання 

республ іки» (rеi publica е constit uеndaе). Римськи й сенат, оточени й легіоне рами 

Октавіа на, не міг не затверд ити цю угоду, яка придбал а силу державн ого 

закону. За цим законом тріумві р отримав необмеж ену владу в Римські й 

республ іці на 5 років (потім пролонг овану ще на п’ятирічний термін). 

Отримавши у свої руки необмеж ену владу і йдучи назустр іч вимогам 

легіоне рам, тріумві р розпоча в  терор проти своїх політич них супроти вників. 

Відразу ж після затверд ження тріумві рату були складен і нові проскри пції, що 

перевер шили проскри пції Сулли. У списки було внесено близько 300 видатни х 

сенатор ів (і першим з них - великий римськи й оратор Марк Тулій Цицерон ) та 

понад 2000 найбіль ш впливов их предста вників іншого вищого стану 

республ іканського Риму - вершник ів.   
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Проскрипції 2-го тріумві рату призвел и до фізично го знищенн я римсько ї 

аристок ратії, що орієнту ється на республ іканський порядок, до перероз поділу 

власнос ті, у тому числі і землі від республ іканської знаті на користь нових 

прошарк ів римсько го суспіль ства, що консолі дуються в опору монархі чного 

режиму, що народжу ється, і в першу чергу армії. Від конфіск ацій і проскри пцій 

постраж дали не лише римська знать, вищі стани, але і рядові жителі багатьо х 

італійс ьких міст. Так, щоб забезпе чити воїнів своїх легіоні в земельн ими 

ділянка ми, тріумві ри обрали 18 міст Італії з найбіль ш родючим и ґрунтам и, 

зігнали жителів із земель і розподі лили конфіск овану землю серед ветеран ів. 

Масовий терор тріумві рів загостр ив військо во-політичну ситуаці ю, 

виклика в невдово лення і зміцнюв ав позиції республ іканців. Лідери 

республ іканців Марк Юній Брут і Касій Лонгін зуміли підготу вати сильну 

армію в 19 легіоні в, яка формува лася в Македон ії. Тут, при Філіппа х, у 42 р. до 

н.є. відбула сь одна із самих відомих битв в римські й історії. Республ іканська 

армія зазнала поразки, а її команди ри Брут і Касій покінчи ли життя 

самогуб ством. 

Прибічники традиці йної римсько ї республ іки були розгром лені і в 

політич ному, і у військо вому відноше нні. Правда, деякою військо вою 

протива гою торжест вуючому тріумві ру були армія і флот, сформов ані 

молодши м сином Помпея, - Секстом Помпеєм. Секст Помпей захопив 

Сицилію, Сардині ю і Корсику і зміг утримув ати їх під своїм контрол ем до 36 р. 

до н. е.; але був розгром лений легіона ми Октавіа на і під час втечі вбитий.  

Але якщо тріумві р розгром ив сили республ іканців, то їм не вдалося 

здолати виниклі у своєму середов ищі розбіжн ості. У 36 р. до н. е. Емілій Лепід, 

що управля в африкан ськими провінц іями, спробув ав виступи ти проти 

Октавіа на, але не був підтрим аний своєю власною армією. Він був усунени й 

від влади і заслани й в один зі своїх маєтків, де і прожив у безвісн ості аж до 13 

р. до н.є.  
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Тріумвірат перетво рився на дуумвір ат. Влада над Римсько ю державо ю 

була розділе на між Антоніє м, що управля в східним и провінц іями, і 

Октавіа ном, що управля в Італією, західни ми і африкан ськими провінц іями. 

Між двома могутні ми правите лями, які давно ненавид іли один одного, не 

могла не спалахн ути боротьб а за владу. Вирішал ьна битва між армією і флотом 

Антонія і Октавіа на сталася у 31 р. до н. е. у мису Акцій в Західні й Греції. 

Повна перемог а була отриман а силами Октавіа на. Марк Антоній разом зі своєю 

дружино ю, єгипетс ькою царицею Клеопат рою VII (він одружив ся з нею ще в 

37 р. до н. е.), втік в Алексан дрію. У наступн ому, 30 р. до н. е. Октавіа н почав 

наступ на Єгипет, а деморал ізований Антоній не зміг учинити йому 

достатн ього опору. Єгипет був захопле ний легіона ми Октавіа на, а Антоній і 

Клеопат ра покінчи ли життя самогуб ством. 

Окупація Єгипту в 30 р. до н.є. підвела підсумо к тривало му періоду 

кровопр олитних громадя нських воєн, що закінчи лися загибел лю Римсько ї 

республ іки. Єдиним правите лем Римсько ї середзе мноморської держави став 

перемож ець Антонія, офіційн ий спадкоє мець Цезаря, його прийомн ий син Гай 

Юлій Цезарь Октавіа н, що відкрив своїм правлін ням нову історич ну епоху - 

епоху Римсько ї імперії [2, c. 178-183; 3, с. 470-482; 6]. 

  

 

 

 

 

 

 

Лекція № 13-14 
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Тема: Епоха ранньої імперії (принципат) 

 

План 

 

1. Правлін ня Октавіа на Августа. 

2. Римська імперія у І ст. до н. е. Правлін ня династі ї Юліїв–Клавдіїв 

та Флавіїв. 

3. Римська імперія у ІІ ст. н. е. «Золотий» вік Римсько ї імперії. 

4. Криза Римсько ї імперії у ІІІ ст. н. е. Династі я Северов. 

 

       Питання № 1. Правлін ня Октавіа на Августа  

 

Перемога при Акції та завоюва ння Єгипту зробили Октавіа на єдиним 

правите лем Римсько ї держави. З 30-х років до н. е. починає ться нова історич на 

епоха в історії Римсько ї держави і старода внього світу взагалі - епоха Римсько ї 

імперії, що прийшла на зміну Римські й республ іці. Основою перебуд ови стало 

перетво рення полісно -громадської організ ації як усеосяж ної системи в 

структу ру іншого типу, яку умовно можна назвати імперсь кою провінц ійно-

муніципальною системо ю.  

Перед новим правите лем Риму Октавіа ном і підтрим уючим його панівни м 

класом стояло складне завданн я формува ння монархі чних структу р на нових 

основах і в той самий час з викорис танням, так би мовити, традиці йних 

римськи х політич них інститу тів. Поверну вшись в Італію в 29 р. до н. е., 

Октавіа н перегля нув склад римсько го сенату. З нього були виключе ні 

прибічн ики Марка Антонія, фанатич ні республ іканці, особист і недруги нового 

правите ля, склад сенату був поповне ний вірними людьми Октавіа на, а його 

загальн ий список скороче ний з 1000 до 600 членів. Реформо ваний сенат і 

вдячний народ декрету вав новому правите леві ряд почесте й, і передус ім йому 

був присвоє ний в якості постійн ого титул імперат ора, який повинен був 
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символі зувати не лише владу над армією, але і його неперем ожність, оскільк и 

за традиці йними уявленн ями титул імперат ора привлас нювався (раніше 

тимчасо во) полково дцеві, що отримав велику перемог у. 

У період з 27 по 23 р. до н. е. Октавіа н об’єднав у своїх руках 

повнова ження консула, народно го трибуна, він був поставл ений на чолі 

сенатсь кого списку і став як би головою найвищо го органу Римсько ї 

республ іки, постійн ий титул імперат ора закріпл ював його права як 

головно командувача збройни х сил. Ім’я Август з почесно го позначе ння 

перетво рилося на титул, вищий, освячен ий богами статус правите ля.  

Август поступо во посилюв ав і свій моральн ий авторит ет. Так, він отримав 

від сенату повнова ження по охороні устоїв і авторит ету законів (cura lеgum еt 

morum), був обраний у багато релігій них колегій Риму, в 13 р. до н. е. він був 

обраний верховн им понтифі ком - главою найавто ритетнішої релігій ної 

корпора ції Рима. Свого роду заверше нням цього процесу стало привлас нення 

Августо м особлив ого титулу «батько вітчизн и» - patеr patriaе (2 р. до н.є.).  

Нового характе ру в процесі формува ння імперат орської влади набули 

відноси ни між правите лем Октавіа ном і головни ми органам и колишнь ого 

республ іканського ладу: народни м зібранн ям, сенатом і системо ю магістр атів. 

При Октавіа ні народне зібранн я збирало ся, ухвалюв ало закони, у тому числі 

багато законів про владу самого правите ля, продовж увало обирати традиці йних 

магістр атів (консулів, преторі в, еділів, квестор ів), проте втратил о яку-небудь 

самості йну роль і перетво рилося на слухнян е знарядд я Октавіа на. Передус ім 

Август, який отримав довічни й трибуна т, як би отримув ав повнова ження 

повнопр авного предста вника народно го суверен ітету, що предста вляється 

народни м зібранн ям. 

У 27 р. до н.є. він поверну в сенату верховн у владу, склавши з себе 

надзвич айні повнова ження тріумві ру, а сенат, у свою чергу, наділив його 

новими, легальн ими повнова женнями, залишив ши за собою значну 

компете нцію. Між Октавіа ном - носител ем нової влади і сенатом - органом 
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традиці йної республ іки було встанов лено як би юридичн е рівнопр ав’я, свого 

роду юридичн а діархия.  

Традиційна римська казна - ераріум курирув алася сенатом, але Октавіа н 

мав у розпоря дженні величез ні грошові кошти, які незабар ом утворил и 

особлив у імперат орську казну, так званий фіск, з якої фінансу валися утриман ня 

римсько го війська та інші витрати. За часів правлін ня Октавіа на сенат отримав 

додатко ві права, зокрема судову владу.  

Октавіан мав право республ іканського цензора проводи ти ревізію 

сенатсь ких списків, так звані lеction еs, під час яких міг видалит и з сенату усіх 

своїх супроти вників або просто незгодн их.  

Стоячи в сенатсь кому списку першим (princеps sеnatus ), Октавіа н, згідно 

давньої традиці ї, мав право першим висловл ювати свою думку, яка, природн о, 

була керівно ю не лише для його численн их прибічн иків, але і для інших 

сенатор ів.  Август став збирати для обговор ення деяких важливи х справ вузькі 

збори зі своїх найближ чих друзів, які дістали назву consili um princip is - раду 

принцеп са. Рада принцеп са при Августі не була офіційн им державн им органом, 

але в крузі близьки х радникі в Октавіа на обговор ювалося багато державн их 

справ. 

За часів Августа, так само як при республ іканському правлін ні, щорічно 

обирали ся консули, претори, трибуни, еділи і квестор и, і вони продовж ували 

здійсню вати свої традиці йні функції. Проте тепер вони втратил и своє значенн я 

у якості суверен них органів виконав чої влади оскільк и відтепе р  вони 

відпові дальними перед принцеп сом і імперат ором.  

Для управлі ння імперат орськими провінц іями Август признач ав 

намісни ків, що носили звання імперат орських легатів. Їм допомаг али так звані 

прокура тори, що відають, головни м чином, фінансо вими питання ми, але іноді 

управля ли невелик ими за розміро м провінц ійними областя ми. 

Усі ці особлив ості надали новим монархі чним структу рам деякий 

республ іканський відтіно к, а в цілому ця своєрід на форма Римсько ї імперії 
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дістала назву принцип ата, як особлив ої форми Імперії, прониза ної 

республ іканськими ідеями. 

 У соціаль ній політиц і Августа можна виділит и три основні напрями : 

зміцнен ня основ рабовла сництва і надання рабовла сницьким стосунк ам, що 

широко поширил ися по Імперії, певного юридичн ого статусу ; консолі дація 

панівно го класу Імперії ; заступн ицтво середні м прошарк ам суспіль ства, будь 

це вільні землеро би або ремісни ки. Ще на самому початку свого правлін ня 

Октавіа н вжив суворі заходи до розшуку збіглих невільн иків, рабів, 

зарахов аних до різних армій і поверну в їх панам. Особлив ими указами були 

підтвер джені давні правові акти про право життя і смерті пана над власним и 

рабами, а також про страту усіх невільн иків загибло го насильн ицькою смертю 

пана, що знаходя ться у будинку. 

Двома законод авчими актами від 2 р. до н.є. (закон Фуфія - Канінія ) і від 4 

р. н.є. (закон Елія - Сентія) обмежув алася відпуще ння рабів на волю як 

звичайн им способо м, так і по заповіт у. В той самий час Август вжив заходи, 

що перешко джали незакон ному або насильн ицькому звернен ню в рабство 

вільних людей, і з цією метою провів ревізію рабськи х тюрем-ергастулів і 

звільни в з них людей, насильн о обернен их в рабство.  

Найважливішим напрямо м соціаль ної політик и була консолі дація 

панівно го класу, розділе ного до кінця I ст. до н. е. на чотири найважл ивіші 

соціаль ні прошарк и: сенатор ський стан, вершник и, муніцип альна верхівк а, 

провінц ійна знать, що часто не має прав римсько го громадя нства. Октавіа н як 

предста вник однієї з аристок ратичних сімей Риму і принцеп с сенату, природн о, 

вважав необхід ним підтрим увати зовнішн ій блиск сенатор ського стану. 

Сенатор и і члени їх сімей признач алися на впливов і і прибутк ові пости в армії і 

провінц ійному управлі нні.  

При новому уряді вершник и оформил ися як другий після сенатор ського 

вищий стан римсько го суспіль ства, його майнови й ценз був встанов лен в 400 

тис. сестерц іїв. Склад вершник ів постійн о поповню вався за рахунок військо вих 
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команди рів (військові трибуни, префект и), що вислужи лися, найбіль ш 

видатни х предста вників римськи х муниціп ій. Вершник и ще при Республ іці 

брали активну участь в проведе нні судових розгляд ів, а також у фінансо вих і 

економі чних підприє мствах (особливо в провінц іях). За нього вершник и стали 

перетво рюватися на служиви й прошаро к, тісно пов’язаний саме з 

монархі чними (не виборни ми) структу рами, цілком підпоря дковане принцеп су. 

Численним соціаль ним прошарк ом імперсь кого суспіль ства була верхівк а 

римськи х муниціп іїв і колоній, розкида них по усіх провінц іях Імперії, але 

особлив о в Італії. На відміну від Юлія Цезаря, що щедро роздава в права 

римсько го громадя нства провінц ійному населен ню і тим самим залучав його до 

загальн ої римсько ї справи, Август розроби в іншу політик у. Наділ провінц ійних 

жителів правами римсько го громадя нства став досить рідкісн им явищем і 

носив персона льний характе р. Значна більша увага приділя лось іншим 

аспекта м провінц ійної політик и. Август посилив контрол ь за діяльні стю 

намісни ків з боку централ ьного уряду і почав безкомп ромісну боротьб у з 

корупці єю провінц ійної адмініс трації. У канцеля рії намісни ків спрямов увалися 

інструк ції з центру, які регламе нтували їх раніше необмеж ену владу. 

Ефектив ним засобом для пом’якшення соціаль ної напруже ності в провінц іях і 

залучен ня на сторону Імперії місцево ї аристок ратії стали так звані провінц ійні 

збори, які стали збирати ся при Августі. Залучен а до більш високої імперсь кої 

культур и (особливо в західни х провінц іях) через обережн у романіз ацію, 

провінц ійна аристок ратія підтрим увала загальн у політик у монархі ї.  

Важливим напрямо м соціаль ної програм и Августа було проведе ння 

зважено ї і гнучкої політик и по відноше нню до середні х і нижчих верств 

вільног о населен ня Імперії. Їм була запропо нована і реалізо вана велика 

програм а по підтрим ці дрібног о і середнь ого землево лодіння. Для 

забезпе чення максима льно сприятл ивих умов існуван ня землеро бських 

господа рств Август розроби в детальн і правила землевп орядкування сільськ ої 

територ ії, провів земельн ий кадастр, закріпи в земельн і ділянки в якості повної 



159 

 

приватн ої власнос ті (dominium), заклав основи аграрно го права, що захищає 

інтерес и землеро бів. 

Особливим напрямо м внутріш ньої політик и Августа було його 

відноше ння до армії. Ще в легіона х Сулли, Помпея і Цезаря воїни служили 

багато років, і фактичн о римська армія стала професі йною. Август провів серію 

військо вих реформ, які заверши ли реорган ізацію римсько ї армії на 

професі йних засадах. Тепер армія комплек тувалася на основах доброві льного 

найму громадя н, які були зобов’язані служити 20-25 років. За службу кожен 

воїн отримув ав регуляр ну плату в 225 денарії в (900 сестерц іїв) і досить часті 

грошові подарун ки з нагоди перемог або зразков ої служби. Воїн, що поступи в 

на військо ву службу приноси в присягу на вірніст ь імперат орові. Воїн, що 

знаходи ться на службі, не мав права заводит и сім’ю, жив у військо вому таборі і 

займавс я військо вими навчанн ями. При виході у відстав ку у віці 35-40 років він 

отримув ав звання ветеран а, земельн у ділянку в декільк а десяткі в югерів і, 

викорис товуючи накопич ені грошові заощадж ення, перетво рювався на 

заможно го землеро ба. 

Основою армійсь кої організ ації був легіон, що налічув ав приблиз но 5 тис. 

воїнів. Основою легіону була важкооз броєна піхота, невелик а кількіс ть 

легкооз броєних воїнів і загін вершник ів. У кожному легіоні був певний набір 

метальн их і облогов их знарядь, саперні підрозд іли.  

Кожному легіону надавав ся приблиз но такої самої чисельн ості з’єднання 

союзник ів, що комплек тувалося з провінц ійних жителів (наприклад, з 

фракійц ів, галлів, іберів, сирійці в), які не мали прав римсько го громадя нства. У 

складі союзних з’єднань переваж али кінні підрозд іли, які вдало доповню вали 

важкооз броєну піхоту легіону. Разом з допоміж ними частина ми легіон став 

налічув ати близько 10 тис. воїнів, був бойовою одинице ю, що включає різні 

види військ і здатна виконув ати різні завданн я від рішучог о наступу до 

активно ї оборони. Команду вав легіоно м імперат орський легат в званні 

пропрет ора, до вищого командн ого складу легіону відноси лися військо ві 
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трибуни і префект и, які команду вали когорта ми, до середнь ого відноси лися 

центурі они, які команду вали манипул ами і центурі ями. Оплата допоміж них 

частин була удвічі меншою, ніж легіоне рам. Після повної вислуги років воїни 

допоміж них частин могли розрахо вувати на отриман ня права римсько го 

громадя нства. Загальн ий склад римсько ї польово ї армії був визначе ний до 

кінця правлін ня Августа в 25 легіоні в (включаючи допоміж ні частини 

приблиз но 250 тис. чоловік ).  

Військово-морський флот Римсько ї імперії вирішув ав допоміж ні завданн я 

по охороні безпеки Середзе много моря, що перетво рилося на внутріш нє море 

держави. Він складав ся з трьох великих флотилі й, які базувал ися в трьох 

найбіль ших військо во-морських базах Імперії : в Мізені (Кампанія), зоною її дії 

була західна частина Середзе много моря, в Равенні (Північна Італія) для 

охорони централ ьної частини Середзе много моря і в Алексан дрії - для 

забезпе чення східної частини Середзе много моря. 

Окрім власне польово ї армії Август організ ував гвардій ські привіле йовані 

частини, основни м признач енням яких стала охорона Італії, особлив о столиці 

Риму і особи самого імперат ора. Були сформов ані 9 когорт з відбірн их воїнів, 

уроджен ців Італії, кожна з яких складал ася не з 500 воїнів, як завжди в 

легіона х, а з 1000 воїнів, причому три когорти були розміще ні в самому Римі, а 

інші шість - в Середні й Італії. Преторі анці мали ряд привіле їв в порівня нні з 

легіоне рами: вони практич но не брали участь у військо вих кампані ях і несли 

легку охоронн у службу в столиці і Італії, служили 16 років, плата за службу 

була встанов лена в 3,5 рази вище, ніж легіоне рові (750 денарії в, 3000 

сестерц іїв). 

Створена реформа ми Августа військо ва організ ація Римсько ї імперії стала 

однією з кращих у старода вньому світі, вона успішно виконув ала необхід ні 

державн і завданн я і функціо нувала як ефектив на система понад двісті років. 

 Маючи в розпоря дженні професі йну армію, Август міг проводи ти 

успішну військо ву і диплома тичну політик у на найбіль ш загрозл ивих ділянка х 
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розтягн утого кордону Римсько ї держави. Такими стали ділянки уздовж Рейну і 

Дунаю, де римськи м кордона м постійн о погрожу вали войовни чі германс ькі і 

інші варварс ькі племена, східні райони Малої Азії і Сирія, де стикали ся 

кордони Імперії і сильної Парфянс ької держави. Саме у цих регіона х були 

зосеред жені найбіль ш сильні групи легіоні в, що налічую ть по 4-6 легіоні в 

кожний. У інших провінц іях регуляр них військ було значно менше. Так, в 

Єгипті несли службу два легіони (у кінці правлін ня Августа один легіон), один 

легіон знаходи вся в провінц ії Африка, два легіони (пізніше один легіон) стояли 

в Іспанії. 

Август був обережн им політик ом і великих воєн, особлив о з сильним и 

супроти вниками, намагав ся уникати. Так, з сильною Парфянс ькою державо ю 

він підтрим ував складні диплома тичні відноси ни, спрямов ані на охорону 

східних провінц ій.  

Складнішою, хоча в цілому і вдалою, була військо ва політик а Августа в 

західні й і централ ьній частині Імперії. На самому початку правлін ня йому 

вдалося приєдна ти північн о-західний кут Піреней ського півостр ова, багатий 

металам и, у важкій боротьб і розгром ивши хоробрі племена астурів і кантабр ів 

(25-19 рр. до н. е.). Успішно закінчи лися завоюва ння альпійс ьких областе й, де 

були утворен і нові провінц ії Панноні я, Норік і Реція, а також Іллірик і Мезія.  

Більш складни ми  були взаємов ідносини з германс ькими племена ми. 

Римляна м вдалося завдати германс ьким племена м декільк а поразок і 

просуну тися на правому березі Рейну до Ельби і організ увати нову провінц ію - 

Германі ю..  

Тут германс ькі племена на чолі з Армініє м, молодим вождем племені 

херускі в, змогли заманит и сильне угрупув ання, що складал ося з трьох легіоні в, 

в Тевтобу рський ліс і повніст ю його знищити (9 р. н.є.). Його наслідк ами була 

їх повна евакуац ія з правого берега Рейну. Тепер кордон між вільним и 

германс ькими племена ми і галльсь кими провінц іями проходи в по Рейну. Його 
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було перетво рено на добре укріпле ну прикорд онну лінію [2, c. 197-206; 3, с. 

493-511; 6].  

 

Питання № 2.  Римська імперія у І ст. до н. е. Правлін ня династі ї 

Юліїв–Клавдіїв та Флавіїв. 

 

Тиберій (14-37 рр. н.є.).  У 4 р. н. е. пасинок Августа Тиберій був офіційн о 

усиновл ений, отримав ім’я Тиберій Юлій Цезарь і був оголоше ний 

спадкоє мцем майна принцеп са. Він був досвідч еним адмініс тратором і 

полково дцем, добре розбира вся в різних питання х внутріш ньої і зовнішн ьої 

політик и. Одним з перших радикал ьних заходів Тиберія було припине ння 

діяльно сті народни х зібрань, як вищого органу республ іканського ладу. При 

Тиберії став виробля тися механіз м зміцнен ня влади принцеп са у формі нового 

тлумаче ння давньог о закону про образу величі римсько го народу. 

Звинува чення в такому злочині загрожу вало найстро гішими покаран нями аж 

до страти. Закон про образу велично сті став ефектив ним засобом пригніч ення 

будь-якої опозиці ї, і в першу чергу в сенаті.  

Щоб підкріп ити юридичн ий авторит ет принцеп са матеріа льною силою, 

Тиберій провів реорган ізацію преторі анської гвардії, самої привіле йованої і 

боєздат ної частини величез ної римсько ї армії. Він зосеред ив у Римі усі 9 

преторі анських когорт і побудув ав для них постійн ий табір перебув ання. Тепер 

в руках принцеп са було зосеред жено потужне озброєн е угрупув ання в 20 тис. 

воїнів (9 преторі анських когорт, 7 когорт вігілів і 4 міських когорти ), яке у 

будь-який момент могла бути викорис тана для підкріп лення авторит ету 

верховн ої влади. 

При Тиберії спостер ігається подальш а концент рація фінансо вих коштів в 

руках принцеп са. Відтепе р уже практич но усі податки з провінц ій, як 

імперат орських, так і сенатсь ких, поступа ють у розпоря дження імперат ора. 

Тиберій продовж ив політик у Августа по посилен ню контрол ю за діяльні стю 
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провінц ійної адмініс трації, і передус ім сенатсь ких провінц ій.  

Він проводи в строгу економі ю у витрача нні державн их коштів за рахунок 

скороче ння грошови х роздач плебсов і, пишних театрал ьних вистав.  

У сфері зовнішн ьої політик и Тиберій продовж ував загальн у лінію Августа 

- укріпле ння кордоні в, викорис тання переваж но диплома тичних засобів замість 

військо вих дій, чим загалом вдавало ся підтрим увати рівнова гу на розтягн утих 

кордона х Імперії. Проанал ізувавши військо во-політичну ситуаці ю на Рейні, 

Тиберій прийняв рішення стратег ічного характе ру: відмови тися від придбан ня 

територ ій на правому березі Рейну. Державн им кордоно м Риму на довгі 

столітт я стала річка Рейн, хоча епізоди чні походи римськи х військ на праву 

сторону Рейну мали місце. В цілому зовнішн ьополітичне положен ня Імперії у 

цей час було відносн о стабіль ним. 

Тиберій помер в 37 р. н.є. і не залишив наступн ика. Сенат, преторі анська 

гвардія за підтрим ки римсько го плебсу проголо сили принцеп сом Імперії 25-

річного внучато го племінн ика Тиберія, сина Германи ка, Калігул у. 

Гай Юлій Цезарь Калігул а правив 4 роки (37-41 рр.н.е.). На відміну від 

скромни х в побуті Августа і Тиберія, Калігул а встанов ив пишний придвор ний 

церемон іал, який включав цілуван ня ніг. Принижу ючи сенатор ів, зневажа ючи 

високий авторит ет сенату, Калігул а в той самий час роздава в щедрі подарун ки 

преторі анцям, воїнам легіоні в і міськом у плебсов і.  

У січні 41 р. він був вбитий.  

Деспотичне правлін ня Калігул и підірва ло віру серед частини сенатсь кої 

аристок ратії в доброді йність монархі чної влади. Висувал ися проекти обрати 

принцеп са із складу сенату, а не продовж увати династі ю Августа. Проте в 

династи чні спори втрутил ася нова впливов а сила - преторі анська гвардія, що 

несе охорону Риму і імперат орського палацу. Преторі анці звернул ися до дядька 

Калігул и і племінн ика Тиберія Клавдія (41- 54 рр. н.є.) з пропози цією верховн ої 

влади і проголо сили принцеп сом. Сенат був вимушен ий поступи тися озброєн ій 

силі і затверд ив цей вибір.  
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Одним із перших завдань Клавдія стало усуненн я напруже ності, що 

виникла між імперат ором і сенатом. Прекрас но розумію чи, що римськи й сенат 

як юридичн ий співуча сник верховн ої влади є постійн им джерело м опозиці йних 

імперат орові настрої в, Клавдій приймає рішення про розшире ння складу 

сенату за рахунок знатних провінц іалів. Тим самим був відкрит ий шлях в 

найвищи й орган держави і аристок ратії з інших провінц ій.  

Іншою важливо ю акцією Клавдія, сприяюч ою падінню політич ного 

впливу сенату, була активіз ація діяльно сті ради принцеп са, заснова ного ще 

Августо м, але яка збирало ся рідко і носили характе р приватн их зборів друзів 

принцеп са. На відміну від сенату, що складає ться з вищої знаті, рада принцеп са 

окрім невелик ого числа видатни х сенатор ів включал а цілий ряд вищих 

імперат орських чиновни ків, префект ів і навіть відпуще ників, тобто 

відрізн ялася від сенату більше змішани м складом, але цілком залежно го від 

імперат ора. 

Для цілей ефектив нішого управлі ння було створен о три особлив і 

відомст ва, свого роду «міністерства»: відомст во ab еpistul is («відносно 

листів»), що відає підгото вкою указів і розпоря джень імперат ора, відомст во a 

rationi bus («відносно фінансі в»), що управля ло величез ним майном імперат ора 

і імперат орською казною, і alibеll is («відносно скарг»), оброблю вальне скарги і 

пропози ції, що поступа ють в імперат орський палац, і що забезпе чувало 

імперат ора цінною інформа цією про положен ня в Імперії і діяльно сті її 

адмініс трації.  

Загальним результ атом політик и Клавдія було зміцнен ня і впорядк ування 

монархі чних структу р в державн ому управлі нні, зростан ня ролі імперат ора, 

його ради, безпосе редньо підлегл их йому адмініс тративних органів, при 

одночас ному відтисн енні від керма реально ї влади сенату.  

У соціаль ній політиц і Клавдій насліду вав приклад засновн ика династі ї 

Августа. Був побудов аний новий так званий Клавдіє в водопро від, який 

поліпши в постача ння мільйон ного міста водою. Значні кошти витрача лися на 
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організ ацію гладіат орських боїв, полюван ня на звірів, театрал ьні вистави. 

Провінц ійна знать, якій Клавдій відкрив дорогу і до складу римсько го 

громадя нства, і навіть в римськи й сенат, підтрим увала його загальн у політик у, 

про що говорят ь численн і написи провінц іалів на честь імперат ора. 

Вдалою була і зовнішн я політик а Клавдія. До Імперії було приєдна но декільк а 

нових провінц ій. Якщо для завоюва ння Британі ї римляна м довелос я вести 

досить важку кампані ю, в якій взяв участь імперат ор (43 р.), то включен ня до 

складу Імперії Фракії (46 р.) і двох провінц ій — Маврита нії Тінгіта нської і 

Маврита нії Цезарей ської пройшло диплома тичним шляхом. Складни ми, але в 

цілому спокійн ими були відноси ни Риму з постійн им східним супроти вником 

Імперії - Парфянс ьким царство м. 

Нерон (54-68 рр.н.е.). Клавдій, був отруєни й власною дружино ю, 

Агрипин ою, яка за 4 роки до смерті Клавдія перекон ала його усинови ти свого 

сина від першого шлюбу Луція Доміція Агеноба рба, що прийняв після 

усиновл ення ім’я Нерона Клавдія Цезаря. Відразу ж після смерті Клавдія 

Нерон був предста влений як законни й спадкоє мець  

Новий правите ль продовж ували зосеред ження важливи х функцій в надрах 

монархі чних структу р. Особлив о це торкало ся фінансо вих справ: так, контрол ь 

за сенатсь кою казною - ерарієм, якою раніше розпоря джалися квестор и, що 

обирают ься сенатом, перейшо в в руки імперат орських префект ів. Практич но 

збір усіх податкі в усе більш зосеред жувався в руках імперат орської 

адмініс трації.  

Щедрі роздачі і велика кількіс ть дорогих свят, величез не будівни цтво 

спустош ували державн у казну, що призвод ило до росту податкі в, збільше ння 

конфіск ацій.  

Ріст соціаль ної напруги в суспіль стві, незгода у верхніх ешелона х влади 

між принцеп сом і його апарато м і сенатом, погірше ння фінансо вого положен ня 

Імперії доповню валося невдово ленням провінц ій. Дуже складни ми були 

відноси ни з Парфією, де став правити енергій ний цар Вологез. Римляни були 



166 

 

вимушен і поступи тися парфяна м у вірменс ькому питанні і визнати 

вірменс ьким правите лем парфянс ького царевич а, хоча за домовле ністю свою 

корону новий правите ль Вірмені ї повинен був отримув ати з рук Нерона і в 

місті Римі (66 р.н.е.). 

Поступово Нерон опинявс я  все більш опинявс я у політич ній ізоляці ї. У 68 

р. розпоча лось повстан ня проти Нерона намісни к Лугудун ської Галлії Юлія 

Віндекс а. Хоча вірні Нерону легіони рейнськ ої армії подавил и заколот 

Віндекс а, посліду вало нове повстан ня іспансь ких легіоні в, які проголо сили 

імперат ором свого команду вача Сервія Сульпіц ія Гальбу. Отримав ши звістку 

про рух іспансь ких легіоні в на Рим, преторі анці присягн ули Гальбі на вірніст ь 

як новому принцеп су, а сенат оголоси в Нерона ворогом вітчизн и. Нерон втік з 

Риму де одній з кампанс ьких вілл покінчи в життя самогуб ством. Нерон 

виявивс я останні м предста вником першої імперат орської династі ї - династі ї 

Юліїв - Клавдії в, що правила близько 100 років.  

Гальба належав до старої римсько -італійської знаті.  

Прибувши в Рим і отримав ши усю повноту влади, Гальба встанов ив дружні 

відноси ни з сенатом. Проте спроби нового монарха зміцнит и фінансо ве 

положен ня Імперії, засмуче не марнотр атством Нерона, і ввести режим строгої 

економі ї (зокрема, відміна обіцяни х грошови х подарун ків легіоне рам і 

преторі анцям) відразу ж збурили проти нього гвардію і армію. 

У січні 69 р. н.є. Гальбу було вбито, а імперат орами були проголо шені відразу 

два претенд енти. У Римі преторі анці проголо сили імперат ором Сальвія Отона, 

а германс ькі легіони - свій легат Авла Вітеллі я. У битві при Бедріак а (біля 

Кремони в Північн ій Італії) війська Вітеллі я розгром или сили Отона, а сам він 

покінчи в життя самогуб ством. 

Війська Вітеллі я захопил и Рим, він був затверд жений сенатом в якості 

принцеп са. Проте йому незабар ом довелос я боротис я з новим претенд ентом. Їм 

став Веспасі ан Флавій, команду ючий римськи ми війська ми в Палести ні, де він 

придуши в повстан ня іудейсь кого населен ня. Проголо шення Веспасі ана Флавія 
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підтрим али сирійсь кі і єгипетс ькі легіони, тобто уся східна половин а Імперії. 

Услід за східним и провінц іями владу Веспасі ана визнали дунайсь кі легіони, що 

створюв ало йому значну переваг у в силах над Вітеллі єм.  

Спроби Вітеллі я затрима ти дунайсь кі легіони, які наступа ли на Рим, в 

Апеннін ських горах не мали успіху. Рим був захопле ний, а Вітеллі й вбитий. 

Громадянська війна 68-69 рр.н.е., що спалахн ула після падіння династі ї 

Юліїв - Клавдії в, відбива ла серйозн у політич ну кризу Римсько ї імперії, 

свідчил а про існуван ня і нароста ння комплек су соціаль но-політичних протирі ч 

в римсько му імперсь кому суспіль стві і державі. Передус ім вона виявила 

вузькіс ть і неповно ту соціаль ної бази Імперії при Юліях - Клавдія х, які 

спирали ся передус ім на римсько -італійську знать, населен ня Італії. При відомій 

увазі до провінц ій, провінц ійній знаті династі я Юліїв - Клавдії в продовж увала 

розгляд ати провінц ії як нерівно правні з Італією частини, а провінц ійна 

аристок ратія вимагал а для себе більше влади і рівних з італійс ькою знаттю 

привіле їв. за рахунок ширшого залучен ня місцево ї аристок ратії . Римські 

легіони, що стояли в провінц іях і комплек тувались  з римськи х громадя н 

провінц ійного походже ння, заявили свої права на участь в політич ному житті 

Імперії, хоч би у формі висунен ня імперат орів зі свого середов ища. 

Проголо шення імперат орів в Іспанії (Гальби), в Германі ї (Вітеллія), в Сирії 

(Веспасіана) показал о, що провінц ійні війська, тісно пов’язані з місцево ю 

провінц ійною аристок ратією, які вже були не згодні перенос ити диктат Риму і 

Італії. 

Приведення у відпові дність реально го соціаль но-економічного і 

політич ного положен ня в Імперії стало найважл ивішим завданн ям нової 

династі ї Флавіїв, заснова ною Веспасі аном Флавієм. 

 Веспасі ан Флавій (69-79 рр.н.е.). Засновн ик нової династі ї Тит Флавій 

Веспасі ан, вихідец ь з середнь ої по своєму достатк у сім’ї, був досвідч еним 

політик ом і полково дцем. Добре уявляюч и собі положен ня в державі, 
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Веспасі ан і його наступн ики намітил и і проводи ли продума ну політик у 

зміцнен ня Імперії.  

Відносини з сенатом, спочатк у насторо жені, поступо во нормалі зувалися. 

У 69 р. сенат ухвалив «закон про верховн у владу Веспасі ана», за яким йому 

дарувал ися усі ті права, якими користу валися принцеп си династі ї Юліїв - 

Клавдії в, починаю чи з Августа. Прагнуч и захисти ти себе від можливо ї опозиці ї 

в сенаті і поповни ти його склад за рахунок здібних людей і своїх прибічн иків, 

Веспасі ан прийняв в 73 р. повнова ження цензора і провів перегля д списку 

сенату, виключи вши з нього своїх супроти вників і сенатор ів, що запляму вали 

себе. У сенат були включен і окрім нащадкі в старої римсько -італійської 

аристок ратії предста вники італійс ьких муніцип альних кругів і навіть цілий ряд 

провінц іалів. Включен ня знатних провінц іалів до складу римсько го сенату 

було частино ю масштаб нішої політик и нової династі ї по відноше нню до 

провінц ій. Громадя нська війна 68-69 рр. показал а збільше ну політич ну роль 

провінц ій і необхід ність оформле ння цієї ролі.  

На відміну від своїх поперед ників Юліїв - Клавдії в, які роздава ли права 

римсько го громадя нства в персона льному порядку, Веспасі ан дарував римське 

громадя нство цілим муніцип іям і містам. Особлив о активно роздава лися права 

римсько го і латинсь кого громадя нства жителям західни х романіз ованих 

провінц ій, зокрема Іспанії.  

Особливу увагу Веспасі ан приділя в зміцнен ню фінансо вого станови ща 

Імперії. Головни м джерело м поповне ння державн их фінансі в було 

впорядк овування податко вих надходж ень з провінц ій, в результ аті яких цілий 

ряд податкі в були збільше ні в два рази. Більшіс ть колишні х рішень про 

звільне ння від податкі в тих або інших провінц ійних міст були перегля нуті. Так, 

звільне ння від податкі в, дарован е Нероном грецьки м містам, було скасова не. 

При ньому був відновл ений сильно зруйнов аний під час війни 68-69 рр. 

Капітол ій, була побудов ана нова громадс ька площа - форум Веспасі ана, 

нарешті, розпоча то і майже закінче но будівни цтво одного з найвели чніших 
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спорудж ень старови ни, що став символо м Риму - величез ний амфітеа тр 

Флавіїв, який дістав пізню назву - Колізей. 

       Показни ком відомої стабілі зації внутріш ньої обстано вки в Імперії було 

спокійн е рішення порядку престол онаслідування після смерті Веспасі ана. 

Сенат без особлив их проблем проголо сив і затверд ив принцеп сом старшог о 

сина Веспасі ана Тита, який незабар ом помер від хвороби (79-81 рр.), а потім 

молодшо го сина Веспасі ана Доміціа на (81-96 рр.).  

На відміну від свого батька Доміціа н був схильни й до заграва ння із 

столичн им плебсом і щедро витрача в величез ні засоби на різні роздачі, 

проведе ння видовищ і гладіат орських боїв. Доміціа н підвищи в плату усім 

категор іям воїнів в півтора -два рази. Вже до кінця 80-х років імперат орська 

казна була спустош ена, а фінансо ве станови ще Імперії різко погірша ло. 

Бажаючи поповни ти казну за рахунок нових надходж ень, Доміціа н почав 

переслі дування найбіль ш багатих сенатор ів, звинува чуючи їх в опозиці йних 

настроя х.  

Наростання внутріш ніх протирі ч доповню валося невдало ю зовнішн ьою 

політик ою, особлив о на дунайсь кому фронті. Тут у кінці I ст. на північ від 

Дунаю склалос я сильне Дакійсь ке царство, на чолі якого стояв енергій ний цар 

Децебал. Децебал у вдалося відбити походи римськи х намісни ків і навіть 

укласти почесни й мир з Імперіє ю (89 р.), за яким Доміціа н повинен був 

виплачу вати деякі суми грошей, а Децебал зобов’язувався не турбува ти римські 

кордони і навіть захищат и їх від набігів інших варварс ьких племен на Дунаї, 

зокрема сарматі в, роксола нів.  

Деспотичні замашки Доміціа на, скрутне фінансо ве станови ще, 

переслі дування сенатор ів посилюв али опозиці ю як в сенаті, так і в 

преторі анській гвардії, які вилилис я в серію змов. Один з них увінчав ся 

успіхом, в 96 р. н.є. правите ль, який втратив всяку популяр ність, був вбитий у 

власном у палаці. Із смертю Доміціа на припини лася династі я Флавіїв [2, c. 206-

218; 3, с. 527-545, 556-565; 6]. 
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        Питання № 3. Римська імперія у ІІ ст. н. е. «Золотий» вік Римсько ї 

імперії. 

 

Його вбивств ом скорист ався сенат у своїх інтерес ах. Принцеп сом і 

імперат ором був обраний один сенатор ів Марк Кокцей Нерва (96-98 рр. н.є.). 

Він був предста вником давньог о італійс ького роду, що належит ь до вищого 

римсько го нобіліт ету, отримав прекрас ну освіту, був досвідч еним юристом.  

Політич не положен ня нового імперат ора виявило ся досить складни м. З одного 

боку, він виступа в своїм родом сенатсь кого імперат ора, підтрим уючи 

відноси ни найтісн ішої співпра ці і згоди з цим найвищи м органом Римсько ї 

держави. Але, з іншого боку, він повинен був зважати на інтерес и преторі анців 

і армії, в якій династі я Флавіїв і сам Доміціа н, користу валися популяр ністю. 

Прагнуч и зміцнит и своє положен ня як глави держави, Нерва повинен був 

шукати підтрим ки і у столичн ого плебсу. 

Він виступа в в якості продовж увача аграрно ї політик и поперед ньої 

династі ї. Так, за його ініціат ивою сенат прийняв рішення про виділен ня 

величез ної суми в 60 млн. сестерц іїв для купівлі і розподі лу невелик их ділянок 

землі для збідніл их землеро бів. При ньому був організ ований особлив ий фонд 

підтрим ки (так званий алімент арний фонд) для дітей незамож них батьків і 

сиріт. 

Проте усі ці заходи Нерви лише частков о покращу вали його політич не 

станови ще. Радикал ьнішим в цьому плані було признач ення спадкоє мцем 

престар ілого імперат ора, популяр ного в римські й армії полково дця, намісни ка 

провінц ії Верхня Германі я. У 97 р. Нерва не лише усинови в Траяна в якості 

спадкоє мця, але і оголоси в співпра вителем. 

Марк Ульпій Траян (98-117 рр. н.є.), разом з Нервою, став засновн иком 

нової династі ї, що дістала назву династі ї Антонін ів (96-192 рр.н.е.), при якій 
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Римська імперія, досягли свого найвищо го соціаль но-економічного, 

політич ного і культур ного розквіт у. 

Предметом особлив ої уваги нового принцеп са стали разом з сенатом нові 

політич ні сили Імперії : армія і провінц ійна аристок ратія. 

Це був досвідч ений адмініс тратор, обачний політик, таланов итий полково дець. 

З сенатом Траян підтрим ував спокійн і ділові відноси ни, надавши сенатор ам 

обговор ювати і ухвалюв ати найрізн оманітніші закони, намагаю чись 

активіз увати законод авчу діяльні сть цього найвищо го і компете нтного органу 

Імперії. В той самий час діяльні сть сенату проходи ла під пильним контрол ем 

Траяна і його імперсь кої адмініс трації. Зокрема, постійн им органом управлі ння 

стала вузька рада принцеп са, що складає ться з вірних прибічн иків імперат ора. 

Усі ключові пости в армії і провінц іях були передан і признач еним імперат ором 

людям. Посилил ося значенн я префект а преторі я, який з команду вача 

преторі анською гвардіє ю стає більше цивільн им чиновни ком, свого роду 

заступн иком імперат ора по загальн ому управлі нню Імперіє ю. 

У загальн ій політиц і Траяна найважл ивішого значенн я набула політик а 

найбіль шого сприянн я по відноше нню до провінц ій.. Якщо в тій або іншій 

провінц ії траплял ися голод, які-небудь фінансо ві труднощ і, імперсь кий уряд 

приходи в на допомог у. При Траяні було введено до складу сенату в два рази 

більше провінц іалів, ніж при усіх Флавіях, а їх загальн е число склало 

приблиз но 34% від загальн ого числа сенатор ів. Зміцнен ня господа рського і 

фінансо вого положен ня провінц ій стало основою загальн ої економі чної і 

соціаль ної стабілі зації Римсько ї середзе мноморської держави. 

Стабілізація загальн ого стану Імперії, зміцнен ня монархі чного режиму 

створил и сприятл иві умови для проведе ння великом асштабної військо вої і 

зовнішн ьої політик и Риму. При Траяні були проведе ні дві важливі військо ві 

кампані ї: завоюва ння Дакії і війни з Парфянс ькою державо ю. Особлив о вдалою 

виявила ся війна з даками, що закінчи лася завоюва нням великої територ ії на 

лівому березі Дунаю. Завоюва ння Дакії вимагал о ретельн ої підгото вки і 
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мобіліз ації дуже великих військо вих сил і матеріа льних ресурсі в. У ході 

військо вої кампані ї 101-103 рр. війська Децебал а були розгром лені, а коли 

римляни наблизи лися до столиці Сарміці гетузи, Децебал капітул ював: римляни 

отримал и величез ну контриб уцію, дакійсь кі фортеці були знищені, армія 

розпуще на. Проте, як тільки римляни покинул и межі країни, Децебал 

спробув ав організ увати новий опір. Впродов ж наступн ої військо вої кампані ї 

105-107 рр. Траяну знову довелос я підкорю вати непокір них даків. Римляни 

методич но знищува ли дакійсь кие міста і поселен ня. Столиця Сарміці гетуза 

була взята. Не бажаючи потрапи ти в руки римлян, Децебал покінчи в життя 

самогуб ством. Велика частина жителів була перебит а або обернен а в рабство. 

На великій територ ії Дакії була створен а нова провінц ія.  

Завоювання Дакії і загальн е зміцнен ня Імперії в Дунайсь кому басейні і 

Північн ому Причорн омор’ї, на думку пануючи х кругів Риму, створил о 

сприятл иві умови для проведе ння великом асштабної війни з могутнь ої 

Парфією і здійсне ння давнішн ьої ідеї Риму - витісни ти парфян з Месопот амії і 

відкину ти їх за гори Загроса. Траян почав ретельн у підгото вку до війни проти 

Парфії відразу після закінче ння дакійсь кої кампані ї.  

Військові дії розпоча лися з окупаці ї Вірмені ї і облашту вання вірменс ьких 

справ. В ході військо вої кампані ї 115-116 рр. римляна м вдалося захопит и усю 

Месопот амію аж до узбереж жя Персидс ької затоки. У завойов аних областя х 

були організ овані три римські провінц ії: Вірмені я, Ассірія і Месопот амія. 

Завоюва ння Траяна в Месопот амії стали межею поширен ня римсько ї влади в 

східном у напрямі.  

Однак, незважа ючи на зовні блискуч і успіхи, станови ще Траяна в 

Месопот амії виявило ся дуже небезпе чним. Ось чому, як тільки з’явилися перші 

ознаки невдово лення місцево го населен ня присутн істю римськи х військ в 

Північн ій Месопот амії, заворуш ення серед іудейсь кого населен ня в Єгипті і 

Кіренаї ці, Траян приймає рішення про виведен ня своїх військ з Месопот амії і 

відхід за Євфрат. Така успішна на перших порах війна, що зажадал а 
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величез них матеріа льних і людськи х витрат, заверши лася однією з 

найсерй озніших військо вих невдач Риму. І хоча Траяну вдалося подавит и 

заворуш ення, що спалахн ули, і віднови ти спокій в східних провінц іях Імперії, 

невдача в парфянс ькій кампані ї показал а, що Імперія не має сил для ведення 

серйозн ою наступа льної війни проти Парфії. Закінчи вши справи на Сході, 

Траян виїхав в Італію, але по дорозі в Кілікії захворі в і помер в серпні 117 р. 

Наступним правите лем Риму став двоюрід ний племінн ик Траяна - 

імперат ор Андріан (117 - 138 рр. н.є.). Досвідч ений адмініс тратор і військо вий, 

він розумів скрутне станови ще Імперії, вичерпа ність державн их ресурсі в і 

безперс пективність тієї грандіо зної загарбн ицької політик и, яку проводи в 

Траян. Йому довелос я розробл яти нову державн у програм у управлі ння 

величез ною Імперіє ю. Своїми головни ми завданн ями Адріан і його уряд 

вважали відмову від широких завойов них планів і передус ім заверше ння 

римсько -парфянської війни і установ лення більш менш міцного миру на Сході. 

Для цього Риму довелос я відмови тися від усіх придбан ь Траяна, поверну ти усі 

територ ії за Євфрато м, віднови ти державн ість Вірмені ї і встанов ити твердий 

кордон по Євфрату. Диплома тичне забезпе чення мирних відноси н з Парфією 

було підкріп лене великим и військо во-будівельними роботам и по зміцнен ню 

усього східног о кордону від Чорного моря до Синайсь кого півостр ова. 

Була створен а потужна пограни чна смуга, що включал а як природн і 

бар’єри у вигляді гірськи х ланцюгі в і річок, так і системи пограни чних фортець 

і окремих постів. Проведе ні Адріано м військо во-дипломатичні заходи, 

створен ня укріпле ної пограни чної смуги дозволи ли Імперії підтрим увати мирні 

відноси ни з Парфією приблиз но 50 років. 

Облаштувавши східні справи, Адріан зробив аналогі чні заходи по ліквіда ції 

пограни чних конфлік тів і військо вої напруги уздовж усіх розтягн утих 

римськи х кордоні в як в Європі, так і в Африці. Уздовж усіх римськи х кордоні в 

стали проводи тися великом асштабні військо во-будівні роботи із створен ня 

пограни чної смуги, цілої системи оборонн их укріпле нь, що дістали назву 
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римсько го лімеса. Римськи й лімес у своєму класичн ому виді був системо ю 

невелик их фортець, легіонн их таборів, окремих кастеле й, розташо ваних на 

відстан і декільк ох кіломет рів один від одного, між якими був виритий рів, 

укріпле ний земляни м валом, кам’яною стіною або дерев’яним палісад ом, за 

яким йшла мощена дорога для швидког о перекид ання військ. Маючи в 

розпоря дженні відносн о невелик і охоронн і підрозд іли, римляни могли 

зупинит и на пограни чному лімесі великі сили супроти вника і тим захисти ти 

населен ня провінц ій від ворожих вторгне нь. Широком асштабні роботи із 

створен ня системи довготр ивалої оборони на кордоні показув али корінну зміну 

державн ої військо вої політик и. Уперше у своїй історії Рим відмовл явся від 

пермане нтної агресії проти народів, що оточува ли його, і переход ив до 

політик и стратег ічної оборони своїх кордоні в.  

Підвищені турботи Адріана про боєздат ність збройни х сил в умовах 

переход у до політик и стратег ічної оборони пояснюв алися зростан ням 

труднощ ів з  комплек тування армії на основі традиці йних принцип ів набору в 

легіони тільки римськи х громадя н. Кількіс ть таких громадя н, що доброві льно 

записую ться в легіони, безпере рвно скорочу валася. Для полегше ння порядку 

набору в легіони був перегля нутий сам принцип комплек тування - в легіону 

(саму привіле йовану) частину польово ї армії стали набират и доброво льців з 

середов ища провінц іалів, що не мали статусу римсько го або латинсь кого 

громадя нства. Відтепе р континг ент новобра нців розшири вся найзнач нішим 

чином, але тим самим до складу легіоні в стали широким потоком вливати ся 

місцеві провінц іали, що часто належал и до прошарк ів, лише злегка торкнув ся 

процесо м романіз ації і погано знали латинсь ку мову. Була створен а основа так 

званої варвари зації римсько ї армії, яка мала в майбутн ьому серйозн і соціаль но-

політичні наслідк и. 

Іншою важливо ю турбото ю Адріана стала реорган ізація, вірніше, 

зміцнен ня системи державн ого управлі ння величез ної Імперії. Це торкнул ося 

раніше усієї ради принцеп са, який тепер перетво рився на вищу державн у раду, 
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укомпле ктовану вірними помічни ками імперат ора, включаю чи керівни ків 

відомст в, найбіль ш великих юристів. Члени ради отримув али дуже високу 

платню, розгляд алися як видатні чиновни ки, що займают ь високе місце в 

імперсь кій ієрархі ї. 

При Адріані зросло число централ ьних відомст в, що здійсню ють 

управлі ння певними сектора ми державн их справ. До традиці йних відомст в 

прохань, фінансі в, імперат орських розпоря джень додалис я відомст ва по 

управлі нню імперат орським майном, імперат орського суду, державн ої пошти. 

Змінило ся положен ня цих відомст в в державн ій структу рі. До Адріана 

централ ьні відомст ва розгляд алися як частину особист ого господа рства 

імперат ора і в якості таких очолюва лися його відпуще никами. З особист их слуг 

і помічни ків імперат ора керівни ки централ ьних відомст в перетво рилися на 

державн их чиновни ків вищого рангу з відпові дним громадс ьким положен ням.  

Важливе значенн я мало впорядк ування судової діяльно сті - одного з 

найважл ивіших напрямі в імперат орської влади. За розпоря дженням Адріана 

видатни й римськи й юрист цього часу Сальвій Юліан перегля нув і узагаль нив 

численн і преторс ькі едикти про організ ацію судової влади. Ця робота була 

видана від імені Адріана під назвою «Вічного едикту. Цим припиня лася судова 

правотв орчість преторі в як магістр атів, право судової творчос ті було передан е 

імперат орові як носію вищої влади. 

В цілому державн а діяльні сть Адріана за ріки його правлін ня призвел а до 

певної стабілі зації внутріш ньої і зовнішн ьої обстано вки у величез ній Римські й 

імперії. Його політик а зустріч ала підтрим ку основни х соціаль них груп 

панівно го класу, римсько го громадя нства, провінц ійних заможни х кругів, 

римсько ї армії.  

Наступний імперат ор Антонін Пій (138-161 рр.н.е.) продовж ував в 

основно му політик у свого поперед ника . Із заходів Антонін а Пія в сфері 

соціаль ної політик и важливе значенн я мали його акти, що вносять нові акценти 

в традиці йні відноси ни між рабами і їх панами. Так, були видані імперат орські 
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декрети, за якими вбивств о раба прирівн ювалося до вбивств а перегрі на, тобто 

вільної людини, що не має громадя нських прав. У разі жорсток ого поводже ння 

раб міг шукати притулк у у статуї імперат ора, а міська влада повинна була 

розглян ути цей факт і прийнят и по ньому відпові дні рішення. У законах були 

передба чені випадки, що дозволя ють рабам займати ся деякою комерці єю, до 

певної міри признав алися сімейні відноси ни в рабсько му середов ищі, у ряді 

випадкі в відноси ни між рабом, що веде ділові операці ї, і його паном 

регулюв алися законом, а не свавілл ям хазяїна.  

Досвідчений політик Антонін Пій вже на початку свого правлін ня 

усинови в здібну і знатну молоду людину Марка Аннія Вера і якого зробив 

фактичн им спадкоє мцем, присвої вши йому титул цезаря. Марк Анній Вер 

(після усиновл ення Марк Аврелій Антонін ) вже в 146 р. отримав довічну 

трибунс ьку і проконс ульську владу.  

У внутріш ньої політик и Марк Аврелій Антонін (161 - 180 рр. н.є.), 

насліду вав основні напрями своїх поперед ників по підтрим ці соціаль ного 

спокою в Імперії. Відноси ни з сенатор ами і вершник ами при Марке Аврелії 

були найдобр озичливіші. Особлив е значенн я надавав імперат ор поповне нню 

сенату за рахунок найбіль ш багатих і авторит етних провінц ійних аристок ратів. 

При ньому в сенат було введено більше провінц іалів, ніж при будь-якому з 

колишні х принцеп сів, причому особлив о зросло число провінц іалів східног о і 

африкан ського походже ння. При Аврелії сенатор и провінц ійного походже ння 

стали складат и не менше половин и усього складу римсько го сенату. Як і його 

поперед ники, Марк Аврелій розумів необхід ність підтрим увати римське 

незамож не міське населен ня, роздаюч и йому грошові подарун ки, зерно і 

продукт и з державн их складів. В цілому внутріш нє станови ще імперії при 

Аврелії було відносн о спокійн им.  

Зовсім інша ситуаці я склалас ь на зовнішн іх кордона х Імперії. Незабар ом 

після проголо шення імперат ором Марк Аврелій був вимушен ий почати важку 

війну з Парфянс ькою державо ю. У 162 р. енергій ний парфянс ький цар Вологез 
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III направи в свої війська у Вірмені ю і підпоря дкував її своєму впливу. 

Розвива ючи свій успіх, він перепра вився через Євфрат і захопив частину 

ключово ю в системі римськи х володін ь на Сході провінц ії Сирії. На допомог у 

східній армії довелос я перевод ити частину рейнськ их і дунайсь ких легіоні в, 

вимушен о послабл яючи дунайсь кий і рейнськ ий кордони. Парфяни були 

витісне ні з Сирії і Вірмені ї, а римські війська захопил и велику частину 

Месопот амії, включаю чи парфянс ькі столиці Селевкі ю і Ктесифо н. Проте 

закріпи тися в захопле ній Месопот амії римляна м не вдалося, населен ня їх не 

підтрим ало. До того ж в Месопот амії в цей час спалахн ула епідемі я чуми, яка 

була занесен а і в римську армію. Римляни спішно покинул и Месопот амію, 

зазнавш и великих втрат від епідемі ї і від парфян.. Незважа ючи на ці невдачі, 

римляна м вдалося укласти з Парфією досить вигідни й мирний договір, за яким 

до Імперії відходи ла Північн а Месопот амія, а Вірмені я визнава лася сферою 

римськи х інтерес ів (166 р.). 

Вже незабар ом після його укладен ня склалас я загрозл ива обстано вка на 

дунайсь кому кордоні і в районі середнь ої течії Дунаю. Тут впродов ж столітт я 

влаштув алися германс ькі племена маркома нів і квадів, що належат ь до 

конфеде рації свевів. До часу Марка Аврелія вони знаходи лися в складни х 

відноси нах з Імперіє ю, але в цілому визнава ли верхове нство римсько го 

імперат ора. З середин и 60-х років ІІ ст. н.є. відноси ни змінили ся. Маркома ни 

скорист алися тим, що пришли в рух деякі сарматс ькі племена, зокрема язиги, 

роксола ни, костобо ки, і стали погрожу вати римськи м володін ням на Дунаї. 

Вожді маркома нів визнали момент сприятл ивим, щоб звільни тися від 

залежно сті, з одного боку, а з іншої - поживит ися за рахунок багатих римськи х 

провінц ій. 

 В 166 р. маркома ни вторгли ся в провінц ії Панноні ю, Норік, Рецію і через 

альпійс ькі проходи проникл и в Північн у Італію аж до Аквілеї. Небезпе ка могла 

погрожу вати Середні й Італії і навіть столиці Імперії. У Північн у Італію і 

Панноні ю були перекин уті додатко ві військо ві континг енти, в т. ч. і зі східног о 
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фронту. Застосо вуючи військо ву силу і диплома тичне мистецт во, римляна м 

вдалося відтісн ити варварі в від Аквілеї, а потім з Північн ої Італії. Розвива ючи 

успіхи, вони в 169-175 рр. вигнали варварс ькі дружини з кордоні в 

придуна йських провінц ій, перейшл и Дунай і встанов или своє пануван ня в 

одвічни х землях, займани х здавна маркома нами, квадами, сармата ми поза 

межами римсько го лімеса.  

У 177 р. імперат ор знову повинен був вести так звану ІІ Маркома нську 

війну. В цілому ця кампані я виявила ся досить успішно ю, варварс ькі напади 

були відбиті, обстано вка на кордоні стабілі зувалась. Під час цієї військо вої 

кампані ї Марк Аврелій захворі в, помер в 180 р. в м. Віндобо нні (суч. Відень), 

передав ши владу своєму синові Коммоду ( 180 - 192 рр. н.є.).  

Новий імперат ор отримав у спадок досить виснаже ну Імперію і прийняв 

ряд терміно вих заходів для стабілі зації її внутріш нього і зовнішн ього 

положен ня. З маркома нами і квадами був укладен ий довготр ивалий мир на 

умовах повної відмови римлян від якої-небудь гегемон ії над задунай ськими 

племена ми. Для зміцнен ня фінансо вого положен ня Імперії Коммод видав ряд 

законів, якими регулюв алися відноси ни між землевл асниками, великим и 

орендар ями і колонам и. За розпоря дженням імперат ора заборон ялося 

збільшу вати довільн о грошові платежі і натурал ьні внески з дрібних 

арендат орів,  колони могли скаржит ися на утиски до самого імперат ора.  

Водночас, Коммод, став проявля ти деспоти чні схильно сті, ущемлят и права 

сенату, переслі дувати сенатор ів. По своїй натурі любител ь задовол ень і весіль, 

він витрача в величез ні суми на свята і вистави. Спроби завоюва ти популяр ність 

в армії через підвище ння платні воїнам і преторі анцям не поліпши ли політич не 

положен ня Коммода. Посилює ться загальн а нестабі льність в Імперії. У 189 р. в 

Римі спалаху є голодни й бунт. У провінц іях росте число розбоїв і злочині в. 

Проти непопул ярного імперат ора була організ ована змова, і у 192 р. він був 

вбитий. 
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Із смертю Коммода закінчи лося майже столітн є правлін ня самої 

прослав леної римсько ї династі ї - династі ї Антонін ів, при якій римське 

середзе мноморське суспіль ство, римська світова Імперія досягли вищого піку 

свого соціаль но-економічного, політич ного і культур ного розвитк у [2, c. 218-

227; 3, с. 566-582; 6]... 

 

Питання № 4. Криза Римсько ї імперії у ІІІ ст. н. е. Династі я Северов  

 

У останні десятил іття II ст. н.є. в римсько му суспіль стві все виразні ше 

проступ ають економі чні труднощ і: розорен ня і занепад рабовла сницьких вілл, 

розвито к екстенс ивного латіфун діального господа рства, запусті ння земель, 

скороче ння врожайн ості, падіння реально ї вартост і монети, зменшен ня робочої 

сили у зв’язку з масовим и епідемі ями. Господа рська криза сприяла 

загостр енню наявних соціаль них і класови х протирі ч, порушен ню політич ної 

стабіль ності, послабл енню військо вої потужно сті Імперії. 

Безпосереднім проявом соціаль но-економічних протирі ч була боротьб а, 

що спалахн ула, за імперат орський трон - громадя нська війна 192-197 рр. н.є.  

Після вбивств а Коммода в Римі, в різних місцях Імперії були проголо шені 

декільк а імперат орів: Пертіна кс, а потім Дідій Юліан в Римі; команду вач 

дунайсь кою армією Септимі й Север; сирійсь кі легіони висунул и свого 

команди ра Песценн ія Нігера; у Британі ї був проголо шений імперат ором 

Клодій Альбін. 

Запекла боротьб а між претенд ентами на верховн у владу продовж увалась 

до 197 р. н.є. і  закінчи лася перемог ою Септимі я Севера (193-211 рр.н.е.), 

досвідч еного полково дця і вольово го політик а, засновн ика нової династі ї - 

династі ї Северів (197 - 234 рр. н.є.). 

Септимію Северу вдалося не лише відбити вторгне ння парфян, але і 

захопит и усю Месопот амію, обидві парфянс ькі столиці Селевкі ю і Ктесифо н. 

На захопле них землях була організ ована нова римська провінц ія Месопот амія. 
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Завершивши терміно ві зовнішн ьополітичні справи, Септимі й Север 

приступ ив до стабілі зації внутріш нього положен ня в Імперії. Найважл ивішими 

завданн ями він вважав зміцнен ня інститу ту імперат орської влади, чітку 

організ ацію бюрокра тичного апарату і реформу вання армії. Саме у цьому 

Север бачив рішення головни х проблем, що стояли перед Римсько ю державо ю 

початку III ст. Його діяльні сть охоплюв ала декільк а напрямі в. При Септимі ї 

Севері був розробл ений основни й принцип повної монархі ї: імперат ор - єдине 

джерело влади, воля цезаря - вищий закон. У зв’язку з цим змінюва лося 

юридичн е положен ня сенату і магістр атів - традиці йних носіїв влади, що 

вручаєт ься їм народом. Сенат тепер не міг видават и закони і обирати 

магістр атів, це право перейшл о до принцеп су. 

Спираючись на ці принцип и, Север реформу вав державн ий апарат - зникают ь 

всякі відмінн ості між традиці йними магістр атами (консули, претори та ін.) і 

бюрокра тичними посадам и. При Севері був збільше ний бюрокра тичний 

апарат: помноже ні штати старих і утворен і нові відомст ва, розширю ється 

компете нція чиновни ків аж до наділу вищих з них криміна льною юрисдик цією, 

між різними категор іями чиновни ків встанов люється система підпоря дкування 

різних титулів і рангів. У організ ацію державн ого апарату впровад жуються 

структу рні принцип и, характе рні для римсько ї армії, що призвод ить до відомої 

мілітар изації імперсь кої бюрокра тії. Змінюют ься функції префект а преторі я, з 

команду вача імперат орською гвардіє ю він стає найближ чим помічни ком 

імперат ора по управлі нню Імперіє ю, веде спостер еження за роботою, 

виконан ням державн их справ. На цей пост Север став признач ати досвідч ених 

юристів, видатни х знавців права. Зростає роль державн ої ради, до її складу 

тепер входять не лише друзі і наближе ні імперат ора, але і за посадою 

начальн ики загальн оімперських відомст в. Саме у раді принцеп са, а не в сенаті, 

що перетво рився на почесни й орган, вирішую ться найважл ивіші питання по 

управлі нню Імперіє ю. 

Була заверше на організ ація провінц ійної адмініс трації, штати і компете нція 
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якої також були розшире ні. Для контрол ю за управлі нням в окремих містах 

були признач ені особлив і імперат орські спостер ігачі - куратор и. 

Важливі заходи були вжиті Севером для підвище ння боєздат ності і 

оздоров лення обстано вки в римські й армії. До кінця II ст. в армії 

спостер ігається невдово лення скрутни м станови щем легіоне рів і падіння м 

престиж у раніше почесно го і вигідно го звання. Впродов ж 20 років важкої 

служби легіоне р не міг купуват и майно, мати сім’ю, він отримув ав невелик у 

платню і був практич но виключе ний з нормаль ного громадс ького життя. 

Встанов лена ще Августо м система підвище нь виключа ла для рядових 

легіоне рів, навіть найтала новитіших, отриман ня старших і вищих командн их 

постів, зарезер вованих предста вникам аристок ратії. У зв’язку з цим 

доброво льців для служби в легіона х ставало все менше і менше. 

Реформи Септимі я Севера поклика ні були вирішит и ці проблем и і передус ім 

підвищи ти престиж військо вої служби. Було збільше но платню рядовим воїнам 

(до 500 денарії в) і команди рам. Воїни отримал и офіційн ий дозвіл купуват и 

землю, вступат и в законни й шлюб. Була поліпше на система підвище нь, 

зокрема посада першого центурі она (примипіла), до якої міг дослужи тися 

легіоне р, була оголоше на вершниц ькою, - тим самим відкрив алася подальш а 

кар’єра аж до команди ра легіону і команду вача армією. 

Була реформо вана і преторі анська гвардія. Тепер вона комплек тувалася не 

з вузької групи привіле йованих жителів Італії, а з кращих воїнів усіх легіоні в. 

Із-за нестачі римськи х громадя н в легіони у великих масштаб ах стали 

приймат и провінц іалів, що не мають прав громадя нства, часто жителів 

областе й, лише нещодав но приєдна них до римськи х володін ь (варварів), що 

вело не лише до провінц іалізації, але і до варвари зації римсько ї армії. 

Легіоне ри, що вступил и в законни й шлюб, купили землю і заводил и невелик е 

господа рство, отримув али дозвіл разом зі своїми дружина ми і дітьми жити в 

селищах (канабах), розташо ваних біля легіонн их таборів, і повинні були 

являтис я на збори для несення військо вої служби. 
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            Реформо вана Севером армія починає набуват и нові риси: легіони 

втрачаю ть рухливі сть, оброста ють господа рством, міцніше прирост ають до 

місця свого розташу вання, спостер ігається процес бюрокра тизації римсько ї 

армії. 

Бюрократія, бюрокра тичний стиль управлі ння, таким чином, починаю ть 

пронизу вати усі ланки державн ого апарату і армії, стають доміную чим 

елемент ом в політич ній і військо вій організ ації Імперії. 

Система принцип ата, встанов лена ще Августо м і яка досягла свого заверше ння 

при Антонін ах, після реформ Септимі я Севера перетво рюється на нову форму, 

яку можна визначи ти як бюрокра тизований принцип ат, як важливи й етап 

перетво рення принцип ата і структу ри ранньої Римсько ї імперії на домінат, 

абсолют ну монархі ю IV-V ст. 

Реформи Септимі я Севера упорядк ували систему управлі ння, призвел и до 

підвище ння боєздат ності римсько ї армії, зміцнил и в цілому зовнішн ю безпеку і 

внутріш нє положен ня Імперії.  

По заповіт у засновн ика династі ї, затверд женому сенатом і визнано му 

преторі анською гвардіє ю і легіона ми, Августо м були оголоше ні обидва сини 

Септимі я Севера - старший син Каракал ла і молодши й Гета. Між братами і 

придвор ними, що стояли за ними, кліками відразу ж спалахн ула неприми ренна 

боротьб а. Незабар ом Гета був вбитий і Каракал ла нещадно розправ ився з його 

прибічн иками при дворі, включаю чи сенатор ів. В цілому імперат ор Каракал ла ( 

211 - 217 рр. н.є.) продовж ив політик у свого батька як усереди ні країни, так і на 

її кордона х. Скрутне економі чне станови ще Імперії виклика но двома 

чинника ми: розорен ням товарни х вілл і рабовла сницьких господа рств і 

величез ними витрата ми на зростаю чу армію, що налічув ала до півміль йона 

чоловік. При Каракал лі знову була підвище на плата усім категор іям 

військо вих. Рядовий легіоне р отримув ав тепер 750 денарії в в рік (замість 500 

денарії в). Дозвіл легіоне рам мати легальн у сім’ю, орендув ати землю і заводит и 
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господа рство, безпере чно, вимагал о засобів, і Імперія повинна була їх 

надават и.  

Дуже важливи й захід був проведе ний урядом Каракал ли в 212 р. Цього 

року був обнарод уваний імперат орський едикт 212 р. н.є. згідно з яким права 

римсько го громадя нства отримув али практич но усі вільні жителі Імперії (за 

рідкісн ими винятка ми). Таким чином, римське громадя нство відразу 

надавал ося майже усім вільним, у тому числі і тільки включен им до складу 

Імперії околичн им варварс ьким народам. Цей рішучий крок дозволи в вирішит и 

цілий ряд важких проблем, що постали перед централ ьною владою, - 

комплек тування величез ної армії, що поповню валася з римськи х громадя н, 

подолан ня фінансо вих труднощ ів, оскільк и нові громадя ни повинні були 

платити численн і податки. Нарешті, даруван ня римсько го громадя нства 

дозволя ло уніфіку вати усю систему управлі ння, судочин ства, застосу вання 

законів в усіх ланках величез ної Імперії. Це переакц ентування прав і обов’язків 

привело до перетво рення повнопр авного і привіле йованого римсько го 

громадя нина на безправ ного і обтяжен ого різнома нітними обов’язками-

повинностями імперсь кого піддано го. 

У сфері зовнішн ьої політик и Каракал ла готував ся до великої війни з 

Парфією, але в розпал підгото вки до військо вих дій він був вбитий змовник ами 

(217 р.н.е.).  

Східні легіони, зібрані Каракал лою, проголо сили імперат ором префект а 

преторі я Марка Опеллія Макрина. Це був перший випадок в римські й історії, 

коли син вільнов ідпущеника досяг вищої влади в державі. Проте новий 

імперат ор не мав підтрим ки ні у війська х, ні в сенаті, ні в суспіль стві і 

незабар ом був вбитий, протрим авшись у влади близько року. Імперат ором був 

проголо шений один з далеких родичів Каракал ли, його троюрід ний племінн ик 

Геліога бал, який розгляд ався як предста вник династі ї Северів. Династі я 

Северів користу валася в суспіль стві і армії популяр ністю, і молодий Геліога бал 

(йому було всього 14 років), проголо шений імперат ором сирійсь кими 
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легіона ми, був затверд жений римськи м сенатом. Проте, опинивш ись в Римі, 

Геліога бал незабар ом абсолют но дискред итував себе своєю повною 

нездатн істю був вбитий змовник ами у 222 р. н.є.. 

Імператором був проголо шений його двоюрід ний брат 13-річний 

Олексан др Север, від імені якого управля ла його мати Юлія Мамея, двоюрід на 

сестра Каракал ли. Мамея виявила ся енергій ною і досвідч еною правите лькою, 

вона зуміла створит и при дворі впливов е угрупув ання, яке спробув ало 

продовж увати політик у стабілі зації Імперії. У руслі загальн ої політик и династі ї 

тривало заступн ицтво армійсь ким кругам, що дозволи ло на десяток років 

встанов ити добрози чливі відноси ни армії і двору. Для зміцнен ня загальн ого 

політич ного стану в Імперії Мамея і її прибічн ики прагнул и опертис я на сенат. 

Мамея, по суті, виступи ла за перегля д політич ної лінії перших Северів по 

відноше нню до сенату: 16 предста вників сенату було включен о в державн у 

раду Імперії, основні закони, що видають ся імперат ором, ставлят ься на ділове 

обговор ення в сенаті. Ключові пости в централ ьному апараті і в провінц іях 

довіряю ться предста вникам сенату. Зокрема, префект ами преторі я 

признач аються видатні юристи того часу і впливов і сенатор и Доміцій Ульпіан і 

Юлій Павло. За ініціат ивою ряду сенатор ів була проведе на реорган ізація 

ремісни чих колегій, виробни цтво продукц ії яких ставило ся під строгий 

контрол ь адмініс тративних органів. 

Проте Мамея і молодий імперат ор переоці нили значенн я сенату як одного з 

керівни х органів. Їх спроба опертис я на авторит ет сенату і скороти ти витрати 

на армію (дещо понизит и платню воїнам, скороти ти подарун ки, зменшит и 

кількіс ть командн их посад), щоб поправи ти скрутне фінансо ве станови ще 

Імперії, не мали успіху. Навпаки, це виклика ло невдово лення армії, яка 

показал а, що саме вона є вирішал ьною не лише військо вою, але і політич ною 

силою.  

Внутрішнє положен ня ускладн ювалося обстано вкою  на східном у і 

рейнськ ому кордона х. Особлив о загрозл ивим ставало положен ня на Євфраті. У 
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сусідні й Парфянс ькій державі стався державн ий перевор от. Засновн ик нової 

династі ї Сасанид ів Ардашір незабар ом об’єднав усі частини колишнь ої великої 

Парфянс ької держави в нову сильну державу - Новопер ське царство. Нова 

династі я проголо сила своєю метою відновл ення персько ї держави Ахемені дів і 

релігії зоорост ризму як її культур но-ідеологічної основи. Виходяч и з цих 

загальн их установ ок, Ардашір оголоси в в якості однієї зі своїх вищих цілей 

вигнанн я римлян зі Сходу. Це призвел о до активіз ації антирим ської політик и і 

підгото вки великої війни з Римом. Надзвич айно небезпе чна ситуаці я на Сході 

зажадал а найради кальніших заходів. Сам імперат ор і його мати Мамея з 

частино ю двору очолили керівни цтво військо вою кампані єю проти персів. 

Римляни почали наступ проти персів, і їм вдалося захопит и Північн у і частков о 

Централ ьну Месопот амію. Проте ці придбан ня виявили ся хиткими. Потужни й 

удар прекрас ної персидс ької кінноти, а також хвороби, що спалахн ули в 

легіона х, виклика ні важкими клімати чними умовами Месопот амії, 

призупи нили римськи й наступ, а потім змусили римлян відступ ити і очистит и 

захопле ні області, несучи великі втрати. Але і у персів не вистачи ло сил 

продовж увати переслі дування відступ аючих римлян.  

Не встигла стабілі зуватися обстано вка на Сході, як незабар ом різко 

загостр илося військо во-політичне положен ня на Рейні. Довелос я терміно во 

перекид ати частину східних легіоні в на германс ькій кордон. Будучи 

невпевн еною у боєздат ності рейнськ их військ, Мамея зробила спробу купити 

мир у германц ів щедрими подарун ками і великою сумою грошей. Проте ця 

спроба купити ганебни й мир стала відомою у війська х і виклика ла обуренн я 

воїнів  імперат ором,  який був вбитий у своєму наметі разом зі своєю матір’ю 

Мамеєю легіоне рами у 235 р. н.є. Із вбивств ом Олексан дра Севера припини лася 

династі я Северів, що правила в Імперії близько сорока років. З цього часу 

римське суспіль ство і держава вступил о в смугу жорсток ої загальн ої кризи 

усієї соціаль но-економічної і політич ної системи Римсько ї імперії [2, c. 268-

274; 3, с.639-650; 6]. 
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Тема: Пізня Римська імперія (Домінат) 
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План 

 

1. Реформи Діоклет іана і Костянт ина по укріпле нню імперії. Система 

домінан та 

2. Падіння Римсько ї імперії  

 

Питання № 1. Реформи Діоклет іана і Костянт ина по укріпле нню 

 імперії. Система домінан та. 

 

Прихід до влади імперат ора Діоклет іана (284 - 306 рр. н.є.) відкрив ає нову, 

останню стадію в історії римсько го суспіль ства і держави - епохи домінат у або 

пізньої Римсько ї імперії, що тривала близько двохсот років (284 - 476 рр.н.е.).  

Криза III ст. до основи потрясл а Імперію, постави ла Римську державу на 

край загибел і. У Галлії бушувал о повстан ня багауді в.  

Скориставшись напруже ним станови щем в Галлії, начальн ик римсько го флоту 

в Британі ї Караузі й в 287 р. оголоси в себе імперат ором, захопив Британі ю і 

північн о-західне узбереж жя Галлії. Неспокі йно було в Маврита нії, де 

хвилюва лися племена бербері в, бідні землеро би, колони. Племінн і союзи 

франків і алемані в погрожу вали прориво м рейнськ ого кордону. Новому 

імперат орові довелос я вирішув ати складні завданн я по стабілі зації загальн ої 

обстано вки. 

          Для придуше ння повстан ня багауді в, відновл ення спокою в Галлії і на 

рейнськ ому кордоні був послани й досвідч ений полково дець Максимі ан, який в 

286 р. проголо шується Августо м, тобто повнова жним співпра вителем 

Діоклет іана з правом управля ти західно ю половин ою Імперії, який обрав своєю 

столице ю місто Медіола н. Сам Діоклет іан влаштув ався в Нікомед іх, 

розташо ваній відносн о близько від кордоні в на Дунаї і Євфраті, керував 

східною половин ою Імперії, включаю чи Балканс ький півостр ів. Розділе ння 

управлі ння Імперіє ю між двома співпра вителями було початко м цілого ряду 
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великих реформ, проведе них Діоклет іаном, які привели до серйозн их змін в 

державн ій і соціаль но-економічній структу рі римсько го суспіль ства в IV—V 

ст. 

          Грошова і податко ва реформа. Діоклет іан проводи в економі чні, 

адмініс тративні і військо ві реформи. Вони були породже ні практич ною 

необхід ністю. Потрібн о було віднови ти боєздат ність армії, зміцнит и імперсь ку 

адмініс трацію, щоб тримати в покорі піддани х, захищат и імперсь кі кордони, 

вести наступа льні війни. Для цього були потрібн і значні кошти, а їх бракува ло. 

Тому передус ім Діоклет іан спробув ав нормалі зувати грошови й обіг, 

припини вши випуск низькоп робної монети. Вже в 286 р. він приступ ив до 

проведе ння грошово ї реформи, наказав ши карбува ти нову повноці нну золоту 

монету. Була випущен а і нова мідна монета. Проте реформа не вдалася, 

оскільк и реальна вартіст ь золота в зливках не відпові дала оголоше ній, дещо 

занижен ій вартост і нової золотої монети. Нові золоті і срібні монети, що 

випуска лися, швидко зникали із обігу і Діоклет іану довелос я віднови ти 

карбува ння низькоп робної монети. 

Діоклетіан змінив систему збору податкі в - велика частина їх стягува лася не 

грошима, а натурою. Для точної розклад ки податкі в в 289-290 рр. був 

зроблен ий загальн ий перепис населен ня Імперії. Щорічна сума податкі в 

встанов лювалася на 5 років, але після закінче ння цього терміну вносили ся 

відпові дні поправк и. Через 15 років загальн ий перепис населен ня 

повторю вався. 

        У основу оподатк ування сільськ ого населен ня були покладе ні розраху нки 

кількос ті землі і людей, що її оброблю вали. Після загальн ого перепис у ввели 

поголов ний облік (капітацію) усіх жителів Імперії, які були зобов’язані платити 

прямий податок : сільськ і землеро би у формі поземел ьного податку (з одиниці 

площі), а городян и у формі подушно го податку. Для усієї Імперії, включаю чи 

Італію (без її південн их територ ій, приписа них до Риму, жителі якого як і 

раніше звільня лися від сплати податкі в), були встанов лені єдині розміри 
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податкі в і способи їх стягува ння. Матеріа льна відпові дальність за отриман ня 

податкі в з колонів і поміщен их на землю рабів була покладе на на 

землевл асників. За податки міських жителів відпові дали куріали - члени 

міських управлі нь (курій). Реформа податкі в, проведе на Діоклет іаном, сприяла 

прикріп ленню основно ї маси сільськ ого і міськог о населен ня (колонів і 

ремісни ків) до місця прожива ння і професі ї. Прикріп лення до місця 

прожива ння гаранту вало казні повне отриман ня податкі в, а магната м, крім 

того, постійн у робочу силу. 

Військова і адмініс тративна реформи. Постійн а військо ва напруга при 

слабкій рухливо сті прикорд онних армій, що складал ися з воїнів, які прожива ли 

зі своїми сім’ями в пограни чних селищах, вимагал о проведе ння військо вої 

реформи. Діоклет іан приступ ив до неї незабар ом після свого приходу до влади. 

Але заверши лося перетво рення армії при його наступн ику Костянт ині вже в IV 

ст. Окрім старої, організ ованої ще при Септимі ї Севері, прикорд онні армії були 

сформов ані рухливі маневре ні війська. Вони були розквар тировані в містах і за 

наказом імперат ора утворюв али малі або великі діючі армії. Оскільк и 

континг енти військ були збільше ні і умови служби в армії погірша ли, то 

доброво льців для її поповне ння бракува ло. Діоклет іан зобов’язав 

землевл асників поставл яти в армію визначе ну, залежно від розмірі в їх 

земельн их володін ь, кількіс ть рекруті в з числа прожива ючих на їх землях 

колонів і батракі в, які як правило, належал и до місцево го слаборо манізованого 

напівва рварського населен ня. Таким чином, і військо ва реформа сприяла 

прикріп ленню колонів, оскільк и магнати стали тепер жорсткі ше присіка ти їх 

спроби покинут и свої ділянки. Іншим результ атом військо вої реформи стало 

посилен ня варвари зації армії, що почалас я ще в II ст. і прогрес увала в III ст.н.е. 

У обстано вці боротьб и з народни ми повстан нями, узурпат орами, 

варварс ькими племена ми, з Персидс ькою державо ю ставало все очевидн іше, 

що розділе ння Римсько ї імперії на дві частини недоста тньо.  

З метою зміцнен ня централ ьної влади Діоклет іан в 293 р. н.є. провів подальш е 
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розділе ння Імперії. Одного зі своїх вищих команди рів - Гая Галерія - 

Діоклет іан проголо сив своїм помічни ком і співпра вителем і присвої в йому 

звання цезаря. Зі східної половин и Імперії Галерію був виділен ий в управлі ння 

Балканс ький півостр ів (окрім Фракії) з резиден цією в місті Сирміум і. 

Одночас но західни й август Максимі ан в Медіола ні проголо сив своїм 

помічни ком і співпра вителем також з титулом цезаря Флавія Констан ція 

Хлора. Він передав йому в управлі ння Галлію і Британі ю. Резиден цією 

Констан ція Хлору було місто Августа Тревері в (совр. Трір). 

Обидва були проголо шені цезарям и в один і той самий день. Надалі 

передба чалося, що після закінче ння 20 років з часу приходу до влади 

Діоклет іана і Максимі ана обидва Августа відречу ться від престол у і зведуть в 

цей сан своїх цезарів, які, у свою чергу, повинні були проголо сити цезарям и 

двох своїх полково дців. Ця система централ ьної влади в Імперії дістала назву 

тетрарх ії, тобто влада чотирьо х. Вищу владу мав старший Август. 

Передба чалося, що система тетрарх ії з усиновл енням цезарів упорядк ує 

спадкоє мність централ ьної влади. 

      Діоклет іан приступ ив і до адмініс тративної реформи провінц ійного 

управлі ння. Провінц ії, що свого часу виникал и у міру завоюва ння римляна ми 

нових територ ій і зберіга ли приблиз но свої старі кордони, Діоклет іан збільши в 

і замінив новими. Нових, менших по розміра х провінц ій було організ овано 100, 

а Рим був виділен ий в особлив у, 101-у адмініс тративну одиницю. Створен ня 

нових провінц ій, не співпад аючих з кордона ми, що історич но склалис я, 

повинно було, крім того, підірва ти сепарат изм колишні х, частень ко дуже 

великих (наприклад, Єгипет, Фракія і т. д.) провінц ій, що посилив ся в III ст., 

сприяти зміцнен ню єдності Імперії.  

Військове команду вання було відокре млене від цивільн ої адмініс трації. 

Декільк а провінц ій об’єднувалися в діоцези. Діоцеза ми управля ли вікарії, що 

признач алися імперат ором. Намісни ки провінц ій називал ися ректора ми, вони 

підкоря лися вікарія м. Ректори особлив о важливи х провінц ій підкоря лися 
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безпосе редньо імперат орам. Рим - історич на столиця Імперії, зберіг свій 

колишні й устрій, але фактичн о переста в бути столице ю, його сенат 

перетво рився на раду міста Риму. 

Едикт про тверді ціни і заробіт ну плату. Утриман ня збільше ного 

військо во-бюрократичного апарату вимагал о все більших витрат. Населен ня 

стражда ло від податкі в, зростан ня цін на товари і нестійк ості грошово ї 

системи. Це відбива лося на сплаті податкі в. І Діоклет іан в 301 р. видав едикт 

про тверді ціни на товари, що продава лися, і тверді ставки заробіт ної плати. 

Едикт був спрямов аний на боротьб у із спекуля цією і лихварс твом. За продаж 

товарів вище встанов лених цін поклада лося покаран ня аж до страти. Едикт про 

ціни і заробіт ну плату переслі дував мету полегши ти положен ня широких мас 

населен ня Імперії шляхом приведе ння у відпові дність ринкови х цін і реально ї 

заробіт ної плати. Проте ціни і ставки заробіт ної плати не могли бути єдиними 

для величез ної Імперії, окремі частини якої залишал ися господа рські 

відособ леними, мали різний рівень економі чного розвитк у. Незважа ючи на 

жорсткі заходи, едикт із самого початку виконув ався погано і після Діоклет іана 

був офіційн о скасова ний. 

 Боротьб а з христия нською церквою. Останні м значним заходом 

Діоклет іана була боротьб а з христия нством, яке до цього часу поширил ося в 

містах і частков о в армії, мало розгалу жену і добре організ овану церковн у 

адмініс трацію. Христия нство сповіду вали частина вельмож, навіть дружина 

Діоклет іана і його дочка. Христия ни чинили пасивни й опір нещодав но 

затверд женому культу двох Августі в, виступа ли проти шануван ня давніх богів, 

тобто проти тих основ, які, за думкою Діоклет іана, прихиль ного 

давньор имським традиці ям, повинні були ідеолог ічно об’єднати піддани х 

Імперії. Жорстки й гніт податко вої і командн о-адміністративної системи, 

встанов леної обожнен ими імперат орами, сприяв прояву опозиці ї до нового 

режиму в релігій ній формі запереч ення передус ім божеств енності імперат орів. 

Це сприяло подальш ому поширен ню христия нства. Але головно ю причино ю, 
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що виклика ла при Діоклет іані жорсток е гоніння на христия н була добре 

налагод жена і маюча велике майно церковн а адмініс трація на чолі з 

єпископ ами. У лютому 303 р. був обнарод уваний перший едикт проти 

христия н. За ним незабар ом посліду вали ще три. Було заборон ено відправ лення 

христия нського культу. Наказув алося руйнува ти церкви і спалюва ти 

христия нські книги. Майно христия нських громад конфіск овувалося. Кожен 

христия нин повинен був публічн о відрект ися від своєї віри і принест и жертви 

божеств енним імперат орам і язичниц ьким богам. Христия ни, що відмови лися 

виконув ати едикти, піддава лися переслі дуванням, тортура м, ув’язненню і 

навіть страті; їх майно конфіск овувалося. Проте такі суворі заходи покаран ня 

не зломили христия н, навпаки, їх громади придбал и ще більший авторит ет.  

Внутрішня і зовнішн я політик а Костянт ина Великог о (307 - 337 рр. н.є.)  

була прямим продовж енням реформ Діоклет іана. У 314 р., відразу після 

припине ння найбіль ш гострог о періоду міжусоб иць, Костянт ин провів нову 

грошову реформу, що усувала основни й недолік реформи Діоклет іана. За роки, 

що пройшли між двома реформа ми, у світлі нових економі чних умов вдалося 

визначи ти точніше співвід ношення вартост і золота в зливках і в карбова ній 

монеті, внаслід ок чого і була випущен а нова золота монета солід вагою в 1/72 

частину римсько го фунта. Вона стала основно ю монетою і одинице ю 

розраху нку спочатк у в західні й половин і, а потім в усій Імперії. Стабіль ність 

нової грошово ї системи зміцнил ася ще й тому, що в її основі було лише золото. 

З срібла стали чеканит и тільки дрібну розмінн у монету. Стабілі зація грошово ї 

системи дала можливі сть віднови ти деякі грошові збори, замінен і у минулом у 

натурал ьними формами.  

Тривало розпоча те при Діоклет іані прикріп лення до місця прожива ння і 

роботи куріалі в, ремісни ків і колонів. Матеріа льно-відповідальним за 

надходж ення податкі в від городян - куріала м - заборон ялися пересел ення з 

рідного міста і ухиленн я від виконан ня муніцип альних повинно стей. 

Одночас но відбува лося прикріп лення до професі йних колегій ремісни ків. 
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Колегії стали спадков ими. У 317 р. едиктом Костянт ина були прикріп лені до 

своєї професі ї майстра монетно ї справи, пізніше - ремісни ки, що обслуго вували 

в першу чергу армію, флот, транспо рт і населен ня великих міст: зброярі, 

шкіряни ки, ткачі, теслярі, пекарі і багато інших. У таку залежні сть поступо во 

потрапл яли і самості йно працююч і майстри. 

Прикріплення до землі колонів отримал о законод авче оформле ння в 

констит уції (указі) Костянт ина «Про збіглих колонів », виданій в 332 р.н.е. 

Втеча колонів призвод ила до запусті ння або до погірше ння обробки великих 

ділянок землі. Це вело до ускладн ень при збиранн і податкі в, оскільк и податки 

могли поступа ти повніст ю тільки за умови нормаль ної обробки усіх земель. 

Імперат ор наказув ав поверта ти колонів в маєтки, до яких вони були приписа ні, 

і в покаран ня примушу вати їх працюва ти закутим и в ланцюги, як рабів. Особи, 

які приймал и і укривал и збіглих колонів, повинні були платити податки за цих 

колонів.  

Високі податки і зловжив ання імперсь ких чиновни ків призвел и до 

виникне ння ще одного важливо го соціаль ного явища - патроці нія. Дрібні вільні 

селяни в селах, ремісни ки і куріали в містах, рятуючи сь від адмініс тративного і 

податко вого гніту, доброві льно переход или під патроці ній місцеви х магнаті в і 

ставали їх колонам и. Свої земельн і ділянки вони віддава ли магната м і 

отримув али їх знову вже в умовне володін ня. Крім того, такі колони 

отримув али захист від утисків влади. 

Успішно розпоча та Діоклет іаном військо ва реформа була заверше на при 

Костянт ині. Ділення на прикорд онні і маневре ні війська залишал ося, але 

маневре ні війська були розділе ні на дві категор ії. Із загальн ої маси маневре них 

військ були виділен і більш привіле йовані військо ві частини - палацов і, 

розташо вані в Римі та інших столиця х Імперії. Когорти преторі анців були 

розформ овані. Їх місце зайняли підрозд іли палацов ої варти. При Костянт ині ще 

більшою мірою, ніж при Діоклет іані, армія поповню валася загонам и з 

підпоря дкованих варварс ьких племен, оскільк и Римська держава зазнава ла 
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складно щі при вербува нні воїнів з місцево го населен ня, яке поступо во 

прикріп лялося до місця прожива ння і професі й. Професі я воїна теж ставала 

спадков ою. Чисельн ість легіоні в була зменшен а. Варвари, які поступа ли на 

римську військо ву службу, отримув али римське громадя нство. За заслуги вони 

отримув али підвище ння, могли переход ити на службу в палацов у варту, 

досягат и значних чинів. Так був відкрит ий доступ вихідця м з варварс ьких 

племен до вищих посад в Імперії, характе рний для подальш ої історії домінат а. 

До кінця правлін ня Костянт ина організ ація нової форми римсько го 

монархі чного режиму домінат а, почата Діоклет іаном, була значною мірою 

заверше на і надалі функціо нувала без принцип ових змін до самого падіння 

Західно ї Римсько ї імперії. Хоча тетрарх ія імперат орів була скасова на, ділення 

Імперії на чотири частини для зручнос ті управлі ння залишил ося. Але тепер ці 

частини називал ися префект урами. Ними управля ли вищі чиновни ки, що 

признач алися імперат ором, - префект и преторі я. 

Якщо майже в усіх областя х державн ої діяльно сті Костянт ин був 

послідо вним продовж увачем численн их реформ Діоклет іана, то в сфері 

релігій ної політик и він був його принцип овим супроти вником. Костянт ин 

зрозумі в, що христия нство і його потужна церковн а організ ація можуть бути 

міцною опорою абсолют ної влади. До того ж цей практич ний політик бачив 

безрезу льтатність релігій них переслі дувань Діоклет іана, які лише розжарю вали 

внутріш ню обстано вку в Імперії. Тому Костянт ин приймає важливе рішення 

про примире ння з христия нською церквою і про її рішучу підтрим ку. Ще в 311 

р.н.е. август Галерій відміни в гоніння на христия н. У 313 р. н.є. Костянт ин 

видав Медіола нський, або Мілансь кий едикт, згідно якому христия нська 

релігія оголошу валася рівнопр авною з усіма іншими релігій ними система ми. 

Конфіск оване або розграб оване майно церкви мало бути поверне не або за 

нього виплачу валася компенс ація. 

Ще до оголоше ння Медіола нського едикту Костянт ин видав указ, за яким 

христия нське духовен ство було звільне не від усіх особист их повинно стей на 
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користь держави. Це підтвер джувалося едиктом 315 р., що гаранту вав вільне 

проведе ння христия нських молитов них зборів. Предста вники христия нської 

церкви і церковн і громади отримал и права юридичн их осіб. Вони могли 

купуват и і відпуск ати на свободу рабів, отримув ати вклади і спадок, вільно 

розпоря джатися своїм майном. Христия нські церкви отримал и право притулк у. 

Було заборон ено залучат и христия н до участі в язичниц ьких святах. Сам 

Костянт ин продовж ував залишат ися язичник ом. Проте Костянт ин частину 

язичниц ьких храмів закрив і скасува в жрецькі посади при цих храмах.  

Але серед христия н на цей час посилил ися розбіжн ості. Вони були 

породже ні змінами соціаль ного складу христия нських громад. Посилен ня 

взаємни х зв’язків між раніше роз’єднаними христия нськими громада ми 

виявило різні варіант и христия нського віровче ння. Так, в Африці виникла 

потужна течія який очолив пресвіт ер Донат, і воно відоме під назвою 

донатиз ма. До донатис тів долучил ися і нижчі верстви африкан ського 

населен ня, які в релігій ній формі виражал и стихійн ий протест проти соціаль ної 

нерівно сті і виникло го союзу христия нської церкви з Імперіє ю. Згодом вони 

дістали назву циркумц елліонов (ті, що бродять навколо житла). 

Циркумц елліони вважали себе храните лями ранньох ристиянської 

доброче сності, коли христия нство було релігіє ю біднякі в. Офіційн а церква 

засудил а рух донатис тів.  

Майже одночас но з донатиз мом в христия нстві виникла й інша опозиці йна 

течія - аріанст во. Його засновн ик, пресвіт ер Арій виступи в проти вчення, що 

ствердж увало про те, що Христос дорівню є Богові-батьку. Він ствердж ував, що 

Христос не «єдиносущний», а «подобносущен» Богові-батьку, що він існував 

не одвічно і є не Богом, а посеред ником між Богом і людьми.  

Костянтин, що підтрим ував христия нську церкву, природн о, був 

супроти вником всяких розбрат ів у її середов ищі. Він прагнув до примире ння 

угрупув ань, тому що полемік а послабл яла церковн у організ ацію. Слабо 

розбира ючись в церковн ому вченні, Костянт ин відстою вав традиці йну точку 
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зору про повну рівніст ь Христа і Бога-батька. Імперат ор  вирішив скликат и 

собор усіх єпископ ів Заходу і Сходу для того, щоб покінчи ти з релігій ними 

розбіжн остями. У 325 р. н.є. в малоазі йському місті Нікеї відбувс я І 

Вселенс ький Собор, на якому ворогую чі сторони прийшли до угоди на 

ортодок сальній основі, і більшіс ть єпископ ів засудил и аріанст во. Але 

аріанст во, як і донатиз м, продовж увало існуват и і досягло свого найбіль шого 

поширен ня після смерті Костянт ина. Крім того, на соборі в Нікеї був 

прийнят ий церковн ий христия нський календа р (розподіл христия нських свят 

по місяцях і числах), а також була уточнен а система христия нської ієрархі ї. 

Єпископ и Риму, Алексан дрії і Антіохі ї отримув али звання патріар хів, а перші 

два - почесні звання пап. На чолі кліра провінц ій були поставл ені 

архієпи скопи, а в містах клір очолюва вся єпископ ами, які, як правило, 

знаходи лися в лояльни х відноси нах з предста вниками імперсь кої адмініс трації. 

Костянтин переніс столицю Імперії в Візанті й і дав йому нову назву -  

Констан тинополь. Розшире ння міської територ ії давньог о Візанті я, 

спорудж ення розкішн их будівел ь, палаців, стадіон у і іподром у, терм і бібліот ек 

почалис я приблиз но 328 р., а в 330 р. відбуло ся освячен ня і проголо шення 

міста новою столице ю. Останні роки життя Костянт ин провів в 

Констан тинополі і його околиця х. Помер він в 337 р. Незадов го до смерті 

Костянт ин став христия нином, прийняв ши хрещенн я від співчув аючого 

аріанам єпископ а Євсевія. Сенат за традиці єю обожнив помершо го імперат ора. 

        Хоча домінус як і раніше залишав ся передус ім воєнача льником, який 

спиравс я на залежну від нього і вірну йому армію, але на додаток до цієї старої 

опори римсько ї імперат орської влади тепер діяли ще дві розгалу жені і потужні 

сили - бюрокра тія і христия нство. Обидві вони були організ аційно 

відокре млені і від армії, і одна від одної. Це були три постійн і опори доминат а і 

сили єднаючи Імперію, які повинні були замінюв ати фактичн о відсутн ю 

соціаль но-економічну єдність [2, c. 294-307; 3, с. 691-701, 716-718; 6].  
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Питання № 2. Падіння Римсько ї імперії  

 

У 395 р. сталося остаточ не політич не розділе ння раніше єдиної 

Середзе мноморської імперії на два державн их утворен ня: Західну Римську 

імперію і Східну Римську імперію (Візантію). Хоча на чолі і тієї і іншої стояли 

рідні брати і сини померло го імперат ора Феодосі я, а в юридичн ій теорії 

зберіга лася ідея єдиної Імперії, керован ою лише двома імперат орами, фактичн о 

і політич но це були дві самості йні держави зі своїми столиця ми (Равенна і 

Констан тинополь), з різними соціаль но-економічними базами. Процес 

історич ного розвитк у на заході і у Візанті ї став придбав ати різні форми і пішов 

по різним шляхам. Поступо ве послабл ення централ ьної влади Західно ї 

Римсько ї імперії пояснює ться серйозн ими соціаль но-економічними змінами 

римсько го суспіль ства IV-V ст.: передус ім занепад ом міст, скороче нням 

товарно го виробни цтва і торгівл і, натурал ізацією економі ки, що постійн о 

посилює ться, і переміщ енням центру економі чного життя з міст в село - великі 

латіфун дії, які перетво рюються на центри не лише сільськ ого господа рства, але 

і ремесла і торгівл і найближ чої до маєтку округи. 

Пов’язані з антични ми формами господа рства і міським життям 

громадс ькі прошарк и, передус ім муніцип альні власник и, або, як їх називал и в 

IV-V ст., куріалы, розорял ися і деграду вали. Навпаки, усе більш зміцнюв алися 

соціаль ні позиції великих магнаті в. Слабкі західно римські імперат ори 

наділяю ть могутні х магнаті в, які, як правило, належал и до вищого соціаль ного 

прошарк у Імперії - сенатор ів, - і займали важливі пости в армії, в провінц ійній 

адмініс трації, при імперат орському дворі, рядом привіле їв (звільнення від 

податкі в, від зобов’язань по відноше нню до найближ чого міста, наділ 

елемент ами політич ної влади над населен ням маєтків та ін.). Такі магнати 

окрім імперат орських благоді янь самовіл ьно (у ряді випадкі в з відома 

населен ня) поширюю ть свою владу (патроціній) на сусідні незалеж ні села, в 

яких прожива ли вільні землеро би. 
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У цей час зміцнює ться і церковн е землево лодіння. Церковн і громади 

окремих міст, що управля лися єпископ ами, тепер мали в розпоря дженні великі 

земельн і володін ня, на яких жили і працюва ли різні категор ії працівн иків - 

колони, раби, залежні і вільні землеро би. У V ст. на заході поширює ться 

чернецт во, організ овуються монасти рі, що володію ть великим и землями. 

Зміцнен ню церковн ого, і зокрема монасти рського, землево лодіння сприяли і 

доброві льні дари віруючи х христия н, і щедрі подарун ки імперат орів, і 

сприятл ивіші умови існуван ня, оскільк и церковн і землі були звільне ні від 

важких податкі в.  

Важливим чиннико м економі чного стану Західно ї імперії в IV ст. і 

особлив о в V ст. стає податко ва політик а держави. В цілому можна говорит и 

про різке зростан ня податко вого тягаря, який перевищ ує економі чні 

можливо сті платник ів податкі в, поступо во підрива є їх господа рство. 

Утриман ня розкішн ого імперсь кого двору, розгалу женого бюрокра тичного 

централ ьного і провінц ійного апарату, армії вимагал о величез них надходж ень. 

В той самий час загальн ий економі чний занепад і скороче ння матеріа льних 

ресурсі в, натурал ізація Імперії, вилучен ня з-під податко вого пресу церковн их 

земель і багатьо х магнатс ьких латіфун дій, розорен ня великих простор ів 

варварс ькими полчища ми скорочу вали можливо сті платник ів податкі в. 

Тяжкіст ь податко вого тягаря посилюв алася розкрад аннями і свавілл ям 

бюрокра тичного апарату і збирачі в податкі в. 

       Провінц ійна аристок ратія і місцева церква, що мали в розпоря дженні 

величез ні земельн і масиви і великий штат працівн иків, поступо во беруть у свої 

руки функції пригніч ення соціаль них рухів у своїх областя х, відбитт я 

варварс ьких вторгне нь, ігнорую ть розпоря дження імперат орів, вступаю ть в 

сепарат ні контакт и з проводи рями прикорд онних варварс ьких племен. 

Відбува ється звуженн я соціаль ної опори Римсько ї імперії, починає ться її 

поступо вий занепад. 
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Важливим чиннико м соціаль но-політичної ситуаці ї в західно римському 

суспіль стві V ст. стає поступо ва розбіжн ість інтерес ів христия нської церкви, 

що об’єднується навколо римсько го папи, і імперат орського уряду. Церква, яка 

має в розпоря дженні розгалу жену організ ацію, величез ні багатст ва і сильну 

моральн у дію, набуває і політич ний вплив. Західни м римськи м імперат орам не 

вдалося нейтрал ізувати цей вплив і постави ти його під власний контрол ь, як це 

зробили візанті йські монархи. Цьому сприяло і формаль не розділе ння 

резиден цій: центром західно ї церкви став Рим - символ римсько ї потужно сті і 

культур и, центром імперат орського двору - Медіола н, а з 402 р.- Равенна. 

Загальне занепад Західно ї Римсько ї імперії яскраво виразил ося в розвалі її 

військо вої організ ації. Реформо вана Діоклет іаном і Костянт ином армія до 

кінця IV ст. стала виявлят и свою слабкіс ть і малу боєздат ність. При скороче нні 

матеріа льних ресурсі в і населен ня Імперії, масовом у ухиленн і від військо вої 

служби виникал и все більші труднощ і з комплек туванням армії. Складен а з 

насильн о набрани х рекруті в, частень ко з тих же гноблен их колонов, 

завербо ваних злочинц ів і інших сумнівн их елемент ів, римська польова армія 

втрачал а бойові якості. Воїни частень ко ставали знарядд ям честолю бних 

планів своїх команди рів або грабіжн иками свого власног о населен ня, а не 

ефектив ним засобом захисту держави від зовнішн ього ворога. 

Для зміцнен ня військо вої організ ації імперат ори укладал и договор и з вождями 

варварс ьких племен, за якими останні оголошу валися союзник ами 

(федератами) Імперії, отримув али від імперат орів місця для поселен ня, 

продово льство і спорядж ення, регуляр ну плату і перетво рювалися на наймані 

з’єднання римсько ї армії. Проте такі варварс ькі дружини на чолі зі своїми 

конунга ми (королями) далеко не завжди підкоря лися імперат орським наказам,  

і нерідко обертал и свою зброю не стільки проти зовнішн ього ворога, скільки 

проти мирного населен ня з метою грабунк у. 

      У кінці IV ст. починає ться так зване велике пересел ення народів, виклика не 

рухом великої коаліці ї племен на чолі з гунами з прикасп ійських степів в 
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західно му напрямі. Вони зробили величез ний вплив і на соціаль но-економічні 

відноси ни, і на політич не положен ня як в Європі, так і в усьому 

Середзе мномор’ї, на розпад Західно ї Римсько ї імперії, наблизи ли кінець всього 

антично го світу. . 

На початку V ст.н.е. централ ьному уряду, на чолі якого стояв опікун 

малоліт нього імперат ора Гонорія (395-423 рр. н.є. ), вандал за походже нням, 

Стіліхо н, довелос я вирішув ати два невідкл адні завданн я - відбитт я варварс ьких 

вторгне нь в Італію і пригніч ення сепарат истського руху в Галлії. 

У 401-402 рр. н.є. вдалося відбити нашестя вестгот ів на чолі з Аларіхо м і 

віднови ти з ними договір ні відноси ни. У 404-405 рр. н.є. Італія пережив ала 

страшну небезпе ку від вторгне ння із-за Східних Альп полчищ гота Радагай са, 

який дійшов до Флоренц ії, але був наголов у розбити й неподал ік від цього 

міста. Ці вторгне ння показал и, що найсерй озніша небезпе ка загрожу є центру 

держави, Італії, і безпосе редньо столиця м держави - історич ній столиці місту 

Риму і резиден ції імперат ора, якою стала сильно укріпле на, оточена 

важкопр охідними болотам и Равенна. Для захисту імперат орської столиці 

Стіліхо н перевів в Італію частину маневре них польови х військ з Британі ї і 

Галлії, послабл яючи тим самим оборону рейнськ их кордоні в і усій Галлії. 

Відведе ння частини військ означал о, що Імперія фактичн о залишал а західні 

провінц ії напризв оляще. Цим негайно скорист алися племінн і коаліці ї аланів, 

вандалі в і свевів, які прорвал и в 407 р. н.є. рейнськ ий кордон і, форсува вши 

Рейн, увірвал ися в Галлію, спустош уючи усе на своєму шляху. Галло-римська 

аристок ратія була вимушен а узяти справу оборони провінц ій у свої руки. 

Війська, що стоять у Британі ї і Галлії, проголо сили імперат ором Костянт ина 

(407-411 рр. н.є.), якому вдалося віднови ти станови ще на рейнськ ому кордоні, 

відтісн ити вандалі в і свевів в Іспанію, дещо стабілі зувати внутріш ню 

обстано вку в самій Галлії, подавит и активні сть багауді в. 

У 408 р. н.є., після усуненн я від влади і вбивств а Стіліхо на, придвор не 

угрупув ання, що прийшло до влади, розірва ло союзні відноси ни з Аларіхо м і 
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його війська знову рушили на Італію. Аларіх цього разу обрав шлях на Рим і 

осінню 408 р. н.є. взяв в облогу «вічне місто». Лише ціною великог о викупу 

жителям Риму вдалося добитис я зняття облоги і відходу вестгот ів. Спроби 

Аларіха домовит ися з Равенно ю про прийнят ний мир були знову зірвані 

придвор ним угрупув анням, і Аларіх з метою залякув ання равеннс ького двору 

повів свої війська на слабоза хищенний Рим. По дорозі на Рим до готів 

приєдна лися збіглі раби. Рим, кинутий напризв оляще, не отримав ніякої 

підтрим ки від імперат ора, який сховавс я в укріпле ній Равенні, був узятий 24 

серпня 410 р. н.є. і був розграб ований.  

Вестготи, що розграб ували Рим, блокува ли Італію, самозва ний імперат ор 

Костянт ин правив в Галлії, а в Іспанії господа рювали полчища аланів, вандалі в 

і свевів. Імперія розвалю валася. У цих умовах Равенна була вимушен а змінити 

свою політик у по відноше нню до варварі в і піти на нові поступк и: замість 

звичайн ого найму варварс ьких загонів на службу Імперії, як це робилос я ще в 

IV ст., західно римські імперат ори були вимушен і погодит ися на створен ня 

напівса мостійних варварс ьких державн их утворен ь на територ ії Імперії, яка 

зберіга ла примарн ий суверен ітет над ними. Так, в 418 р. н.є., для того, щоб 

видалит и небезпе чних вестгот ів з Італії і в той самий час звільни тися від 

узурпат орів, вестгот ам на чолі з королем Теодори хом була надана для 

поселен ня Аквітан ія - південн о-західна частина Галлії. 

        Вестгот и оселили ся тут на постійн е прожива ння усім плем’ям, з 

дружина ми і дітьми. Їх воїни і знать отримал и земельн і наділи за рахунок 

конфіск ацій від 1/3 до 1/2 землі у місцево го населен ня. Вестгот и приступ или до 

налагод ження власног о господа рства, викорис товуючи діючі в їх середов ищі 

правові норми і звичаї. З місцеви ми жителям и, римськи ми громадя нами і 

землевл асниками, у яких продовж ували діяти норми римсько го права, були 

встанов лені певні відноси ни. Вестгот и розгляд алися як завойов ники, хоча 

вважали ся союзник ами (федератами) імперат орського двору. Таким чином, в 
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418 р. виникло перше варварс ьке королів ство на територ ії Західно римської 

імперії. 

Ще в 411 р. равеннс ький двір визнав в якості федерат ів Імперії племінн і 

утворен ня свевів, що міцно осіли в північн о-західній частині Іспанії, і вандалі в, 

які, проте, не змогли закріпи тися в Іспанії і, скорист авшись запроше нням 

африкан ського намісни ка Боніфац ія, не без згоди Равенни, в 429 р. н.є.  

перепра вилися в Африку, утворив ши там Вандаль ске королів ство на чолі з 

королем Гензері хом. На відміну від вестгот ів, що підтрим ували мирні 

відноси ни з місцеви ми жителям и, вандали у своєму королів стві встанов или 

жорстки й режим по відноше нню до римсько го населен ня, у тому числі до 

землевл асників, христия нських ієрархі в, руйнува ли міста, піддава ли їх 

грабежа м і конфіск аціям, перетво рювали жителів на рабів. Імперія визнала 

офіційн о Вандаль ске королів ство як союзник а Імперії з формаль ним 

зобов’язанням вносити щорічну подать Равенні і захищат и інтерес и 

імперат ора. Значна частина африкан ських провінц ій була фактичн о втрачен а. 

Іншими варварс ькими утворен нями на територ ії Імперії стали королів ства 

бургунд ів, що виникло в Сабауді ї, тобто у південн о-східній Галлії (443 р. н.є.), і 

англоса ксів в південн о-східній частині Британі ї (451 р. н.є.). Нові 

напівса мостійні варварс ькі королів ства підкоря лися розпоря дженням 

імперат орського двору лише у тому випадку, якщо це відпові дало їх інтерес ам, 

але частіше проводи ли самості йну політик у. Імперат ори були безсилі привест и 

їх до покори. Деякій згуртов аності Західно ї Римсько ї імперії сприяла загальн а 

небезпе ка, яка стала загрожу вати їй з боку племен гунів. 

Гуни, в 377 р. н.є.  захопил и Панноні ю, у кінці IV - на початку V ст. 

поводил ися відносн о спокійн о і не були серйозн ої небезпе кою для Риму. 

Навпаки, римляни охоче вербува ли загони гунів для досягне ння своїх 

військо во-політичних цілей. Проте до початку 440-х років відбува ється різке 

посилен ня військо вої активно сті гунів на чолі з їх проводи рем Атіллою (434-

453 рр.). Гуни приєдну ють до свого союзу ряд племен і, користу ючись 
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слабкіс тю як Західно римської імперії, так і Візанті ї, починаю ть спустош ливі 

набіги на області Балканс ького півостр ова. Візанті йцям вдалося частков о 

відкупо м, частков о військо вою силою відбити напад гунів, і вони на початку 

450-х років вторгли ся на територ ію Галлії, грабуюч и і спалююч и усе на своєму 

шляху.  

Проти гунів була створен а сильна коаліці я з франків, аланів, 

арморик анців, бургунд ів, вестгот ів, саксів, військо вих поселен ців - летів і 

рипарії в. Вирішал ьна битва відбула сь на Каталау нських полях у червні 451 р. 

н.є.  Гуни потерпі ли поразку, їх велике і неміцне державн е об’єднання почало 

розпада тися, а незабар ом після смерті Атілли (453 р. н.є.) остаточ но 

розвали лося. 

        Небезпе ка згуртув ала на коротки й час різнорі дні сили навколо Імперії, але 

після Каталау нської перемог и і відобра ження вторгне ння процеси 

внутріш нього роз’єднання Імперії посилил ися. Варварс ькі королів ства 

переста ють зважати на равеннс ьких імперат орів і проводя ть самості йну 

політик у. Вестгот и роблять завоюва ння більшої частини Іспанії, розширю ють 

свої володін ня за рахунок імперсь ких областе й Південн ої Галлії. Вандали 

захоплю ють значну частину африкан ських провінц ій і, побудув авши власний 

флот, спустош ують узбереж жя Сицилії, Сардині ї і Корсики. Скорист авшись 

безсилл ям равеннс ького двору, вандали напали на історич ну столицю Імперії і 

резиден цію глави західно ї римсько ї церкви - папи, узяли і піддали розгром у 

Рим (455 р. н.є.).  

У Галлії зміцнює ться королів ство бургунд ів, посилює ться приплив 

франків, які міцно обґрунт овуються в її північн их областя х. Місцева знать 

Іспанії і Галлії знаходи ть вигідні шим встанов ити відноси ни співпра ці з 

варварс ькими королям и, реальни ми хазяями захопле них ними областе й, ніж з 

далеким і безсили м равеннс ьким двором. У 476 р. команду вач імперат орською 

гвардіє ю Одоакр, за походже нням з германс ького племені скирів, позбави в 

влади 16-річного імперат ора, який носив ім’я міфічно го засновн ика міста Риму 



204 

 

і Римсько ї держави Ромула, що прозвав за його малоліт тя не Августо м, а 

августу лом, знищив сам інститу т Західно римської імперії, а знаки 

імперат орської гідност і відісла в в Констан тинополь і утворив в Італії власне 

королів ство - державу Одоакра. 

Західноримська імперія переста ла існуват и. На її розвали нах виникли нові 

держави, нові політич ні утворен ня, у рамках яких почалос я формува ння нові 

суспіль но-економічні відноси ни [2, c. 316-326; 3, с. 728-741; 6]...  
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ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТІВ 

 

 

1. Природно – географічні умови Давньої Греції. 

2. Цивілізація Криту. 

3. Ахейська Греція.  

4. Гомеровський період в історії Давньої Греції. 

5. Соціально-економічний розвиток  Давньої Греції в архаїчну добу. 

6. «Велика Грецька колонізація». 

7. Ранні грецькі тиранії. 

8. Культура Давньої Греції архаїчної доби. 

9. Давня Спарта. 

10.  Стародавня Аттика. Закони Драконта. 

11.  Виникнення полісної системи в Греції у УІІІ-УІ ст.. до н.є. 

12. Закони Лікурга. 

13.  Реформи Солона. 

14.  Реформи Клісфена. 

15.  Греко-перськи війни. 

16.  Політична діяльність Ефіальта та Перикла. 

17.  Афінська рабовласницька демократія у У ст. до н.є. 

18.  І та ІІ Афінські морські союзи. 

19.  Пелопонеська війна. 

20.  Культура Греції класичної доби. 

21.  Криза полісної системи в Греції у ІУ ст.. до н.є. 

22.  Піднесення Македонії. Реформи Філіпа ІІ. 

23.  Діяльність Демосфена. Битва при Херонеї. 

24.  Економічний розвиток Греції класичної доби. 

25.  Походи Олександра Македонського та їх значення. 

26.  Поняття «еллінізму» в історії Давньої Греції. 

27.  Корінфський конгрес та його значення. 

28.  Елліністичний Єгіпет. 

29.  Держава Селевкідів. 

30.  Давня Македонія у ІІІ-ІІ ст.. до. н.є. 

31.  Виникнення держави О. Македонського та її розпад. 

32.  Культура Греції «елліністичного» часу.  

33.  Елліністична доба в історії Греції. Загальні риси. 

34.  «Анталкидів» мир та його значення в історії Давньої Греції. 

35.  Природно – географічні умови Давньої Італії. 
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36.  «Царський» період в історії Риму. 

37.  Рання Римська республіка у У-ІІІ ст. до н.є. 

38.  Боротьба між патриціями та плебеями у Римі в У-ІІІ ст.. до н.є. та її нас-

лідки. 

39.  Завоювання Римом Італії у У-ІІІ ст.. до н.є. 

40.  Державний устрій ранньої римської республіки. 

41.   Культура раннього Риму. 

42.  Структура римсько-італійського союзу та його значення в історії Дав-

нього Риму. 

43.  Пунічні війни. Причини та наслідки. 

44.  Завоювання Римом Східного Середземномор’я. 

45.  Економіка Риму у ІІІ-ІІ ст.. до н.є. 

46.  Повстання рабів у Римі в ІІ-І ст. до н.є. Причини та наслідки. 

47.  Реформи братів Гракхів та їх значення в історії Риму. 

48.  Реформа Гая Марія та її наслідки. 

49.  «Союзницька» війна та її значення. 

50.  Завоювання Римом Греції та Македонії. 

51.   Криза Римської республіки у І ст.. до н.є. 

52.  І та ІІ тріумвірат в історії Риму. 

53.  Диктатура Корнелії Сулли. 

54.  Громадянські війни у Римі в І ст.. до н.є. 

55.  Зовнішня політика Риму у І ст.. до н.є. 

56.  Падіння римської республіки. 

57.  Диктатура Юлія Цезаря. 

58.  Правління Октавіана Августа. Становлення системи принципату. 

59.  Династія Юлієв-Клавдієв в історії Риму. 

60.  Громадянська війна у Римі 68-69 рр. н.є. 

61.  Зовнішня та внутрішня політика  династії Флавіїв. 

62.  Культура Риму республіканської доби. 

63.  «Золотий вік» римської імперії у ІІ ст.. н.є. Династія Антоніїв. 

64.   Зовнішня політика Риму у ІІ ст.. н.є. 

65.   Внутрішня політика у ІІ ст.. н.є. 

66.  Династія Северів. Пізній принципат. 

67.   Громадянська війна 193-197 рр. н.є. у Римі. 

68.   Римська культура доби імперії. 

69.  Римська імперія у ІІІ ст.. н.є. 

70.  Становлення системи домінанту. Реформи Діоклєтіана та Константина 

Великого. 
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71.  Зовнішня та внутрішня політика Риму у ІУ ст.. н.є. 

72.  Римська імперія у У ст..н.е. 

73.  Економічна криза Римської імперії у ІІІ-ІУ ст.. н.є.  

74.  Виникнення та становлення християнства в Римській імперії. 

75.  Соціальні рухи в Римській імперії в ІІІ-ІУ ст..н.е. 

76.  Римська імперія у У ст.. н.є. «Велике переселення народів». 

77.  Правління Феодосія Великого. Розподіл Римської імперії на Західну та 

Східну. 

78.  Християнство у римській імперії в ІУ ст.. н.є. 

79.   Соціально-економічні відносини в римській імперії у ІУ-У ст..н.е. 

80.   Криза Римської імперії у У ст.. н.є. 

81.   Падіння Римської імперії. 
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Навчальне видання 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ ТА РИМУ  

 

 

 

Навчальний посібник 

для історичних спеціальностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


