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АНТИЧНІСТЬ 

Зміни полісного громадянського суспіль-
ства Афінської держави протягом доби кла-
сики відбувалися під знаком руйнування 
структури сусідської громади, У сполученні з 
процесами політичних перетворень, які від-
бувалися в державі внаслідок еволюції де-
мократичного ладу, процес руйнування гро-
мади, трансформації полісного колективу, 
послідовного розвитку держави, як політич-
ної організації громадян, підводять Афіни до 
неминучої межі, за якою цей поліс мав зміни-
ти свою сутність та обрати один з можливих 
шляхів подальшого розвитку. В останню тре-
тину V ст. до н.е. Афіни вступили в так звану 
«біфуркаційну зону» свого розвитку.1 

Поняттям «біфуркаційна зона» І. При-
гожин, позначає період розвитку суспільної 
системи, за якого ця система з певних при-
чин набуває нестабільного, неврівноважено-
го стану. Еволюція будь-якої системи, згідно 
з принципами синергетики, характеризується 

1 Павленко Ю.В. Історія світової цивілізації. К. Ли-
бідь.1996. С.184.

послідовною зміною періодів стабільності, та 
нестійких смуг поблизу точок біфуркації, де пе-
ред системою відкривається можливість вибо-
ру одного з кількох варіантів подальшого роз-
витку. Момент вибору такого варіанту («точка 
біфуркації») визначає подальший напрям істо-
ричного розвитку. В контексті нашої проблеми, 
під поняттям «біфуркаційна зона» слід розумі-
ти період, що містить сукупність можливих ва-
ріантів розвитку, які пов’язують попередній та 
наступній рівень розвитку суспільства. 

Таким чином, поступальний розвиток 
держави від полісу до імперії, як форми по-
літичної організації суспільства, може здійс-
нюватися кількома альтернативними варіан-
тами. Як відомо, поліс являє собою сусідську 
громаду вільних землевласників. Кожен з 
таких приватних власників є економічно не-
залежним від держави, оскільки власне гос-
подарство надає змогу забезпечити землев-
ласнику самостійне існування, забезпечуючи 
себе та свою родину необхідними коштами 
та харчовими продуктами. Власники землі, 

АНТИЧНІСТЬ

Сергій Голованов,
Київський університет імені Бориса Грінченка 

ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ АНТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ
В СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ В УМОВАХ КРИЗИ

ПОЛІСНОЇ СИСТЕМИ
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члени сусідської громади добровільно об’єд-
нуються, утворюючи державу – поліс із ме-
тою спільного захисту від зовнішніх загроз. 
Всередині громади поступово формується 
структура державного управління, яку утво-
рюють громадяни полісу. 

Отже, ще раз наголосимо – поліс, за сво-
єю сутністю являє собою сусідську громаду, 
яка під впливом зовнішніх умов та необхід-
ності перетворилася на державне утворен-
ня. За такої природи, сутність полісного сус-
пільного організму може зберігатися за неве-
ликої чисельності громадянського колективу 
й території. Загальна кількість громадян не 
повинна перевищувати декількох тисяч, а 
територія міста, разом із сільською округою 
(хорою) не повинна перевищувати декількох 
кілометрів у радіусі. Приклади розмірів тери-
торій та кількості населення усіх відомих нам 
античних полісів підтверджують це правило. 
Великі за площею афінський та лакедемон-
ський поліси являють собою виняток з цього 
правила. Закономірний плин історичного та 
економічного розвитку процесів всереди-
ні полісного утворення спонукають до його 
екстенсивного поширення. Врешті поліс опи-
няється перед межею, перетнувши яку, він 
має змінити свою природу та припинити існу-
вання, як поліс,набувши імперської сутності. 
Приклад історичного розвитку Римської дер-
жави в напрямі від полісу до імперії відбув-
ся на тлі низки завоювань, територіальних 
анексій. Поширивши свої кордони на весь 
Апеннінський півострів, Римська держава 
почала здобувати нові території за його ме-
жами. На другу половину І ст. до н.е. вона на-
була розмірів світової держави . Разом із тим 
поступово змінилася також форма влади.1 

Античний грецький поліс, зокрема Афі-
ни, в процесі поступових, закономірних тран-
сформацій, врешті також опиняється перед 
наступною неминучою альтернативою. За 
першого варіанту подальшого розвитку, 
суспільству залишається перетнути межу 
1 Детальніше з цією проблемою можна ознайомити-
ся завдяки неосяжному переліку праць, які входять 
до наукової спадщини дослідників античності , серед 
яких особливе місце посідають праці Утченка С.Л., 
Кузищина В.І., Трухіної Н.М., Машкіна М.О. та бага-
тьох інших.

масштабів полісної суспільної економічної 
побудови, та розвиватися вшир, збільшую-
чи свою територію. За такого варіанту поліс 
поступово буде змінювати свою структуру, 
та, разом із нею, свою природу. За другого 
варіанту поліс, залишаючись у своїх межах, 
почне уповільнювати свій розвиток і відчува-
ти початок розкладання та руйнації полісної 
природи свого суспільства. Афінська держа-
ва, через низку обставин( зокрема, внаслі-
док поразки у Пелопоннеській війні), змуше-
на була спрямувати подальшу еволюцію по 
другому шляху розвитку.2 

Основу полісного суспільства, як відомо, 
створює потужний прошарок вільних грома-
дян, які володіють економічно незалежними 
господарствами. Саме на цьому підґрунті 
складається політична форма суспільства – 
демократичний або аристократичний поліс. 
Стабільність та врівноваженість полісного 
суспільства значною мірою є залежною від 
збереження економічної основи господар-
ства – прошарку вільних громадян. На нашу 
думку, процеси трансформації полісного су-
спільства, які переживала Афінська держа-
ва, визначалися майновим розшаруванням 
громадянського колективу. Це відіграло роль 
системоутворюючого чинника в еволюції по-
лісного суспільства Афін. Звісно, економічні 
перетворення впливали на таку еволюцію 
не самі про собі. Вони відбувалися в сполу-
ченні з політичними чинниками, Починаючи 
з кінця VІ та протягом першої половини V ст. 
до н.е., афінський поліс відчував збільшення 
загрози з боку Спарти та Пелопоннеського 
союзу, який та очолювала. Саме в цей час 
закладаються підвалини політичного та во-
єнного протистояння зі Спартою, яке місти-
ло в майбутньому загрозу вирішального та 
відкритого зіткнення цих двох найсильніших 

2 На відміну від Афін, Спарта, внаслідок своєї пере-
моги попрямувала надалі по першому шляху розвит-
ку. Цим вона відкрила можливості до зміни полісної 
сутності свого суспільства та зазнала руйнації полі-
су. Її варіант розвитку подібний до того, яким рушила 
Римська держава, що в процесі збільшення своєї те-
риторії вийшла за межі полісного масштабу . Таким 
шляхом в Римі було, подібно до Спарти, зруйновано 
полісне суспільство, що спричинило в подальшому 
відмову від політичного ладу республіки та встанов-
лення імперії.
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в Греції противників. Спарта посилює намір 
взяти Афіни під свій контроль.

Тож слід зазначити, що період другої по-
ловини V ст. до н.е. характерний низкою змін, 
комплексом процесів, які стали чинниками по-
силення кризового стану Афінського полісно-
го колективу та обумовили поразку держави 
у війні та, як наслідок, кризу й падіння афін-
ської демократії. Навіть за умов поновлення у 
подальшому демократії в Афінах, кінець Vст. 
до н.е. мав для полісу фатальні наслідки, бо 
було підірвано саме його підґрунтя: суспіль-
ні, політичні та економічні основи демократії. 
Наступне століття, тобто перед елліністичний 
період, стало підтвердженням цього сумно-
го висновку. Для більш повного та глибокого 
розуміння напряму еволюції суспільних та 
економічних процесів в Афінській державі V 
ст. до н.е., слід звернутися до аналізу витоків 
цих процесів, які слід шукати в першій поло-
вині V ст. до н.е., основним змістом якого ста-
ли греко-перські (мідійські) війни.

 Най суттєвим наслідком перемоги гре-
ків у мідійських війнах було посилення еллін-
ських полісів і насамперед Афін. З цієї війни 
поліс вийшов з потужним військово-морським 
флотом, лідером Αρχή (Першого Афінського 
морського союзу), що робило його безсум-
нівним політичним лідером всієї Еллади. Для 
Афін припинення воєнних дій давало можли-
вість спрямувати зусилля та державні кошти 
на зміцнення своєї гегемонії як в Афінському 
морському союзі, так і по всій країні в цілому. 
Крім того з’явилася можливість повніше задо-
вольнити внутрішні потреби держави та гро-
мадянського колективу. Найбільш звичною 
точкою зору вважається те, що перемога в 
греко-перських («мідійських») війнах спричи-
нила посилення активності афінського демо-
су, який усвідомив свою роль у здобутій пере-
мозі і мав тепер підстави бажати посилення 
своєї політичної ваги. Це зрештою привело до 
влади політичних вождів демосу та змусило 
аристократію та її лідерів потіснитися від дер-
жавного кормила. Тому друга половина п’я-
того століття до н.е. стала періодом розквіту 
афінської демократії. 

При цьому аристократію не варто вва-
жати апріорно політичною силою, ворожою 

до демократичного режиму. Її місце та роль у 
встановленні та розвитку демократії, зокрема 
Афінської демократії, становить одну з най-
складніших проблем. Аристократії належала 
влада на початку періоду демократичних пе-
ретворень. Як відомо, боротьба з політичним 
пануванням аристократії складала сутність 
процесу становлення демократичної держави 
в Афінах протягом VI ст. до н.е. Кінцева пере-
мога демосу в цій боротьбі, як переконані до-
слідники, обумовлена тим, що афінська арис-
тократія не змогла об’єднати свої сили. Для 
неї на той час суперництво між родами стало 
звичним, майже традиційним настільки, що 
аристократи не змогли вчасно відчути загро-
зу своїй могутності та політичному впливу, яка 
народжувалася з боку демосу. Більше того, 
в запеклій міжродовій боротьбі аристократи 
часто самі закликали маси народу до участі в 
своїх чварах. Це сприяло зростанню народної 
самосвідомості, та в кінцевому рахунку, при-
вело до падіння аристократичного режиму.1 
Панування аристократії зберігалося, до поки 
народ визнавав, що аристократи по праву ке-
рують суспільством, що вони – є αριςθόι (най-
кращі) в цьому суспільстві. Разом із тим, роз-
виток товарно-грошових відносин обумовлю-
вав майнове розшарування не лише в серед-
овищі демосу, але також впливав на розша-
рування панівних верств суспільства – арис-
тократичних верств. Представники збіднілих 
родів, залишаючи родові маєтки, опинялися 
в місті. Там вони приєднувалися до опозиції 
по відношенню до старої родової знаті. Праг-
нення представників аристократії знайти своє 
місце в політичному середовищі, яке змінюва-
лося, переживало трансформації під впливом 
суспільно-економічних процесів, просувало їх 
на позиції лідерів демократичного руху. Осві-
ченість та енергійність таких лідерів знатного 
походження приваблювали до них широкі вер-
стви демосу. Так, за власною ініціативою чи за 
бажанням демосу, ці представники аристокра-
тії ставали ініціаторами перетворень суспіль-
них відносин в громадянському колективі. Так, 
1 Див. Андреєв Ю.В. Раннегреческий полис, с. 104, 
Кошеленко Г.А. О некоторых проблемах становле-
ния и развития государственности в древней Гре-
ции. C.45; Jeffery L.H. Archaic Greece. The City-States 
c. 700-500 B.C. New York, 1976. P.94.
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ватажками демосу в політичній боротьбі ста-
вали переважно представники аристократії. 
Можна навіть припустити, що протягом кла-
сичного періоду не аристократія втрачала 
свої права, а демос підносився до рівня полі-
тичної ваги аристократії.

На середину V ст. до н.е., на думку 
С. Я. Лур’є, більшість незаможної частини 
громадянського колективу складалася з люм-
пенізованого населення.1 Люмпенізація демо-
су пояснювалася економічним підривом інди-
відуального господарства, особливо в сфері 
сільськогосподарського виробництва. 

Напевно, ці обставини обумовили політи-
ку Перикла. Звісно він орієнтувався на інте-
реси не самого демосу, а на інтереси поліса 
в цілому. Та, оскільки демос складав собою 
більшість населення полісу, логіка послідов-
ної політичної позиції Перикла диктувала від-
творювати в політиці держави інтереси демо-
су. Політична влада сама по собі, її здобуття, 
не є кінцевою метою видатного політика, а 
стає лише засобом для реалізації інтересів 
певних суспільних верств. Тому Перикл, до-
сягши верховної влади в Афінській державі, 
спрямував свою енергію та політичну волю 
на посилення цієї держави, що було, на його 
думку, засобом реалізації інтересів не лише 
демосу, а й більш широких верств. Результа-
том такої реалізації стає, знов таки, посилен-
ня держави. «Я дотримуюсь тієї думки, що 
добробут цілої держави, якщо вона прямує 
правильним шляхом, більш вигідний для при-
ватних осіб, ніж добробут окремих громадян 
при занепаді всієї держави в цілому», – ви-
словлювався Перикл в одній зі своїх промов 
(Thuc. ІІ, 60, 2). Тож існування полісної дер-
жави неминуче спиралося на рівновагу сил 
між демосом та аристократією. Політика Пе-
рикла, цілком відповідала інтересам широких 
верств вільного населення, та мала повний 
успіх протягом близько півтора десятиліття. 

Вся повнота його влади могла бути реа-
лізована тільки через демократичний устрій, 
тому для Перикла характерним є дбання про 
подальший розвиток демократії. Це потре-
бувало значних фінансових витрат. Значних 
витрат потребувала також допомога бідним 
1 С. Лурье С.Я. История Греции СПб., 1993. С.357.

верствам у вигляді народних та державних 
святкувань Свята проводилися й раніше, та 
за часів Перикла їхня кількість значно зросла. 
Участь у таких святах згуртовувало громадян-
ський колектив, посилювала відчуття єдності 
з рідним полісом. Численні роздачі та приго-
щення на святах дозволяли демосу отримати 
частину державних доходів. 

Таке зростання фінансових витрат спри-
чинило певні заходи афінян в міжнародній по-
літиці. Скарбницю Афінського морського сою-
зу переміщують з Делосу в Афіни, під приво-
дом більш надійного її захисту (454 р. до н.е.). 

Афіни використовують переваги свого 
лідерства в союзі для розвитку зовнішньої 
торгівлі та перемоги в боротьбі з торговими 
конкурентами. З часів утворення Делоської 
симмахії головні ринки Греції пересуваються 
до Сицилії, Іспанії до Кирени на Півночі Аф-
рики та у басейн Евксинського Понту. Афі-
ни стають гегемоном на всьому Егейському 
морі. На Балканському півострові лідерство 
переходить до потужних торгових полісів 
Коринфу та Мегари. Могутність Афін, як лі-
дера потужного об’єднання великого числа 
грецьких полісів, суттєво зростає. Через це, 
а також завдяки вигідному географічному 
положенню Афін, посередницька торгівля в 
басейні Середземного моря зосереджується 
в руках афінських купців. Іще з першої поло-
вини V ст. до н.е., після перемоги у греко-пер-
ських війнах, афінський порт Пірей почав 
розбудовуватися високими темпами. Він стає 
важливим пунктом посередницької торгівлі 
між країнами Близького Сходу та Малої Азії 
з одного боку та Великою Грецією, Іспанією з 
іншого. На середину V ст. до н.е. Пірей пере-
творюється на транзитний пункт, через який 
проходить велика маса різноманітних това-
рів з усіх країн, не лише Середземномор’я, а 
й взагалі всього стародавнього світу. Цьому 
сприяло також лідерство Афін в Делосько-
му союзі. Використовуючи своє панівне ста-
новище сильної морської держави, Афіни 
концентрують торгівельні операції в Піреї. 
Афінська держава стягала мито з усіх торгі-
вельних операцій. Отже державний фіск мав 
свій прибуток. За деякими даними в середині 
V ст. до н.е. щорічний товарообіг Пірею сягав 
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велетенської суми – двох тисяч талантів. За 
свідченням одного з античних авторів, афіня-
ни активно використовували своє положення 
морського володаря. «З еллінів та варварів, 
лише афіняни можуть бути багатими. Бо ж, 
якщо будь-яке місто багате на корабельний 
ліс, куди воно буде збувати його, якщо не пе-
реконає морських володарів купувати його? 
Якщо будь-яке місто буде багатим на залізо 
мідь, або льон, куди воно буде збувати все це 
окрім володарів моря (тобто афінян – С.Г.)? 
З цієї ж причини ми маємо від одного поліса 
дерево, від іншого – залізо, від третього – 
мідь, від четвертого – льняну матерію, від п’я-
того – віск тощо» (Псевдо-Ксенофонт. Афін-
ська політія. ІІ.11).

Ще один автор, Ксенофонт, у своєму тво-
рі «Про прибутки», відзначає вигідність гео-
графічного положення Афін. «Афіни – пише 
він, – з точки зору морської торгівлі та судно-
плавства – найбажане та прибуткове місто. 
Перш за все, він має чудові безпечні гавані, 
де можна зупинятися під час бурі. Потім, у 
більшій частині інших міст щоразу доводить-
ся брати новий крам, оскільки монета цих міст 
зовсім не дієва за їхніми межами, в Афінах 
же є не лише безліч предметів для заванта-
ження корабля, але в разі, якщо торговець 
не забажає навантажувати корабель новим 
товаром замість свого, то може вести най-
чистіший товар (гроші), оскільки, де б він не 
продав афінське срібло, він усюди отримає 
більше» (Ксенофонт. Про прибутки, ІІІ). Зов-
нішня торгівля базувалася на різниці в цінах 
на одні й ті ж самі товари в різних районах 
Середземномор’я. Причиною такої розбіжно-
сті стали недостатньо міцні економічні зв’язки 
між країнами, що торгували між собою та нео-
днаковими рівнями їх суспільно-економічного 
розвитку. Найбільшого розвитку набула мор-
ська торгівля оскільки перевезення суходо-
лом були значно складніші та більш коштов-
ними. Проте, слабкий технічний рівень роз-
витку мореплавства дещо стримував морську 
торгівлю. За V ст. до н.е. найбільші вантажні 
кораблі не брали на борт більше як 360 тон 
вантажу. Навіть трієри являли собою всього 
лише великі човни, які боялися сильної хита-
виці, отже будь-якої негоди на морі. Плавання 

зберігало обережний характер. За рідким ви-
ключенням, воно залишалося каботажним. 
Морські торгові шляхи залишалися окільними 
а тому довгими. Сполучення по морю відбу-
валося лише у сприятливі сезони року. Але 
це не заперечує того, що перевезення това-
рів морем було значно вигіднішою та більш 
дешевою справою, порівняно із суходільними 
торговими шляхами. Ризик при перевезенні 
товарів морем компенсувався низькою собі-
вартістю. Під час торгівлі у віддалених морях, 
наприклад Евксинському Понті, чи Адріатич-
ному морі, прибуток сягав понад 100%. Тор-
гівля в Егейському морі надавала можливість 
прибутку 25-30%. Різницю утворювала ціна 
ризику. Значним чинником, що перешкоджав 
морській торгівлі залишалося піратство. Але 
навіть морська могутність Афін не дозволи-
ла покінчити з піратством остаточно. Надто 
сприятливими були соціальні умови, які під-
штовхували нових шукачів пригод до мор-
ського розбою. Надто спокусливою та легкою 
здобиччю були купецькі торгові каравани чи 
окремі судна. Навіть окремі успіхи та окремі 
перемоги в боротьбі з морським розбоєм не 
вирішували проблеми в цілому. 

У торгівлю втягувалися різні верстви на-
селення. Крупна торгівля не вичерпувала всі-
єї комерційної діяльності афінян та й греків 
загалом. Важливе місце в господарському 
житті посідала торгівля вроздріб. Вона поши-
рювалася переважно на ринках. На сьогодні 
нам відомі принаймні два великих ринки в 
Афінах V ст. до н.е. – у Пірею, та в самих Афі-
нах, на північному заході від Ареопагу.1 

Афінський демократичний уряд приділяв 
значну увагу розвиткові торгівлі. За свідчен-
ням Аристотеля, питання про постачання мі-
ста хлібом щорічно обговорювався на Народ-
них зборах, рівно як і питання захисту країни. 
(Arist. Polit., 43)

Під тиском воєнних витрат Афінська дер-
жава змушена була вдатися до кредитів. Кре-
диторами, окрім великих лихварів, переваж-
ним чином виступали храми. Протягом пер-
ших 10 років Пелопоннеської війни держава 
взяла в аттичних храмів позику загальною 

1 Сергеев В. С. История Древней Греции. М.-СПб.: 
Полигон, 2008. C.392.
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сумою 800 талантів. Запровадження в обіг 
значної кількості дорогоцінних металів ви-
кликало неминуче падіння їхньої вартості. 
Наслідком цього стало зростання цін. Міра 
ячменю, яка коштувала на початку VI ст. до 
н.е. одну драхму, наприкінці війни подорож-
чала вдвічі. Міра пшениці коштувала три 
драхми. Ще більш ускладнилася справа з 
цінами на худобу. Аттика не імпортувала ху-
доби, а зростання власного населення спри-
чиняло подорожчання м’яса. Навіть при тому, 
що греки в повсякденному житті багато м’я-
са не вживали1, тим не менше воно стрімко 
дорожчало через зростання населення, та як 
наслідок, позначилося відставання розвитку 
скотарства від землеробства. За період війни 
баранина подорожчала у 50-100 разів. 

Зростання кількості срібла в обігу значно 
полегшило отримання кредитів дорогоцінни-
ми металами. За такої ситуації можна було 
очікувати зниження відсотків по кредитам. 
В цілому це була сприятлива тенденція для 
середнього селянства. На випадок поганого 
врожаю зерна, до Аттики можна було імпор-
тувати хліб у необмеженій кількості, селяни, 
отримавши кредит, мали можливість купувати 
імпортоване зерно для прогодування та для 
засівання майбутнього врожаю. Але всупереч 
очікуванням, кредитні ставки знижувалися 
дуже повільно. Через розвиток ремісничого 
виробництва зростала потреба в капіталах, 
тому зберігався високий попит на кредити. 
Можливість тримати високу ставку по кре-
дитам забезпечувалася ще тим, що в Аттиці 
було відсутнє будь-яке регулювання чи обме-
ження кредитних ставок. Певний моральний 
тиск на лихварів, звісно, чинило засудження 
лихварства з боку громадської думки. Проте 
високий рівень ставок опосередковано свід-
чив про високий прибуток в ремісничому ви-
робництві. Високий прибуток міг досягатися, 
за тих умов, лише великою тривалістю робо-
чого часу та низькою зарплатнею. Це робило 
економічно вигідним використання у виробни-
цтві рабської робочої сили. Так створювалася 
ще одна передумова рентабельності рабської 
праці в ремісничому виробництві. Ціни на 

1 Див. Античная цивилизация. Под ред. В.Д. Блават-
ського. М.: Наука, 1973. С.105.

продукцію ремесла лишаються значно вищи-
ми від цін на продукти землеробства. Ці дві 
обставини: висока рентабельність та можли-
вість тримати високі ціни на продукцію реміс-
ництва, створювали об’єктивні передумови 
для поширення рабської праці в ремеслі. На 
період війни рабська праця в ремеслі майже 
цілком витісняє найману працю вільних робіт-
ників. Таким чином розвивалися тенденції з 
витіснення найманої праці вільних громадян 
зі сфери виробництва. 

Порівняно з торгівлею землеробство, як 
бачимо, було менш прибутковою справою, 
проте вкладання грошей в нерухомість було 
більш надійним ніж в рухоме майно. Це зна-
ходило вираз, передусім, в придбанні влас-
ності. Орендування зберігалося вимушено, 
під тиском законів, які забороняли метойкам 
купувати землю. Розміри орендних ставок в 
Аттиці, при найманні маєтків, одразу ж після 
Пелопоннеської війни становили 8%. від при-
бутку. Оренда міських будинків не поступала-
ся розміром ренти сільському маєтку. Висо-
ка земельна рента та відсотки по кредитах, 
звісно зменшували прибуток з капіталу. Тому 
доля заробітку для найманих робітників мала 
залишатися невеликою.2 

Розвиток діяльності трапедзитів сприяв 
поширенню розміну та збереженню грошей. 
Складається практика переказу грошей че-
рез трапедзитів для запобіганні небезпеці 
при перевезенні грошей на далекі відстані. 
Фінансові операції, що їх здійснювали грецькі 
трапедзити, були численними та різноманіт-
ними. Вони сягали значних масштабів, як для 
Греції. Поступово лавки міняйл перетворюва-
лися на своєрідні банківські контори. Лихварі 
набували значної соціальної ваги в полісному 
суспільстві. Грошові суми не лежали мертвим 
вантажем, а віддавалися в позики під відсо-
тки, частинами вкладалися в торгівельні опе-
рації. Держава стає зацікавленою в зростанні 

2 Найбільш важкою та невигідною була наймана пра-
ця гребців на трієрах. Окрім небезпеки, з якою вона 
була пов’язана, платня для гребців була низькою. 
Вона становила лише 3 оболи. Проте, під час війни за 
таку платню тисячі охочих наймалися гребцями. Що-
правда, в далеких експедиціях платня була вищою. 
Так, під час експедиції на Сицилію в 415 р. до н.е., 
гребцям платили по одній драхмі – тобто 6 оболів.
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кількості багатих та заможних верств грома-
дян, які могли бути корисними для держави. 
Найбагатші з трапедзитів, які були здебіль-
шого метойками, стали отримувати афінське 
громадянство (подібно до метойка Пасіона). 
Тепер їхнім обов’язком стає, в порядку вико-
нання літургії, вносити пожертвування на бу-
дівництво трієр, закупівлю зброї, обладунків 
на потреби держави.1 Така політика Перикла 
дозволяла йому виконати свою місію – здо-
бути якомога більше коштів для громадян 
шляхом притягнення багатих співгромадян до 
священного обов’язку, та одночасно з тим, за-
собом експлуатації решти населення: рабів, 
метойків та врешті афінських союзників.2 

Це зміцнювало його владу та авторитет 
настільки, що тривалий час політик був недо-
сяжний для атак своїх політичних опонентів. 
Із цілком зрозумілих причин, не лише при-
бічники олігархії, але також демократи були 
занепокоєні постійним продовженням пере-
бування Перикла на вищій державній поса-
ді. Тривале, протягом 15 років, перебування 
Перикла першим стратегом Афінської держа-
ви дійсно було порушенням демократичних 
принципів. Але мусимо визнати, що такий 
стан речей, як не дивно, був на користь саме 
демократії. Серед демократичних лідерів на 
той час не було гідної альтернативи цьому ви-
датному політику. Тож, послідовне виконання 
цього принципу обмеження влади Перикла 
одним терміном, було б на користь антиде-
мократичних кіл. Так ми бачимо, що послідов-
ний розвиток демократії в античному полісі 
врешті може призвести до заперечення її 
основних принципів. Можна припустити, що 
виникнення ситуації, за якої демократичні за-
кони стають перешкодою на шляху розвитку 
самої демократії, є свідченням початку кризи 
демократії в Афінах. Для подальшого розвит-
ку демократичних перетворень слід було, або 
відмовитися від демократії, або погодитися 
на її обмеження3. В іншому випадку, послі-
довний, стихійний розвиток демократії не-
минуче мав завершився її переродженням, 
втрати її сутності. Скоріше за все, цей процес 

1 Сергєєв В. С.392.
2 Корзун Л. С.31.
3 Там само. С.33.

погрожував установленням охлократії чи 
анархії. Одночасно з еволюцією суспільних 
відносин відбувався розвиток міста, як центру 
споживання, місця зосередження торгівлі та 
ремесла. Оскільки розвиток ремесла і торгівлі 
створює в суспільстві тенденцію до динаміки, 
це стає небезпечним для полісного організму, 
бо спричиняє майнове розшарування грома-
дянського колективу землевласників, яким 
поліс був за своєю сутністю. Розвиток міста, 
як суспільного організму починає деформува-
ти полісну структуру4. Зосередження в місті 
значного числа метойків, як вже згадувало-
ся, їхня концентрація в галузі ремісництва та 
торгівлі, забезпечувала зосередження пито-
мої ваги фінансових коштів в руках людей, 
які стояли поза громадянським колективом. 
Відчуваючи небезпеку такої тенденції, поліс 
створює перешкоди розвиткові ремесла. Ми 
маємо приклади законодавчого обмеження 
права на громадянство людей, які зайняті ре-
місництвом. Заняття ремеслом в V ст. до н.е. 
було непрестижним. Так поліс, як колектив 
землеробів стихійно опирається руйнівним 
тенденціям. 

Втуп цивілізації античної Греції у класич-
ну форму розвитку рабовласництва фунда-
ментальним чином вплинув на економічні 
та суспільні процеси в полісному організмі. 
Особисте збагачення певних верств грома-
дянського суспільства спричиняло активне 
залучення рабської праці до приватних гос-
подарств, як в ремісничому так і в сільсько-
му виробництві. Поширення рабської праці 
у виробництві, особливо за умов класичної 
форми рабства, сприяє економічному зміц-
ненню великих аграрних господарств. В умо-
вах розвитку приватних аграрних маєтків, які 
дозволяють утриматися в межах рентабель-
ності, такі господарства підносять свою кон-
курентоспроможність. 

Підриву конкурентної спроможності се-
лянських господарств сприяло зростання 
імпорту хліба. Ця тенденція спостерігалася 
протягом усього V ст. до н.е. На жаль, ми во-
лодіємо відомостями про обсяг імпорту зер-
нових лише на IV ст. до н.е. Згідно із ними, 
Аттика тоді імпортувала щорічно до 800 тис. 
4 Кошеленко Г.А. Там само. С. 22.
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медимнів. Індивідуальні господарства не 
були спроможні боротися з такою конкурен-
цією через низьку технічну озброєність. Зна-
ряддя орного землеробства майже не зміни-
лися з гомерівських часів, додався лише ме-
талевий лемех. Обмолот зерна здійснювався, 
як і раніше, за допомогою худоби. Вдоскона-
лень у сільському господарстві майже не за-
проваджувалося – й надалі застосовувалася 
двопільна система. Через це продуктивність 
селянських господарств майже не зростала. 
Та про неї ніхто і не дбав. В землеволодінні 
переважали дрібні земельні ділянки. Причини 
цього ми вкажемо нижче. Це ускладнювало 
запровадження технічних вдосконалень. Як 
сукупний наслідок такого становища – низька 
продуктивність середніх та дрібних індивіду-
альних господарств. Поряд із цим зростання 
рентабельності великих господарств мало 
неминучі наслідки. Починається закономір-
не витіснення з ринку індивідуальних серед-
ніх селянських господарств та їх розорення. 
Хоча, цей процес дещо уповільнювався через 
відносно високу собівартість транспортуван-
ня зерна. Цей чинник спричиняв зростання 
собівартості зерна та, звісно, зростання його 
ціни на внутрішньому ринку. Такі обставини 
стримували зростання імпорту зерна. 

Незважаючи на порівняно невисоку про-
дуктивність селянських господарств, Аттика 
щороку виготовляла близько 400 тис. меди-
мнів ячменю1. Виробництво продуктів ви-
норобства та вирощування оливків зберігає 
рентабельність, бо залишається конкуренто-
спроможним по всьому Егейському басейні. 
Це, порівняно висока продуктивність, яка, 
тим не менше, не покривала внутрішніх по-
треб Афінської держави. Отже закономірний 
розвиток рабовласницьких відносин в межах 
відносно невеликого полісного громадян-
ського колективу, спричиняє руйнацію індиві-
дуальних господарств значної частини гро-
мадян-землевласників. Такі процеси, звісно, 
позначаються на всіх сторонах життя поліс-
ного організму. Але, найбільш згубно вони по-
значилися на економічній основі полісного су-
спільства, бо призвели до підриву її соціаль-

1 Ці показники наводить Ю.Белох, не посилаючись на 
будь-які джерела (Белох Ю. С.332.).

ної основи – середніх верств громадянства. 
Що стосується нижчих верств громадянства, 
то їхнє матеріальне становище завжди було 
важким. Від архаїчної доби, часів складання 
громадянського колективу, в полісі точилася 
боротьба широких верств демосу за покра-
щення свого майнового становища. Боротьба 
за скасування боргів, хлібні та грошові роздачі 
з боку держави було головною метою цієї бо-
ротьби. Обмежена, низька платня за найману 
працю тримала працівників на незаможному 
рівні. Рівень оплати – 2-3 оболи в день, не 
дозволяв задовольняти ніяких матеріальних 
потреб, окрім нагальних. Ці обставини ство-
рювали, окрім інших наслідків, передумови 
появи найманництва, як характерної особли-
вості періоду Пелопоннеської війни. Трудові 
верстви громадянського колективу підштов-
хуванні нужденністю, вдавалися до будь-якої 
можливості підробітку. Протягом усієї війни 
вільні громадяни, що належали до нижчих 
майнових розрядів, наймалися гребцями. 
Середні верстви вербувалися найманцями у 
війська, як своєї держави, так і за її межами. 

Все більше число заможних та багатих 
громадян, як громадян так і метойків, відчу-
ваючи обтяжливе зростання своїх громадян-
ських обов’язків у вигляді літургій, прагнули 
вийти з під контролю над своїм майном з боку 
полісної держави. Як вказує В. Н. Андрєєв, 
у другій половині V ст. до н.е. виникає, а в 
наступному столітті посилюється тенденція 
приховування від держави справжнього роз-
міру свого майна, у зв’язку з розкладанням 
прямого податку – ейсфори, та з метою ухи-
ляння від літургій2. Значну частину багатства 
заможні верстви переводять з, так званого 
«видимого» у «невидиме» майно, тобто з 
форми нерухомої власності у грошову, яка 
важко піддається обліку. Для цього заможні 
афінські громадяни переводять більшу части-
ну майна в гроші, які приховують під вигля-
дом грошової позики, ховають від суспільства 
гроші, віддаючи їх на зберігання трапедзитам. 
В. Н. Андрєєв вважає навіть, що за подібне 
утримання грошей трапедзити не сплачували 
відсотки кредиторам. 

2 Андрєєв В.Н., 21-43.
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Звісно, певна частина грошей вкладала-
ся у нерухомість, в купівлю рабів, меблюван-
ня тощо. Проте грошова частина, за переко-
нанням більшості дослідників (Л. М. Глускіної, 
В. Н. Андрєєва, Бёка) переважає над нерухо-
мим майном.1 При цьому нерухома частина 
майна в Аттиці, на думку більшості дослід-
ників, не являла собою суцільного масиву 
земельних володінь. Тобто в Афінському 
полісі не відбувалося концентрації земель-
них володінь, які б перетворювалися на ла-
тифундії. Велике землеволодіння формува-
лося у вигляді скуповування територіально 
розрізнених земельних ділянок. Таке накопи-
чення нерухомості, звісно, не могло забезпе-
чити покращення ефективності експлуатації 
землі. Тому збільшення землеволодіння, що 
складалося з таких подроблених ділянок з 
певної межі ставало економічно невигідним. 
За таких умов економічна система полісу на-
бувала застійного характеру, вона втрачає 
потенціальну можливість розвитку. І дійсно в 
жодному джерелі не знайти свідчень про вдо-
сконалення знарядь праці, поширення вироб-
ництва, піднесення економічної ефективності 
економіки. Тому багатство не сприяло еконо-
мічному розвиткові, навіть тоді, коли гроші 
вкладалися у засоби виробництва. 

Розвиток товарно-грошових відносин 
стимулював зростання товарного характеру 
всієї економіки Афін. В господарстві посту-
пово зникають ознаки її колись натурального 
характеру. На другий план відсувається тра-
диція вимірювати багатство ваговою мірою 
вартості – медимнами. В середині століття 
суспільство відмовляється від критеріїв оцін-
ки майна, ухвалених Солоном. Відтепер до 
першого розряду п’ятисотмірників зарахову-
ють не за надходженням річного прибутку в 
500 медимнів, а за володіння майном, вартіс-
тю в один талант. 

Так, сама економічна система давньо-
грецького полісу створювала нестійкість, 
мобільність структури приватного багатства 
в Афінах. Заможні афіняни не були органіч-
ними придатками до свого майна. Вони ста-
вали просто власниками багатства, склад і 
джерело якого важко було визначити. Майно 
1 Там само. С.31.

постійно змінювало свою форму, переплива-
ло з «майнової» у «грошову», вислизало з під 
контролю громадянського колективу тощо. 

Втрата почуття вірності громадянському 
обов’язку була не найгіршим наслідком за-
гального процесу кризи та руйнування поліс-
ної системи. Починається девальвація поліс-
ної системи моральних цінностей, що, як пра-
вило є однією з перших ознак початку кризи 
суспільної системи. 

У відповідь на ці тенденції, держава на-
магається, при визначенні критерію для на-
дання громадянства, брати в обрахунок не 
лише володіння землею, а також рухоме май-
но. Податки, які було колись запроваджено 
Пейсистратидами у натуральній формі, те-
пер стягуються також у грошовій. Форос, який 
збирався з членів Морського союзу, тепер ви-
плачується виключно у грошовій формі. 

Проте середні за майновим станом, гро-
мадяни в період розквіту демократії не поли-
шали заняття ремеслом. Розвиток ремесла 
диктувався міркуваннями зовнішньої полі-
тики, наприклад створенням Архе. В V ст. 
до н. е. афінський демократичний уряд заохо-
чував вільну працю. Він залучав афінських 
громадян до праці за наймом на будівництво 
громадських споруд. Так, в період, який нас 
цікавить, число рабів, що працювали на ве-
ликих громадських будівництвах, скоротило-
ся до чверті від загального числа робітників. 
При спорудженні Ерехтейона раби також 
складали не більше від чверті всіх робітни-
ків2. Дехто з дослідників (напр. В. Коннор) 
вважають, що основою політичного ладу 
Афін був союз між громадянами-моряками 
та ремісниками і торгівельними верствами. 
Це було головним наслідком залучення знач-
ного числа метойків до імміграції до Афін. 
Так створюється протиріччя між напрямом 
розвитку полісного організму та розвитком 
міста, як економічної структури. 

Навряд чи можна безумовно підтримати 
В. Коннора. Поліс залишався полісом, на-
віть в умовах найвищого етапу суспільного та 
економічного розвитку. Ніяк не заперечуючи 
значення торгово-ремісничих верств в еко-
номіці Афін, ми гадаємо, що питому вагу в 
2 Сергєєв В.С. С.386.
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громадянському колективі складали верстви 
середнього селянства. Можна припустити, що 
економічне руйнування саме індивідуальних 
селянських господарств було лейтмотивом 
подальшої еволюції Афінського полісу. 

Звісно, це ніяк не заперечує місця та пи-
томої ваги торгово-ремісничих верств гро-
мадянського населення. Особливості еконо-
міки Афінського полісу, її спрямованість на 
зовнішній експорт продукції сільського госпо-
дарства, зрештою військово-морську могут-
ність держави обумовлювали важливе місце 
та значення торгово-ремісничих верств в 
економіці полісу. 

В середині V ст. до н.е. зовнішня торгівля 
Афін переорієнтовується зі сходу на проти-
лежний напрям – до західних колоній, до Ве-
ликої Греції. Після греко-перських війн, коли 
для торгівлі Балканських держав іонічні ринки 
частково закриваються, пошук нових ринків 
збуту ремісничої та частково аграрної продук-
ції природним чином приводить до повороту 
торгових інтересів Афін у західному напрямі.1 
В торгівлі з Великою Грецією, неприємну кон-
куренцію Афінам складали Коринф та Егіна. 
Ця обставина зіграла свою роль в майбут-
ньому, під час подій Пелопоннеської війни. 
Конкуренцію з боку Егіни вдалося остаточно 
зламати в 431 р. до н.е. Це надало Афінам 
гегемонію в морській торгівлі на період аж до 
македонських завоювань. Афіни, напередо-
дні війни, набувають монополії також у посе-
редницькій торгівлі між Сходом та Заходом в 
басейні Середземного моря. Морська посе-
редницька торгівля приносила Афінам щоріч-
но до 36 талантів срібла лише від торгового 
мита, яке збиралося з гаваней Пірею. Навіть 
в розпал подій війни, в 414 р. до н.е. торгі-
вельний обіг Пірею дорівнював 30-40 тис. та-
лантів від експортних та імпортних операцій.2 
Це природним чином обумовлювало велику 
1 В цьому контексті цікавою видається думка Ю.Бе-
лоха. Він вважає, що грецькі поліси півдня Італії та 
Сицилії забезпечили своє економічне зростання за 
рахунок родючості землі в цьому регіоні. (див. Белох 
Ю. Греческая история в 2 т. Т.1. С. 323.) На думку 
Белоха Ю. гавані грецької метрополії значно вигра-
вали в порівнянні з Іонією, чим викликали зустрічний 
інтерес полісів Великої Греції.
2 Белох Ю. Т.1. С.324.

питому вагу в громадському житті тієї части-
ни афінського демосу, яка була причетною до 
морської торгівлі.

У сільському господарстві переважала 
праця вільних виробників. Рабська праця за-
проваджувалася тут значно повільніше, ніж 
у ремісничому виробництві. Це пояснюється 
тим, що рабська праця в аграрному секторі 
господарювання виявлялася нерентабель-
ною. Особливо це було справедливим для 
індивідуальних середніх та дрібних селян-
ських приватних господарств. Кам’яниста, 
мало родюча земля вимагала пильного та 
ретельного догляду за посівами. Використан-
ня рабської, підневільної праці в такій тонкій 
та відповідальній справі було неможливим. 
Отже праця вільних робітників залишалася 
переважаючою протягом всього класичного 
періоду. Врахуємо, що домінуючою формою 
аттичного землеволодіння залишалося дріб-
не та середнє селянське господарство, де на 
ділянках працював сам селянин з 1-2 своїми 
рабами. Роль сільського господарства для 
забезпечення внутрішніх потреб Аттики зали-
шалася виключно важливою, незважаючи на 
імпорт зернових. Мабуть цим і пояснюється 
така дивна та своєрідна особливість полісної 
ідеології: незважаючи на зневажливе в цілому 
ставлення еллінів до фізичної праці, в літера-
турі того часу можна зустріти чимало випадків 
схвальних відгуків на адресу праці землеро-
ба. Так, Ксенофонт у своїх працях «Про при-
бутки» та «Домострой» надає низку порад на 
тему, як поповнити державну скарбницю та 
підняти добробут народу. Він розглядає ре-
месло, як заняття нижчого ґатунку, а земле-
робство та сільське господарство в цілому він 
оцінює дуже високо. «Навіть дуже удачливі 
люди не можуть обійтися без землеробства. 
Це заняття надає їм приємність, примножує 
дім, тренує тіло так, що воно стає придатним 
до всього, що гідно вільної людини... Земля 
спонукає землеробів також захищати країну 
зі зброєю в руках, тому що хліб, що виробляє 
вона, легко може стати здобиччю перемож-
ців»(Ксен. «Домострой»V,1-17) 

Оскільки багатство в Афінському грома-
дянському колективі продовжує концентрува-
тися, переважно в грошовій, а не в майновій 
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формі, ми погоджуємося з думкою В. Н. Ан-
дрєєва відносно того, що такі процеси мали 
надати афінській економіці рухливого харак-
теру. Наслідком цього стає відносна плин-
ність, нестабільність майнових відносин в по-
лісному суспільстві. Склад заможних верств 
населення набуває аморфного, нестійкого ха-
рактеру. При цьому, нагадаємо, значна части-
на торгівлі, торгівельного капіталу, багатства 
перебувала в руках метойків, тобто за межа-
ми громадянського колективу. Саме на вер-
стви метойків припадає питома вага «невиди-
мого» за формою втілення, майна. Таке про-
тиріччя породжує кризові процеси в державі. 
В афінському полісі ця криза співпадає в часі 
з Пелопоннеською війною, трохи випереджу-
ючи її початок. В наступному столітті вказані 
тенденції розгорнуться в кризу всієї полісної 
системи. А поки що, в останню чверть V ст. до 
н.е. це були тільки початкові ознаки майбут-
нього глобального струсу. Ця криза була по-
родженням протиріччя, яке визначається як 
конфлікт між традиційною структурою полісу 
та його економічним розвитком, що переріс 
межі полісу. Для Афін це мало фатальні на-
слідки, бо Пелопоннеська війна загострила, 
посилила всі протиріччя в громадянському 
колективі та додала нові: протиріччя між вели-
кими рабовласниками та широкими верства-
ми трудового населення. Війна потребувала 
величезних витрат коштів, що послаблювало 
державу та погіршувало становище грома-
дян. Ці протиріччя, як відомо, знайшли своє 
відтворення в запеклій політичній боротьбі 
між демократами та олігархами, яка точилася 
ще від початку VI ст. до н.е. 

Фукідід, афінянин, син Олора, не шкодує 
барвистих висловлювань для звинувачення 
демократів: «Проте війна, яку я змальовую 
(тобто Пелопоннеська, прим. Г. С.) тривала 
довше і породила бідування, яких Еллада ні-
коли не переживала протягом такого трива-
лого часу; ніколи не було взято і зруйновано 
стільки міст, а ні у війні з варварами, а ні в 
міжусобних війнах Еллінів: в багатьох містах 
навіть усі жителі були винищені і вони засе-
лялися новими. Ніколи не було стільки ви-
гнанців, стільки пролитої крові, ні в битвах, 
а ні в народних заворушеннях... Справжня 

причина, про яку зберігали цілковите мов-
чання була, на мою думку , могутність, якої 
досягли Афіняни та страх, який викликали 
вони в Лакедемонців...» (Фукідід, І, 23). Таким 
чином, Фукідід вбачає причини війни в геге-
монії над Елладою, якої прагнули Афіни. Не 
прямо, але за послідовною логікою, це звину-
вачення було спрямовано проти Перикла, чия 
політика була орієнтована на досягнення пан 
еллінської гегемонії Афін. Проте ця політика 
мала об’єктивними наслідками зміцнення со-
ціальної опори демократії, оскільки зміцнюва-
ла майнове становище демосу. Вона сприяла 
подальшій демократизації політичного життя. 
Оскільки ж політика олігархів суперечила ін-
тересам широких верств громадянського на-
селення, то вона зазнала неминучої поразки.1 

Тож послідовний розвиток демократичних 
принципів побудови полісного колективу, як ми 
вже побачили, неминуче заводив афінську дер-
жаву до кризового глухого кута. З одного боку, 
розвиток демократії сприяв економічному роз-
витку поліса. Наслідком такого розвитку було 
посилення майнового розшарування громадян. 
Але з іншого боку, в майбутньому це призведе 
до залучення земельної власності до товарно-
го обігу й посилення майнового розшарування 
серед громадян. Перетворення землі на товар 
матиме руйнівні наслідки для полісної держави, 
стане однією з ознак кризи полісної системи. 

Таким чином, усі згадані тенденції та про-
цеси, які співпали в часі наприкінці V ст. до 
н.е., об’єдналися в загальний вектор еволю-
ційного руху Афінського полісного суспіль-
ства і спричинили зрушення суспільного та 
економічного розвитку в напрямі пошуку від-
носно «полегшеного» виходу з кризового ста-
ну. Це породило тенденції паразитування за 
рахунок союзників. 

Такі своєрідні явища та тенденції в роз-
витку афінської держави викликали непо-
коєння та незадоволення, як союзників так і 
ворогів афінської держави .Дедалі все біль-
ше загострюються міждержавні відносини не 
лише на самих Балканах, але також по всьому 
регіону Східного Середземномор’я. Наслідка-
ми цього стане концентрація та згуртування 

1 Корзун М. С. Социально-политическая борьба в Афи-
нах в 444-425 гг. до н.е. Минск: Изд-во БГУ, 1975. С. 29.
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Пелопоннеського та криза Афінського мор-
ського союзів. 

Поразка лідерів олігархічних політичних 
угруповань порушила рівновагу у протистоян-
ні олігархії та демократії в полісі. Поширення 
практики остракізму, як засобу розправи з не-
пересічними громадянами, розгул охлократії 
тримав видатних політиків та стратегів в жаху 
перед демосом. Відсутність стійкого керівни-
цтва воєнними діями, постійні зміни стратегів 
мали згубні наслідки. Сицилійська експеди-
ція, її наслідки є достатньо характерними для 
такого стану суспільства. Показним у цьому 
відношенні також став судовий процес над 
стратегами-переможцями в битві при Аргі-
нузьких островах. Більше ніколи до кінця вій-
ни афіняни не здобули воєнного успіху. 

З усього, що було сказано вище, ми ба-
чимо, що суспільні та політичні процеси в по-
лісному суспільстві мали комплексний, бага-
тофакторний характер. Їх розвиток неминуче 
підсував суспільство до болючого внутріш-
нього конфлікту в громадянському колективі. 
Одночасно еволюція демократії призводила 
до порушення самих демократичних прин-
ципів та підводила суспільство до кризового 
безвихідного становища. Як відомо в подаль-
ші століття антична цивілізація так і не зна-
йшла виходу з кризи полісної системи. 
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СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РИМСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 
ПІД ЧАС РУЙНАЦІЇ  ПОЛІСНОЇ СТРУКТУРИ

Криза полісної системи, що знайшла свій 
вияв у вигляді кризи республіки, докорінно 
змінила політичну систему Римської держа-
ви. Станом на середину I ст. до н. е. полі-
тичний устрій Риму зазнав значних змін. Від 
моменту становлення республіки після ви-
гнання Тарквінія Гордого у 510 р. до н. е. і до 

кінця громадянських війн істотно змінилась 
сутність політичної влади. Розширення міста 
змусило трансформувати систему її управ-
ління з civitas1 до повноцінної столиці імперії. 
1 Civitas – (лат. «місто», «держава») цивільна грома-
да, союз вільних землевласників, що набув форм 
держави.  


