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Всесвітна історія 6 наука, ЯІ{а подає 

то~ний і правдивий образ розвою ЛЮДСЬІtого 

роду від найдавнійших часів до нині і то ІІа 

всіх полях. 

Властива історія розпочинався доперва 

3 сею хвилею, коли якийсь нарід починав 

аишати по собі якіне6удь памятники~ чи· то 
в штуці чи в письмі. Часи перед влаСТJ!ВОІО 

jсторією звемо передісторичними ч.асами. Тоті 

часи 'ділимо в двоякий спосіб~ 1). після ор~тжяtя 
якого ~Т.іRивав чоловік з каміння, міди, бронзу, 

чи за,ліза,. розріжняємо період камяної, ~{ідя

ної, бронзової та залізної культруи; 2) піе.:'ІЯ 

цього чим занимався чоловік, розріЖНЯ6~{О 

також чотири степені в розвою людської "",у.ль

тури; польовання, риболовство, кочівництво й 
'рІЛЬНИЦТВО. 

В часах камяної культури занимавс.я чо

ловік польованнєм та риболовством. Мясо УОІІ

того звіряти служило йому за поживу, шкіра 

аа одіж, а мешканнєм його були природні 

печери. 3 часом навчився чоловік усвоювати 
деякі .. ~~ірята~ як пса~ KOPOBY~ свиню, коня, 
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а рівночасно пізнав мідь, та почав 3 неї 

виробляти своє оружжя, а коли мідь показала

ся 3<1 МЯГRОIG, змішав її 3 циною і виробt~І()вав 

ОРУjl\ЖЯ 3 бронзи. В часах бронзової КУ~1ЬТУРИ 
навчився чоловік управляти рілю, осів стало, 

призвичаївся до своєї землі і Б його 'виробилася 

.1K)fiOB до рідного. ]{раю. , 
Всі народи земді дідимо на 5 рас. 1. Раса 

біла, ]~aBI\aCЬKa, або середземноморська, 2. ~{OH
гольська, а90 жовта, з. етиопська або чорна, 

4. а~lеРПl\аНСЬІ~а або мідяна і 5. маляйсы\,' an() 
брунаТІlа. OДHaI~ не всі раси бра,ли рівну ~.

часть в РО3ВОІО .7ІК)ДСЬКОЇ культури. На.ЙбіJlьше 

lТРИЧИНИtЛИ-СЯ до піднесення КУtJ1ЬТУРИ раса біt1а, 

3 раси :мон(ольської лише Китайці і Японці 

витворили виепту кудьтуру; досить визначна 

1\удьтура американьської раси, упадає ці.1НО

БИТО 3 хви,леІО відк.ритя Америки, раСl1 :му

ринсь]{а і маtЛЯЙСЬRа не ПРИЧИНИtЛИСЯ маЙіке 

ніЧИ1\f до розвою .лrОДСRОСТИ. 

Народи н~лежачі до навнасьноі раси. 

Хаміти: Семіти: 

Е'-,,-г .-1(-1 Т"";-О -и -." А СІІ Р иП ці 
Лібіііці ВаВIІАонці 
Н умі:lиііці 'jK 11 ДІІ 
БербериЙці. ФенікіНВIІ 

Арабн. 

IндоевропеАці "... 

Азиlсьиі 
,.-"-. 

lндп 
Медп 
Пеl)ЗIJ. 

Европеlці 
,.-"-. 

ГреКIІ 
ІталіКIІ 
КеАЬТJI 
ГермаНIІ 
СJlОВНUИ 

lІізпіііПIС ЯIIТВОРЮК.ТЬСJl РОІІRВП •. 
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Історія черпає свої відомости з історичних 

ДJi{ереJ1, а історичним джерелом 6 все 'І'е, що 

подав Jlа~1 відомість про' МИНУВlІІИНУ ~1Ю,ДСЬКОГО 

роду. Д.ікерела вріжні, остаНRИ мистецтва, 

монети, оружя~я, начиння, традиція (опопі

,нання, перекази, історич.ні пісні), а njдтак 

найважІJійші історичні джерела це писані 

твори як річники, хроніки, дітописі, житепи· 

СИ, Та всякі історичні твори. 

Історія, як !{QJкда инша наука, ПОСЛУГ~7ЄТЬ

ся ріJ.ltНИМИ помічними наук.ами.· До них на.ле

жить 1. rеоrрафія, котрої знання є доконче 

потрібне для зрозуміння історії Hapoдa~. бо 

будова краю впливав на розвій історії. 2 .. Jlіиf
РЇ'СТИR.а, яка занимавться порівнаНН6М рі~і~НИХ 

мов. "з. Хроиодьоrія, яка дав нам спромог~r 
зорвнтуватися. в часі, а відтак археольоrін, 

палвОІJрафія, ДИПLльоматика, rенеадьоtія, ну.міа

маТИІ{а й ииші. 

І~ілу ,Есесвітну історік» ді(лимона ТГИ 

части: 

І. Старинну історію, від найдавнійших ча-. . -
cjB, до у.падку західної римської деРjJtави: 

року 476. по Хр. 
1.1. Сереllновічну історію від р. 476. по Хр. 

ДО від}!~,ри'ТТЯ Америки в р. 1492. 

III~ Новочасну історію, від віДІ{РИТТЯ .t\:Me
РИRИ', 1492. р. до ниніПІНИХ часів. 
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Египтяни .. 

Єгипет. В північно-східній части Афри

КІ-І- ~iJежить країна, в .J~ОТРЇЙ мешкав оден 3 най .. 
старших'- КУс.ТJьтурних народів. Край цей нази

вається 61'ипет. Єгипет, це ВУ3І\а смужка зе~{,llі, 

ПІирока місцями всього на 3 до 7 мис.ТJЬ, а довга 
до 1 ОО миль~ об1t{еjІ~на по обидвох ()oRax 
вапнлковими' гіРСЬКIІ1tIИ пасмами, від СХОДJ'" 

арабськими, від заходу лібіЙськими. Єгипет пе

реПtJ1Jиває одна а найбільших рік Нїдь,·· що 

повстає 3 двох piI'~; бідого і синього НіЛІО. 

Білий Hitilb випливав 3 середущої Африки під 

рівником (екватором), синий а А6ісинії. 06і 

ріки лучаться раао:м КОЛО міста Хартум, тво

рять багато водопадів і катаракт. Перебувши 

послідну катаракту I\Ot110 міста Ассуану вхо

дить Ні,ль до Єгипту і є вже там сплаВНОІО 

рікою. Понизше міста Каїра ділиться Hit~b на 

ра.мена і т~орить f>ДНУ а найбільших дельт. 

Ціла долина НіЛІО була би таІtО'Ю еаМОІО 

пустинею, як сусідні окружаІочі Єгипет пуети

ні, лібіttська й арабська, якби не ріка HЇt.!Ib, 

ЯІtій завдячує Єгипет свою плоДовитість. Під 

ріВНИКQМ в маю та червні падуть великі дощі. 

Там Ніль виступає тоді аі своїх берегів і від 

половини червня до жрвтня заливає ціЛІ'Й 
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6гипет, а опадаючи назад до свого рус.па ПО!ТJи

Іпає по с.обі дуже урожайний намул, зваlІИЙ 

Єгиптянами І\емт, на котрім аасіяне збіжжа 

видає великі П&l10Д~!. Підчас нашої зими по
кривається Єгипет зріжами і буйною ростин

ностю. Жнива НdступаІОТЬ в мартї. В цвітні 

починав віяти зі сходу сухий вітер (Хамсін), 

Вів він звичайно до сорок день і наносить TaK~" 

силу піску, ЩО цілий Єгипет, навіть листє де

рев виглядає як обліплене піском. 

Єгипет ділиться пісcJ1Я бігу НіЛІО на три 

час~и: Горішний, середущий і долішний. В го
ріш'ним лежало місто Тебя, побіч на cxiДHi~[ 
побережу Нілю ",ежать два села Люксор і Кар-

o нак зі слаВlIИМИ руїнами єгипеТСЬR.ИХ свя

TиHь. . На полудне від Теб дежали острови 

Е~lІєфантіне і Філ є та город Сієне. 
В середущім Єгипті ~lІеjкало місто Мемфіс. 

побіч котрого в селі Джія\е (Gizeh) [Г~JIЯДИ сто· 
Р~НИ 10] зносяться славні піраміди. 

В долішнім Єгипті, що обіймає цілу 

дельту Нілю,. лежали міста Геліоподіс, (Jaїc~ 

а пізнійше виступає Александрія. 

Історія старинного Єгипту. Історію Єгипту 
можна подіLТJИТИ на три .. части; ІсторіІО старин
ного, середнього й нового Єгипту .. 

Старинні Єгиптяни 6улі походження ха
MiTCЬKO~O й при6УJІИ до Єгипту в дуже давних 

часах правдоподібно 3 ~lеЗ0потамії 3 н'ад Еи-



q)ЇJJ• 1,. Сфінкс із ~ізе. 

фрату в Ааиї. На,Д Ні.;1ем 3з't7ІОЖ-И,ЛИ- ВОНИ ба

гато маЛІІ,Х держав, які 3 чаСО~1 ПОЛУЧІljІИСЯ· і 

~ТТ~ОРИ~iJИ ~Bi держа.ви: північну й полу;~неnу; 
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які остаточно десь межи р. 3000. а 2700. пер. 
Хр. спо.пучив R одну державу короДь ~1eHee, 

який заJIОЖИВ СВОІО СТО"ТІИЦЮ 1fемфіе. 3 СЬОГО 
чз-су; від 3000. (у ,деяких 2;00) до 2200 р. трі.

ває' стари:нна вгипетська держава. Є це чаеи 

?fатеріЯ1J1ЬНОГО i:f артистичного розвою. І{оро~чі~ 

що зва,,1JИСЯ фараонами, панували абсо.пк)тно, 

ОІ\ружаtТІИСЯ І~і.лИ~1 рядо~{ БИСШИХ і· НИ311ІІІУ 

УРЯДНIІІ\ів, ЯRі наtТІежа.1JИ до їх величавого дво

ра. 3 тих часів ПОХОДЯТЬ CtlIaBHi вГИІІетеЬІ~і 

ruраміди. є це короліВСЬІ\і гроби, які МОJ{\на 

ще нині оглядати в с.елі }~.жіже; ЧИСtТІОМ ДО 40. 
НайбіJJЬІIJЇ- піраміди по6удуваJ1И королі Хуфу 

(званий Греками Хеопсом), Х~френ і Менкера. 

Піраміди, побудовані масивно, внутр знахо

диться комната, п~о служи.ла за гріб Д.Л,Я 1\0-

роля. Над кімнаток) бу,;Jа каплиця, де' скаа
дано жертви ПО1\lершим: На стінах цеї І\апли

ці зображувано ПОRійника й його діда. Най

більша піраміда Хеопса буда висока 151. ~{ .. і. 

так веЛIІка,- що а неї можна-б побудовати мур 

на 1 М. ВИСОI\ИЙ, 1 М. ІІІИРОRИЙ із Львова aJI{ 

по-за :КОЛОМИЮ. Над БУДОВОІО сеї піраміди пра

І{юва"IІО· річно 100.000 tЛЮДІІЙ, яких змінювано 
що три, місяці. 8 етариннім Єгипті пануваL1JО 
11 динас'ТиЙ. 3а панопання 7-11. ДИН. Єг-ипет 

ді.ли'fЬСЯ 3НОВ на малі державки" котрі пани 3 
міста rГе6 лучать в ОДНУ цілість і 'сим даютn 

початок до серед ної 8гипеТСЬІ(ОЇ ·держави .. 
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Середна Єгипетська держава трівав від 

2200. до 1550~ р. пр. р. Хр. Королі 3 цих ча

сів ВJI~е не є абсолютними панами,· бо побіч 

НИХ істнують великі й могучі пани, які прtlзна

InТЬ дише зверхну власть королів Ha,.~ собою. 

OДHa~ на зверх Єгипет був держаВОІО' могу

чою, королі володіLiJИ не лише наІ( ЄГИП~О~f .. 
ltле здо"6УvlИ на По.нудне від Єгипту Hy6iIO~ 

а зі Сириєю і островами єrейского МО?Я веди 

lпирокі торговеtльні зносини. 3 поміж королін 
зас.л~угує на ввагу передовеім Амене.мгат ІІІ. 

званий також Мерісом. Він заложив озеро Ме

pj(' в ЦЇСІ1Ї реrудьовання виливів НіtlЮ. !\.Оt1И 

вилив Jlіліо був аавеIЛИКИЙ, спускали Єгиптяни 

каналом воду до озера, через що дзеркало вод'и 

JІі.~ю упадало. IiO,lll1 знов ВИ,іІИВ був за:маt1ИЙ 

отвирано шлк)зи озера, вода виливалася до 

НіLrJЮ, через lI~О підносилося водне дзеркало 

НіЛІО і вода заt1}иваtТJа висше положені околиці. 

ТоЙса1.f КОрОtЛЬ 'побу дував недалеко озера 11е

ріс Дванайцять ·святинь, шість під землеl0 

ПІість над землею, які разом ма,ли 3.000 Ki~[Ha1' 
і НОСИ:ІИ назву Лябіринт. )~e що пізніЙlllе від 

tЛябіринту повстада Н8,й6іаЬПlа різба зеМtТІі, 20 

метрів високий Сфінке, пре/дстаВЛЯІОЧИЙ тіД0 

.ТІЬва 3, людською ГОtl10ВОЮ. Розвій Єгипту епи

пив наїзд пастушого народа Гіксосів, які наї

хали на Єгипет десь. коло 1800. р. і володіли 

Єгиптом 250 .літ. доки остаточно панам Теб ·п(~ 
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вда8і10СЯ прогнати їх .3 Єгипту:, (JтаJІОСЯ це KOtJl0 

року 1550. пр~ п. Хр. 
Нова єгипеТСЬКІ держава. 3 прогнанпвм 

Гіксосів розпочинається нова єгипетська дер-

жава. Часи межи 15БО-ll ОО. р. пр. Хр. 6 ча

сами Jrайбільшої могучости Єгипту. Королі па

нують як ~ старій єгипетській державі абсо

,iJютно, а власть' свою опирають на сильній ар

мії, череа що війеьковий стан на6іраєвеликоro 

значіння. Єгипетський нарід, запраВJIениЙ. в 

250 літній 60р6і 3 І'іl\сосами,· став хоробрим: і 

ВОЄВНИЧИ~І (До зміни способу войовання при

чинилося пізнання І{ОНИЙ, які привели ДО Єгип

ту доперва Гіксоси) і веде великі побідоносні 

війни. Вже за першого короля 3 18. династії 
Тутмеса І. підбито Нубію; однак В~ТІастпвим 

основате.1ем' могучості Єгипту був Тутмес ІІІ. 

ЯКИЙ 'підбив Сирік) і мав великий ВПЛІІВ на 
сусідні Itpaї. Коли-ж дещо пізнійше повстаCl1JВ, 
в Сирії могуча держава Хетів, провадив 3 11И

ми війну Рамзес ІТ. і у,п:ержав ,при Єгипті по

лудневу Сирію. ffopoJIi 3 тих часів не забу

вали й на будови. Повстають нові палати, свя

тині KOPOt.1JЇBCbKi гроби, та ииші будови. Перед 
СНЯТИІІЯМИ ставять королі цілі алеї сфінксів~ 

та сидячі ІІостати, 3 ЯР~ИХ є найважніЙlпі' ко
JІЬОСИ Мемноса. Оден 3 них видавав ПрІl схолJ 

СОНЦЯ милі звуки. Найбільше около'nіднесення 

мистецтва 38.служився Рамзес ІІ., який побуду-
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вав . много ве~ТІичавих святинь. 3 його часів 

JІОХОДЯТЬ два обедіски 3 червоного (paHiTY~ 

~ котрих оден знаходиться нині в ПаРИJRі. 

. Світлість Єгипту починає скора підупада

ти, головно 3 причини внутрішних борб lIомія\ 
королями. а єреями. о Остаточно. отся боротьба 

скіНЧИ~ТІася побіДОІО єреїв і найвизший свяще

ІІИR бога Амона Во Те6ах, Гері гор, прИСВ~їв собі 

КОРОJIіВСЬRИЙ вінець. Однакпанованнє єреїв 

не було довге, бо ~ Єгиптяне попали скоро під 

ВtlІаду Етіопії, а І~ОЛИ Єги:петські KopoLiIi наїха .. 
.тІИ посіл;ости асирийські в Азії, впав до Єги

пту асирийський король Асаргадон і за.няв 

Єгипет, коло 670. р. Пановання Асирийців не 

БУ~ІО ~II{(}le Египтянам, тому Єгиптяни скори

ста.іІИ 3 цього, ЩО у в·нутр· АСІІрії почалися за

ПОРУJіІення і 3 сего, lЦО .L~сириЙці ·віДКI:Іllка.лп 
11UCTIIHJT своєї залоги з Єгипту, зірвалися ,LТ,O 

Ilопетання. Пан міста Саїс Псаметих прогнав 

.1-\.с.ИРІІ:Йців 645. р. пр. Хр. та освободив Єгипет 
від чужих наїздників. 3а Тlсаметиха і його на

с.ліДНИІ\ів Нехона, Псаметиха 11. Амазіса пере
жив Єгипет поелідні дні свого розцвіту. Пса

метих і його наСJ1іДНIIКИ увійшди в б.лИЗІІlі зно-· 

еJfНИ 3 Греками, через що піднеслася ВИСОRО 

торговля. 3а І{ОРОДЯ Нехона паде могу.ча ·/до 

тепер асирийська деря~ава, з чого хотів СІ~ОРИ

стати Нехо і підбити наново Сирію під власть 

t~гипту·. Він з,цоБУR дійсНО Палестину, ·та· І\О~тrи 



ааl'нався. 3JI{ по Евфрат, нобнн ЙОГО HaBYXO~10-

назор, кородь НОВОІІовета,ч:ої вавилонсыIоїї дер
,R·ави під KapxeMilIi 604. пр. Хр. в Haet~i,L1;Qf~ 
чого Нехо мусів зречися всяких посі,лоетий .по

аа ЄГJfИТОМ. Невдаt10СЯ таІ~ОЖ перешкодити 
f.l'ипетсы\мM королям, зростови могучості .В.аnИ 4 

,ЛОНУ, бо HaBY-ХОДОНОЗ0Р мимо старань Єгипту 

здобув Єрусааим 686. р. :3 того часу єгипет 

~ИrЛиться до упадку~ а в році 525. пр. Хр. персь
I~ИЙ коро.ль~ h:ам6із, побив послі,ДНОГО вгипсь

І\ОГО. І\ОРОЛЯ ІІса~lетиха ІІІ. КО,ЛО ПеЛІозіЮ1\І, а а 

Єгипту утеорив персы�уy провінціІО і 3 того часу 

rl.і.лив Египет доаR) пеРСЬІ\.ОЇ держави. · 
Реліtія й посмертне ж иття У Єгиптян. Хоч 

дЬ нас. ,JlіЙІІІ,ао 'uaraTq ааписо~ про pe.тт~ГiIO і 

посмертне життя Єгиптян, знаємо про 06ІІдві 

ці речі. щось точного дуже мало. П равдопо

l,j()HO, R пеРІІ1ИХ почаТl\ах, знали ЕГИПТfIНИ од

ного бога, бога СОНІ~Я~ якому однак в І\ОЖl~ій 

місцевості надавано иншу назву, так II~O ~~ ча

сом .витворилося багато nогів, які OДHaI~ всі 

були бога~fИ соm~я.Як 3 часом яке місто зи

c,KYBatiJO перевагу над окодицек), то і його бог 

ставав богом ОІ\Оt7І:нці, або навіть богом цi~ilOГO 

краІО: ПРІfміром тебаньський бог Амон. Побіч 

.. і\.мона широко почитаНИ~1 богом був Pa~ taK()-І1\ 
бог сонця. 13 1Іем1)іс' почитунано богаПта. 

ДУJRе llІИРОКО розповеЮ,днеНИ~1 був KYtllbT бога 
("онпя Озіріса, його жіНf\И lаіе, богині ~fіеЯІ~Я. 
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і СИІІR Оз~ріса Гop~yca, таRО,Ж бога сонця. l(рїА1 

()огів почитува,,1И Єгиптяни і звірята, присвя

чені богам. Найбільше поважали чорного бика 
і\піса 3 білою зіркою на ЧОс:lі, зі знаком в виді 

півмісяця на хребті. Крім Апіса, почитуванс 

11 инші звірята, та уважано з~лочином уБИТІ) 

f:OTa, пса, ібіса і т. п. 

Рівнож і на посмертне 'життя Египтян не 
. ......... 

маємо ясного ПОГ\llЯ,Цу, але здаєтьея що і са-

мі ЄГІІПТЯНИ не представ .. ТJЯ.ли собі ясно по

c~epTJ-IOГO життя. Певно можна сказати, ІЦО 

ЄГИПТЯІіИ вірили в посмертне життя, аае у ван

,дрівку душ-ні. НайбіаЬПІе була розповсrОДllе

на віра., що по САlерти йде чо.ловік на c~~д бо

га. Озіріса, де дістає за добрі діла нагороду ~ 

та мандрує до щасливого місця, яке предстаR

.:уЛlТІИ собі Єгиптяни урожайною країною~ ,T{r 

ябіжжя росте на 7 ліктів і управляв СУПОJ\ійно 

ріLrJЛЮ; а за злі діла дістається до місця тер

піння. І~іриаи також" 1l~0 чоловік :мав Д~TIlI~·. 

яка по смерти жиє ,да~тJыlе.. Вона приймав вид 

птиці, може Б день ВlІлітати, та пі)( вечір ~I~·

СИТЬ вернути до гробу, коли не хоче попастиен 

R руки t!lИХИХ духів.' Істнувало таІ{ОЖ повірря. 
що ЧО,,1J:ОRік живе дальше й по С1.іерті, як tilИlIl 

має способи до життя, TOM~T В гріб помершог() 

RR,ладано' страву і оружжя. Єгиптяни віРИL'ІИ. 

ЩО супокій душі за .. ТJежить від доброго стану 
ті.ла, j старалися тіла померmих удержати R Я}~ 
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tйліпшим стаІІі. ТОМУ-ТО померших бальзамо

LHO. 3абальзамовані єгипетські тіла, звані 

у"мjЯ~fИ .. задеР,І\аt1ИСЯ в добрі:м стані до нині. 

s 
со) 

о 
.а 
с::; 

о 
:.:: 

Єгипетський устрій. ІІа чолі ЄГИПТУ СТО-

1И наслідственні королі, які були аБСОЛІОТ

~МИ -пацами (3 виімком часів середної 6ГІІ-
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петької держави). Іх почитувано вже ~a ЖИТ

тя за богів. Єгипетський Hapi)~ дj.ливс,я, на 
]~асти, які 3 початк~у не були строго замкнені~ 
однак 3 часом ~а.мкнулися аОБсі1v1 у r,обі і 

lІерехід ,З одної в ,JJ;Pyry був майже неможли
вий, так що син не міг собі в~брати ИНП1О}'() 

звання, .тільки те яке мав його бать~І\.О. 

Поміж станами перше місце з~имали евя

JI\еники. ВОНИ занимал:ися неденнвм бого

елужень, піклувадися вони також наУНОІО і 

ТIlТУКОЮ. Іх стан був буже багатим, по дене

нкі святині маrЛll ве,Тlикі: маЄ1'І\,И. До стаІIУ 

r,ВЯІІ~еЮІків причиr,,лтонано часто таІ{О,Ж уря

)\нит\ів і дікарів. 

Другим висшим станом 'був війеЬІ\ОВИЙ, 
)\0 котрого на.лежав також кородь. До ниа

ТПИХ станін наJlежаt!ІИ купЦі, ремісники, ріль

ники, найнизше стояли пастухи, а меж,и НИ~fИ 

найнизші були пастухи безрог. . 
Наука й штука (мистецтво). Науки, якими 

аанимався маі,іже ви:к,лючно стан священичий, 

стоя.ци В Єгиптян дуже високо. Вже в давній 

старині :мали Єгиптяни образк.ове письмо, iJBa
не гівроrліфами, яким покриті є стіни будівель. 

(ІlеРIlІИЙ від~итав гієроrлїфи Француз ІІІа:м
ІІ 0.11 і он, межи 1820. а 1830. р.) Пізнійше упро

щували Єгиптяни своє письмо, щоб дегше при'

НОрОБИТИ його до щоденного життя. 3-поміж 
наук ВИСОКО стояла у Єгиптян астрономія, 
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(Єгиптяни перші зна

ли соніmний рік, 3651/, 

днів.) математика, (ео

:метрі я і лікарська шту

~a, а єгипські лікарі. 

були звістні далеко по

за границями Єгипту. 

Найдавнійш~ми па

мятками єгиптянської 

штуки Є ~i раміди, ЯІ(.і 

імпонують · нам не так 

я1tостю ЯК, своєю ве

личиною. До найвис

·шого . розвою дійrпла 

вrипська штука за ча

сівнової єrипськоїдер

жави, а найбільші та 

.наЙкрасmі святині по

будовав Рамзес 11. 
Єгипські святині це ве

личезні будівлі, які 

займали великі про- . 
стори землі. 3вичайно 

вела до святині дов-

. га, часом по~ад кідьо
метер алєя зі сфінксів. 

Перед святинею став

ляно звичайно 2 або · 

4 обеліски. Були це 
Фі!'. 3. ОбеJllск в ·reniononic. 

2* 



чотирогранні стовпи, ковані 3 одного . каменн,я 
високі часом до, 20 метрів, закінчені в гог 

малеНЬІ{ОІО пірамідою. 3а обе.лісками стон,л] 

сидячі постаті (висше згадані Мемносові ко 
льоси), поза якими стояаа передна стіна свя 

типі, T~K звана Пільон, в якій :знаХО,ЦИ.ТJаеj 

r-рама. Як обеліеRИ, так і пі.ЛЬОНИ ПО крит 

гієроr,~lі(l)а~fИ~ яні описук}ть авичайно діла і 

життя цього I{ОрОДЯ, ~отрий будував СВЯТИН}(J 

Через fiPДMY входи.лося на но,цвірря, ЯІ,е ОКРУ 

іІ\али ряди ~товпів, високих часом до 20 :ме 

трів, а так трубих, ІЦО петре5а-б до 7 "rJІ()ДИЙ 

Іцоби обняли оден СТОВП. Стовпи на горі бу 

,лИ ІІРИІ(рашені різбами, що представляли: дис 

тя ростин. Через другу браму веJІИ 3 по)~ 

вірря двері до зовсім темної комнати, ,Д~ 

стояв образ боrа, чи богині, котрому буд~ 

поr.ннчена святиня. До цеї части BitТJbHO бу.т!( 

·НХОJtИТИ ті.rlhКИ свяп~еникам. На згад~,у заслу 

гує TaJ~OjK ~IiCTO ПО},lерших, на аівім ()epe~ 

Ні.ЛІО, ltоло Теб. Є це в скалах ви куті І\О~lнати 

Д.1ІЯ ховання померmих, поаучені 3 собою ~iд 

:іе!\{ними хідниками. 

В-загалі в єгипеТСЬІ\ій штуці, а особ,~ІИR( 

ро різ()і, браІ\УЄ деГRОСТИ, ніжности й того ЖИТіЯ 

яким ві)(~lІачаІОТЬСЯ різnи І-'реків, а.пе Rпра.ва т 

о()ро().пюнаННІО найтвеРДІІІОІ'оматеріЯJIУ вик.ТJИ 

K~TЄ все таки ПОДИВ. 
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Стіни й стовпи святинь БУJ1И покриті або 

[исьмом, або малюнками. Єгипське мадярство 

рішить 'браком розріжнювання світла й тіні, 

а браком перспективи; люди стоячі в ГЛИUІІНЇ, 

міщені в вгипеькім малярстві одні понад дру

и:ми, ПРІfчім постаті богів, щоб їх відріжнити 

ід ЛІОДИЙ, змальовані багато біДЬІІІИМИ. 110-
ивляти тре6а за це тріваліеть єгипеьких фарб~ 

ких краски задержалися добре до наІlIИХ 

асів. 

Промисел і торговля. Також у ПРОМИСfJ1і 

голли Єгиптяни ВИСОКО. Виробляли вони 

корше від интих вовняні й льняні виро()и, 

JIиняні посудини, знали Сl\орше ЯК де І-Інде 

кло, вміли оброблювати каміння' та тверді 

:еталі. Відповідно до виеокого промис,лу 

ровадили Єгиптяни також IlІИРОКУ ТОрОГОВ.іІIО, 

o-біЛЬІІlій части Нілем і його наналами. ІІа 
оре самі пускааІІСЯ piДKO~ хиба часом до по

уднепої Арабії. 

'Навилонін і Асирін. 

lІодібні обстаВІІНИ як в ЄГИllтl наНУІОТІ) ..... 

~Кож Із країні ~ІезопоТаМії, яна ("lеіRИТЬ в по-

уднево захіДІтій стороні Ааії понад ДВО~Нl 
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ріками EBqJpaTOM j ТИ~I)ОМ. Як В ЕГИlIті Ні,ль 

так тут Евфрат і Тигр Іцорічно виливаІОТЬ 

наносять багато ПЛОДОВИТОГО намулу. В ста· 

рині МеЗ0потамія БУ~lІа поперетинана канала· 
~flJ, урожайна країна, нині це край sапуще· 

пий, повний 6агновщ, 3 ЯRих виходять нездо 

рові випари. Rpan цей в полудневій частІ. 

звали Вавилонівю, північну чаеть, біЛЬІІlе го 

r'исту 3 острійшим пі,1~СОНН6М, ~BaHO АсиріЄІ0 

llе"рmими мешканцями Вавилонії бул} 

мабудь МОНГОЛЬСRОГО походження народи Оу 

мир і Акад, які дали' почин висшій культур 

і були lІравдоподібно найстаршим культурпи~ 

народом. Вони побудовади великі' канаЛІ 

щоби реrУJIювати виливи рік, ставили веЛІ{ 

чаві святині і мали свов (клинове) ПИСЬМО 

Пізнійше увіЙІПЛИ сюда семітські народи, за· 

.;ТОіRИЛИ много держаВОІ\, ЯІtі остаточно зіЛЛЯЛJ 

ся R одну леРJI~аву під проводом Вавилону. 

СтолицеІО ВаВllлонії був Бабель або Бави 

,lOH, який після оповідання Греків, мадt 

заложити 'I~iHI~a асирийського короля Нінуса 

мудра Cel\fipaMic, що однак не в згідне ~ 

праВДОІО. 

ВаВИtТJОН мав вигляд чотирокутника, 70 }\.Ї . 

. 1ьометрів в обводі, був Оl{ружений мурами ви· 
еокими на во. ~IeTpiB, а так широкими, що кіль 

I~a Rозів побіч себе могло свобідно по мурі їха 

ти. Найбільшою будівлею в :місті бу ла свя 
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ТИ~fI Бога Беля. (Ваал) висока на 188 метрів 
(вежа Вавеt.ТІЬ). 3 усіх 6удіведь Вавилону ли
ІПИЛИСЯ дО наших часів лише руїни, бо Вави

лонці не мали камінн.я·, а будува.ли свої б~т

дівлі 3 "тти:хо ~ипаленої цегли, через що будівлj 
ці й .були нетрівалі . 

. Ще більших розмірів від Вавилону бу
~ТIa СТОЛИЦЯ Асирії, Нініва, ЯІ{а MaJia в оБВОJ~і 
90 кільометрів. Нініва З0всім не була :місто:м 

в нинішн-ім' значінню слова, але було це ве

лике, 3 ПОtЛЯМИ Й' огородами, укріплене місце. 

3 обох тих к.раїн перше розвинулася Ва
вилонія, або Хальдея і 3 відси вийшла цівілі

зація, ЯІ\У принято в сусідній Асирії. 

Асирія, яка' 3 початку БУJlа зависимо~о. 

від . І~аRИДОІlУ, доходить 3 часом до ведит,ої 
сили·, і не t71ише освободжувться а-під па

новання ВаВИJІОНУ, але й сама підбиває Вави

лон і ІfНlпі ДОО:КОЛИЧІlі краї. OeHoBaTetТJeM МОГУ

[(ости _~сирії був Тіtлят Пілязар·ІІІ. около 735. 
р, який 'підбив Вавилон, 'Вірменію і СиріІО, а 

цо найбільшого розцвіту дійшла Асирін за Сар

Гона(722-705). [Фіt. 4,. гляди сторони 24.] 
Асирийці були народом жостоки~{ і ли

~O обходилися зі своїми піддаНИМIf, убива

пи ІІолонених, переселя;ти підбиті народи в да

лекі країни, .їRадаJІИ веЛИІ{ИХ оплат, тому 

пі)~6иті народи, ждали лише догідної ХВИJIИНИ. 

щоб освободитися з-під їх панован·ня. І коли 
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.лише аС:ИРИЙСЬІ{а держава ослаUtJ1а 3 причини 

нападу Скитів, зірвааися ДО боротьи КиаRса

рес ,король -Медів і Іlа()ОІІОt!~ясар, намісн'ик Ва-
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пилону. Облягли вони й збурили Нініву 606, 
або 605. р. пр. Хр. а аеириttсьну державу п()

діJІИЛИ' поміж себе. 

Одна!\ нова Вавиаонеька держава заки 

устоядася, муеі.ла звести ТЯіltКУ боротьбу 3 єги:

ПСЬКИМ королем Нехоном, який користаІОЧІI 

3 замішань в Ааії, наїхав СиріІО j загнався 

ЗJК по Евфрат. ту стрітився 3 ваиаОІІСЬКІІhl 

І{оролем На.ВУХОДОНОЗ0РОМ, ЯКИЙ побив Не"хо

на під Кархеміш, чим утвердив своє панован

ня не лише в" Вавилонії але· і в Сирії." Не

баром пісдя того виправляється Навуходоно

зор на ЄрусаЛИhІ, здобуває його 586. р" а Жи
дів переВОДJIТЬ зі собою до так званої Вавилон

ської неволі. НаВУХОДОНО30Р показався 3Ha~ie

питим орtанізаТОРОhl; він старапся о піднесення 

СПУСТОІпеного війнами :краІО, пі,дбудував ()а

гато святинь, поставив ДЛЯ себе величаву па-" 

лату й зало.JI~ИВ 'на ІІІтучнім підмуроваННІО 

славні висячі огогоди, які, уважано чудом 

світа і які фа.лшиво приписувано в старині 

CeMipa~liдi. НаВУХОДОНО30Р ПQклав через Ев

фрат ве.лиКиЙ міст, заЮlмався піднесеННЄ1\f про
мислу, торговлі та рі,льництва. Щоби 06ез

пеЧИТІІСЛ перед нападами 3 півночі, ПОІ\~1ав ве
LТJИRИЙ, так званий 11едиЙськ.иЙ мур. 

_ Qвітлість ваВИJІОНСЬКОЇ деря{а.ви не тріllа.

LlJa довго, а Вавилон починає під нездарни:м:и 

наслідниками НавухоДонозора дуже скоро ІІі-
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д~тпадати, а 538. р. пр. Хр. занимає Вавилон 

:майже без опору :КОРОЛЬ Перзів, :Кир. 

Репіl'ія 8авипонців і Асирийців була 
!\.у.лЬТОМ природи, якої поодиноким силам на

/цавано постаті мущин та жінок. І так почи

тувано небо в виді бога Ану, землю в ВИ,ді 

бога Бель, а підземелля у виді бога Еа. Відда

вали Вавилонці божеські почестй СОНЦІО, міr.я

цеві і планетам, з поміж котрих Венус, зва

на богинеІО Іштар, мала. велике поваJl~аннн. 

Богам додав ан о жінки й дітий і В цей спосі() 

ВІІТВОРИВ~Я вавиtЛОНСЬКИЙ політеїзм. До TorOjJ\: 

БУЛІ1 ВаВІІлонці дуже забобонним народом, та 
віддаваЛІІ почесть великому числу добрих та 

злих духів, й стара,ТJИСЯ їх з'єднати для себе 

ріжними за:р~линаннями та Mati чиими штука
~1И. Тому· і їхня реліrія БУJlа повна чарів і 

аа60бонів. PiBHO-JR: вірили Бави,лонці, що ~ 

бігу звізд ~fожна Бичитати судьбу ,людий, ТО

}rfY особливо священики, звані маrами, СТУ діІО

вали біг звізд, затміння місяця та ворожили 

е~удьбу ЛЮД:ИЙ, ~ чого попри астрономію розви

нулася фаЛІпива наУІ{а, астрольоrія. 

Наука й штука. Найвизше дійшла у Ва
вилонців астрономія і математика. ВаВИ.тІОНІ~і 

знали обчи:слювати затьміння місяця, пізнали 

точно його біг )~овкола ~емлі. Уміли точно 

0значувати .години дня. Від них походить по

діJІ місяця на тижні, а тижня на 7 день, 
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дни називали в честь сонця місяця і пяти 

планет, які вже знади. JТжива.ли пиеЬ~IА RЛИ-

. 
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нового, котре приходилося тясте ВІдчитати 

чим єгипські гієроrліфи. Па.лаТи, святині, му

ри Вавилонців і АсириЙЦів імпонують нам 
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своєю веЛИІ(ОСТЮ. Палати украшували _ при 
входї постаттями, які представля.ли t:lbBiB і 
биків 3 ЛІОДСЬКИМИ І'олопами та крилами, а 

стіни ПОІ{ривади п.пОСI\оріабами, які предста

вляли ДЇ"ТІа l\ородів. В-загаді ваВИ.ТІонеько-аси

рийська різ6а стоїть визше відєгипської, a.:Je 
гріllІИТЬ пересаДНИ~І представленнєм мязів. 

Промисел і торговля. У ВаВИtЛ:онців СТО
Н:ІИ ВИСОІ(О ріс,rJЬНИЦТВО, промисел і ТОРГОВ~IЯ. 

дОСИТЬ сказати, що Вавилонці уживали золо

тої монети, від них походять приняті потім п 

ціліЬf.- греЦЬІ(ім світі міри. й ваги. 3 ваВИЛОJІ
ських виробів найкраСlпі були, вовняні, слав

нозвісні килими, вироби 3 З0лота, пахучі ма

сти, та оброблене дороге каміння. 

Провадили БОНИ також ве.;JИКУ ТОРГОВЛЮ, 

однак переважно, ЯК Єгиптяни, лише на своїй 

ВtJ1Jасній теріторії, МОРСЬІ{У ГОРГОВЛІО вели го

довно Араби на сході, 1І ФеніІ{ійці на заході. 

ФенікіЙці. 

На пінніч Bi)~ ІІа.Jlестини, на uхіднім IIО

(jережжі середземного моря, лежав 10. кільо

метрів ІПИрОКИЙ, до 300. І\ільометрів ,~(овгий 

край, званий Греками ФенікієlU. Край поло-
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. 
"tений над морем, мав багато догідних ПРJІ-

станий, а R горах Ливану росло багато не

дрового дерева, придатного до бу~~ови I~opa

бt7Іів, ТО1.іУ Й. не ДИВО, що ФеніІ~іЙІ{і, ЯІ\]ІХ край 

не міг виживити ЧИСJIенної людности, BJl\e 

в даВJІИХ часах кинулися на море й стали пер

шим мореПtl1авним та купецьким наро/дом. На 

·по5ереJКжі Феніl\ії повстало много міст (Ара

ДОС, Бі6.льое, Верітос, Сидон, Тир,) міеточок і 

ci~тy, так що феніІ{ійске побереjRжа видяда.по -НЕ 

одно велике 1.IH~TO. 

Історія. 11ОJІітично ФеніІ{ія ніКОtJ1И не ТВО

РИLТJа одноцільної держави. Кожде місто РЯДИ

ЛОСЯ осібно. На чоді міст стоя,7J~ королі, Я:КІІХ 

власть БУtла звичайно ограничена раДОІ0 най

богатших. 3-поміJ1\:. <РенікіЙСЬІ\ИХ міст ПРИЙПІОВ 

}~O найбіЛЬJUОГО значіння 3 П9чаТІ-\У СИl~ОН, а 
відтак Тир, ЯКИЙ дійшов до най()іL;ІЬJJIОГ() 

РО3ВИТІ\У . ~\t вододіння короля. Гірама 11. 
(І\ОЛО р. 10()О. пр. Хр. панував ріпночаено ;1 

Давидом і Соломоном). :Коло 850. р. починає 
Тир тратити СВОЄ значіння, головно 3 причини 

внутрішних спорів, і тому, Il~O частина наЙ.туіп

ПІИХ горожан кинула місто під проводом І{О

ро·,лівни Еліси (званої ДИДОНОІО), і посе ТJИ,ТІаея 

R північній Африці, де д-ала почаТОІ\ HOnOM,\': 
містови КартаІіні, яке СВОЄІО І\расою і могучо

СТІО скоро НРИТЬМИ.ЛО родинне місто Тир. Ma,~la 

фенІкійська країна, політично розділена, не 
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могла устоятися перед могучими сусідними 

)~ержавами. та пі,:lдавалася легко чужим забор

чим державам ВаВИu10НОВИ, Асирії, Єгиптови, а 

в-кінці етала провінцією великої перської дер

жави. 

Реліtія ФеніІ\ійців ВИХОД'И.тІа 3 КУЛЬТУ прп

роди і була веJlь1tfИ жостокою. . ВОНИ почита
,ТІИ бога Ваала, та богиню ... t\.cTapry. Ваалови 

приноси.ли в жертву навіть СВОЇ діти. СВОЇМ 

(.oгa~{ fiудува.ли святині, а евященики були в 

них у великій пошані. Відповідно до релі

tійних понять відзначалися Фенікійці ЖОСТО

кою вдачою, а невільництво у них було при

крійше як у ЯКОГО ,небудь иншого народа. 

Торговля і кольонії ФенікіЙців. Фені-

кія не була слаВНОІО своїми війнами, ані на

уками, а ГОLчовне її значіння с,1Jежало в- торго

влі. Вже в давних часах пускалися ФенікіЙЦі 

на море, сцерІПУ дуже обережно, лите попри 

по6ережжа, потім починають відпливати від 
, . 

берегів, опливають всі по6ережяtа середземного 

моря, пливуть скрізь Гібральтар, званий тоді 
Гераклевими стовпами., пливуть на північ аяt 

до Балтійського моря, а на полудне по горло 

ріБИ СенеtаJIЮ. 3аховалося навіть оповідання, 

ІЦО Фенікійці на зазив вГИfLCЬRОГО КОРО,,1Я Не

хона оплили ДОВІ\ола Африку. Всюда, де ли

Іпе прибули, заКIІ1Jадали, в місцях, ІЗ яких спо

дівадися великих КорИсТИЙ, свої кольонії. І 
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так -кольоні3УІОТЬ вони Кипр, де знаходилиr/Я 

ІІокдади ерібла і1 заліза, КОIJ1ьоні3УІОТЬ побе

режжа Малої Азії, Родос, Крету, СіціліІО Сар

)~инію, північні поберея\жа Африки- й ЕепаніІО, 

~-відки ПРИRО3ЯТЬ ве.ликі скарби срібла. При

{ІИНИ закладання R,ольо;ній були ріжні. Убо

гий край Фе!lікія не міг ВИЖИБИТИ численної 
':fЮДНОСТИ, тому потреба було шукати Сllособів 

,.'10 життя поза границями свого краІО, дpyгe~ 

I~e аабурення політичні, котрі звичайно lіін

'ІИЛИСЯ тим, що по()їджена партія опускала 

рjдне місто й закладаtllа нову кольонію, а 

-третє, до закладання кольоній перла Фенікі

пцїв жадоба 3ИСRУ та скорого багацтва, пито-

мого семіцьким народам. 

Промисел. Фенік.іЙці БУJIИ пеРlпе всього 

практичним 'народом, а що в Сирії, себто Б 

l\.раїні, до котрої належала й Фенікія, сходи-· 

.rтася Єгипська й Вавилонська культура, Фе
нjJ\ійці пізналися легко 3 одною і Др,УГОІО і як 

ІІракти'ЧНИЙ нарід видосконалили вироби 0 .. 1·· 

НІІХ і ДРУГИХ. В-зага.лі, Яlt вея І{ультура TdKj 

мистецтво· ФенікіЙЦів показує практичний на
прям і брак всякої ориrінаЛЬІІОСТИ. ориrіналь

ними бу,ли Фенікійці лише у винаході всього, 

ІЦО віДІІОСИс.1JОСЯ до корабля і мореплавства, та 

у винаходї пурпури. Все иише, З0лоті, скляні 

чи вовняні вироби, міри, а навіть письмо, Яl\Р 
як практичні купці упростили, переняли БОНИ 
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від Єгипту або Вавилону. Однак все те, Il~O 

вони переняли, чи від Єгипту чи від Вавилону, 

Еміли видосконалити й переІІ~іпити до захід

них країв і в тім як раз леяtить їх веl.lJИl\е 

історичне значіння, що були вони пеРІІІиміІ' 

учите[ТlЯМJ! заходу, і, що висліДІ! високих куль

тур, єгипської і ваВИЛОНСЬІ{ОЇ 1!еренес.п:и до 

Греції, та в-загаді до західних країв. 

Інди. 

3-поміж хамітських народів лише одні 

Єгиптяни вjдограtТІl1 в історії біДЬІІІУ ролю, а 

помежи семітських народів виступають в ста

рині: ... ;\сириЙці, ВаВИJІонці, СИРИЙІ~і, Фенікійці 
й Жиди. .Однак жаден 3 цих иаРО,пjв ]Іе заСt!lУ

J'ltився так кодо ро3ВоЮ культури, "І-\аден 3 сих 

народів не відограв так великої політичної та 

історичної ролї, як народи аріЙСЬІ(ОГО поход

~\І\ення, звані також індоевропеЙцями. 

Про вітчину індоевропейських народів не 

можна нічо певного сказати. Подавано за віт

чину середну .д.зію, однак llині біllТТЬПlість істо

РIІків увахає вітчиною .j,~ріЙЦів середну та 

східну РосіІО. Велике арійське П.лемя 3 часом 
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розділилося і дало початок НОВИ~І ІІарода}!, ят, . 
. IHдa~I, ~IeдaM, Перзам в Азії, ГреЕам, ІталіІ\ам, 
Кельтам, Славянам, іерманам, Ара()ам, Ілірі

Ц.ЦМ і ИНШ:И~І в Европі. В часах, �-~ОсіlИ індоепро

lIеЙСЬІ~і народи ЖИJIИ ще непо;~іаЬІІО, були 

I~ОЧУІОЧИЬІ HapO,]]:O~i, OДHaI~ ана.тти ВіІ\е й почаТІ~И 

рільництпа, :мааи навіть ета.lі оселі. ..\piїiI~i 

()~УЛИ .об,царовані ~БУЙНОІО фантазіЄІО, ЯІ{а НРОЯ

вилася в їх ре.тrіtіЙпих поглядах.' 
3 помііR азийеы\хx арійців замітні IH;~11~ 

Яf\Ї. ПОЛИПІИЛИ по соОі багату літературу. 3 
по:міJR ІІИ~ вийшли дві. паНУlочі нині в Азії 

редіrії Брамані3~І j Бу даї;зм; l\1еди і' Пер:зп 

RИТВОрИЛІ1 пеРJІІУ ве~rІИІ{У заuорчу деРікаву. 

'Індії передtаНtесові, ее ведики1t півостров 

по,лудневої Азії, замкнеНllЙ ві,ц півночі БИСО

І\ИМИ гора1vIИ Гімаляями. У їх піДlІіЖJI\:а про

стираєтье~ одна з наЙПЛОДОRИТШИХ Ii~paїH зе~J

лі, Гіндостан. На захід від l~iHДOCTaHY леЖНТh 

меНПІе УРОjJ~айна країна Пенджаб. ІІа ПОLlу;~не 

гористий ДеRан. 

Історія. І\оли арійеькі народи, приБУtТJИ 

;l заходу до Індій коло 2.000 пр. Хр. стріли 

там численну tlIЮДJlість, яка ~{ала BJRe високу 

RУЛЬТ~УРУ. 3 первіСТНОІО ЛЮДНОСТІО ~lусіЛJI Інди 
провадити довгу й завзяту боротьбу, заКIІ здо

були країну Пе~джа6 і Гіндостан. В Пенд

жабі, винищили Інди первістну людність ціл
т{овито,' над Гапrом застали так rYCTY tl1Іодність_ 

~ 
В.сесві'ГЯ8 Історія. ТО" 1. iJ 
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H~O R)~ОВО.JIИ:ІИСЯ .JIИlпень пj;(()ОЄ~f 11. n пі;\uи
тих І-~раях повстаtла багато ,держав, на чолі. 

ПОТРИХ с'fОЯ.тrи 1~.OPO"]Ї. l;помини а 'ЦЬОГО часу 

,IlИlпи.лиея у ДВОХ RеДИІ{ИХ поемах IH1~iH: Ра-.. . 
маяні і Mara6rapaTi. 

C~epeд боїв 3 данними мешканцями повста
.тІИ помія\ lидами строго замкнені в со()і чоти

РИ 1(аети: (]ВЯll\енича БрамаliИ, війскопа І\lIlа

ТРИ}!, рі.тІЬНИІ{ів, І~упців і реміСНИІ\іп ІЗай'ма, )~o 
четвертої нечистої насти, C~y,дpa, на.ттеї]\а,:ІИ веі 

пі;~()иті . народи. ВОJІИ БУ~7ІИ ПОГОРji\енї, та іі 
",., .. . 

ІІОВНИ,ТІИ ('.пУJI\ОУ с.1УГ. 1 ПІС.1"ІаНІ~IR. 

Jн)~и позіста.:ТІИ все пе;lаRИСИМИМИ, а по

ходи Дарія І., пізніЙПІе Александра Великого 

не мали Jкадних бідьших наслідків. 

Реліrія. Інди да.п:и. почаТОІ)~ i~BOM Bipa.M~ 
які є JІині побіч Ісдяму паНУІ<JЧИМИ віра~ІИ 

R АзіІ. Найдавнійшок) реJlіrіtЛО Індів 6Y~iIO ІІО

читання природи, однак 3 часом Брамани ви

творили ІІОВИЙ релігійний СІ1стем. На їхню

ДУМІ{У найвисшим і наймогучіЙІІІИМ БОfl\ееТRО~f 

nуло уоеоб.пення молитви Браман~ що прони

l~aє вееь світ. 1~іЛЛІО людського jІ~ИТТЯ зілдят

тися 3 богом Браман, а цього можуть доступи
ти ~ТJише Брамани. Інди віри.ли у ман,п~рівку 
ДУПІ. По їх повіРРІО, КОL1:И ЯІ~ИЙ чоловік жип 

~.ле, то Ного душа входила в :гідо авіряти і то 

R ТИМ БРИДПlе звіря, ЧИ~І гірше було jJ\.ИТТЯ 

ч().ттов1Еа. 11(0 .:ІИІП ІІО ДОRГИХ Rідро,.~~енплх 
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..вертаt,ча ДУПІа в .тJIo}\cы\e тіло~ ~Iyei,]a перейти 

исі касти.Й ... 10пrрва а тіаа Бра~lаІІа. f\О,~ІИ нін 

JІ\ИR чесно Н ПО()ОїІ~НО, ~Ioг.]a ІІО.:JУtIИТИСЯ ;~ 

r;OГO~f. 

Буда і Будаїзм. ІІрот]! наУЕИ 13рамаІІ 

nИСТУПИR в УІ. В. пр. Хр. ч,nен' }{оро.ттіП(О,ЬJ\ОЇ 
РО,..ТJ;ИНИ raYTaMa, ІЦО ІІРИПЯR Ha;~BY 13Yl~a. ~ia~ 
I()ЧИ 2В ,'ІЇт, ПОЧ3Н Буда веети Rі)~,;ІIОJ(пе ЖИТ

тя та У1.fеРТН,110пати своє ті.l0. По многих ,тт1· 

тах таІ;ОГО J~ИТТЯ. почав він переходити аі, сво

ЇМІІ-учеНИІ~а~IИ І;рай і ІІІИРИТИТЬ нову віру. Бін 

відкинув HaYf\Y про неЯhИХ богів, учин~ П(О 

всі ~lІОl~И є рівні, OTїl\,e виетупив проти 'каст. 

jІ~иття lIОIlпмав ЯJ~ ~Iope терпінь, а ІНО всі ,11()
.ЦИ мак)ть терпіти, попинні ео()і о()опі,;ІЬІІО по

магати, тому учив Буда терпі,JIивоети. ~fИ.:rо· 

сердя, та казав ро;зданати МИ:ІОСТИНІ()о В іІ\ИТ

тя поемертне Б~')(а не нірив і ~;,чив~ ІНО по 

("~Іерти ЧО,ТJоніп роаІІ~lинаєтьсн у всеевіті ава

нім Нірвана. Б~rда не 'вчив про і}{адного ()о

га, TO~IY 110 ЙОГО смерти учеНИl~И поча,lIl ува

жаТІІ Бу;~~т ()ОГОМ, а lI~O ;-з часом І10ІІРИ НЬОГО 

утворено много меньших ()огіп. то ()~yдaї:1M пе

реміпивея, еноро в ІІолїтеїам. 

ПРОТИ наУ1~И DУ,.lИ -виеТУ'ІIlІ,]И аа.взято 

Брамани, а lJ(O()JI ІІОТЯГН~УТИ за СО()ОІО на рід ~Mi

НП,~И еві й re,liri йниВ CII<~TeM. ~.,. ТВОРИ,lll ін

~'~ИЙСЬRУ т.ріЙІ(JО богів звану Трімурті: ()ога 

Прама~ П(О СОТRОРИR світ, ВіІllН~т, П{О нсе 
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удерjR~ТЄ і Сіва, що все нищить. Своїм бога~1 

почали брамани, на взір будаїстів, ставити ве

.lJичаві святині і :з приклонникам:и Буди роа

поча,-1JИ велику війну, яка скінчилася побідо)() 

()pa~laHi~MY в Індіях. Однак випертий 3 Ін

л;ій Будаїзм· розширився за ,це в І~еЙ,-JIьонj, 
[,'итаю, Тибеті, Монtолїї і Японїї. 

Наука й штука (мистецтво). Інди ВИТВО

РИЛИ пеЛJІКУ реліtійну LТIiTepaTYPY, ЯІ\а СПJІсана 

(',таРОІО, вже мертвою, санскритською МОВОТ(). 

НайдавніЙНlj паМЯТИRИ Індів це святі індий·· 

(~ЬHЇ книги Неда. (найстарша 3 НИХ HOC1ITb 

назву Ріtпеда). К.рім цього РО3Вlfнулася Биеоко 

епічна поезія, а найважнїйші є ту дві славні 

епопеї; Рамаяна (оповідає про вандрівку I)a~H1. 

і завойовання .. J\ріями Декану), і Магабгарата, 

ІДО оспівує війну двох королівських родів 

Панду і :Куру. У Індів стояла високо фільосо

(рія і мате~lатика. Штуку розвивали толовпо R 

(jудопі святинь, званих Паrодами. Своїх богін 

представt!'IЯЛИ з кіЛЬRО~fа головами та 3 чи

с,денними РУІ{ами, щоб тим способом зма.ЛІО

вати їх велику мудрість і сиду. В промис.лі 

замітні Інди винаходом сталі, з якої ВІ-ІРО-

6ляли так гарні речі, що дивува.ли ними на-

віть Греків. .,. 



- 37-

Меди й Перзи. 

На захід від Індий розпростираєтьея ве

лик·а високорівень, заМІ{нена 3 усіх сторін го

рами, Іран. Цю, в переважній части пісковату 

країну, оострім конт:инентальнім піДСОНІІІО, 

замеШІ{увади народи арійського походжепня, 

між якими найважніЙlпе місце ~аймали ІІа

роди: Меди, Перзи, Парти й Бактри. 

Повстання перської держави. Перші 3 по

MijI.~ НИХ витвор~ли більшу дep~aBY 1'Іеди, .які 

скинули 3 себе ярмо .LL\сириЙців, а їх король 

R:іяксар получився 3 вавилонським намісни

І\·ОМ Набополясаром і знищив НіІІіву. Держа
ва Медів не устоялася довго, бо вже за ІІас

"ЧЇДНИRа Rіяксара А сти ята , зависимі від ~1e

дів Перзи, не лише визволи.лися з-під заВІІ

симости Медів але й утворили велику пеРСЬІ\~Т 

державу. Про повстання перської держави 

задеР'Rалося ось яке оповідання. 
Король Медів Астія( мав дивні енн. Снилосн 

йому, що з його дочки, Мандани, Биплила ріка, яка 

заляла цілу Азію, то знов що виросло 3 неї дерево, 

ЯІ{е заслонило тінню цілу Азію. Ворожбити, пояснили 

королеви, що Мандана породить сина, котрий завоює 

цілу Азію, Оа тимсамим усуне й свойого діда з ПРП

стола. Щоби це не еталося, видав АстіпІ' ДОЧJ<У за 

Пераа, а коли її УРОДИВСЯ син Кир, казав дитину llбити. 

ОднаІt дворянин КОРОJІЯ, Гарпа(, віддав ДИТЯ, місто його 
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убити, бідному ПН('.Т~'ХОВ1[ пп. пиховання. Ноли :Кир 

мнв 12 ,піт, баВIІR('Я раз а дітьми,' НІ-\і вибрали його ко
ро.ттсм. І,'о,ли-ж оден а еинів В~.ТІhМОЖ Медів не хотів l\и

І,а по",пухати, І~азав цей нrПОС.JlУllІНОГО вибити. Поби

тий X,~OlIeць JIО:lка.ТІуваRСЯ ()аТЬКОВIІ, а ()а.ты\.o піUІОВ 

до коро.лл. Кира ІІОІ~.ТІикано пеРl'д .А(:тіИfа. l{оли А.стія( 

('ПJlТіІ.В його, ЯК він e!diB бити сина TaI~ RС.J1И1-\ОГО 

ДОСТОННIIІ\а, Rпр віднонів ('міло: «Я, ЯК король, ман 

ДП цього IIpaBO.>~ Смі,ТІа. віДПОRідь аачу дова.туа Аетіяrа 

j він етав приглядатие}l J\ИРОВІІ, та пізнав, що Кир 

подібниН :-Jовсім до Маllдани. :Запита.ниЙ паетух про 

походя\(~ннн .l(ирн: IJри~навея до nС'ього. 1110 однаІ\. 

ворожбити сказалн, ІЦО АеТИЯfОВИ не ГРОЗИТЬ жадна 

небfапска, ()о Кир ВЖ~ був 1\.ОРОЛt\М, АетінІ' задерЖЯR 

коло ('е6е Кира, але пімстив('н на (а.рпаtу аа непоел~'Х, 

і J\aaa н убити його (~ИНа і СПОРЯДИТИ а дитини (:,траву. 

НІ\У даu ЇСТИ ГарпнГови. Коли І,'ир uже доріе і став 

на.мі('н иком Пераі н; дi(~TaB r)(l~J nijJ; Гарпаrа. 3tlЯ ЦН :з прось

бою, ІЦО() ('ам його роарізаn. Н аанцю ~наЙШОR }{ИР ЛИСТ, 

в якім ІІовіДОМ.1НІВ його ГарнаІ', ІПО ХОЧ~ піМ('ТИТІJ('Н НП 

А('тіЛfОНИ, :Иl ем('рть ('ВОГО ("ина і J~ОЛИ .iJJlШr. І\ир ПОВ

('ТНН(' }І.О nОРОТЬnН, він I�t'P(-'ЙД(' а ві Йс'hКОМ на його ето

РОНУ, ] діВ('но, 1\'ир відпив пон('таннн, Гарпаr псрсй-

1110В НЯ Ного ('ТОРОНУ, . }{IІР побив j-\стіЯfа, j Пilнуючі 

~l('дИ стали піддаJlИ~fll Псгзів·. 

Кир. 11ep3lf пу,rrи ПО,:~і,']ені на7 ІІОКО,,1Їнь .. 

;J . ПОМЇjl\' ЯІ~ИХ найпажнjЙIlІЇ (}У,:ІИ Пасарrади. 

:1 помjа~ них а PO/J.Y l\хемеиі;(їн НОХОДИВ оено

нате,lЬ нереыlоїї ;~еРJІ\аRИ Кир (;);)8. р.--;)29 р.). 

І1ін виеТ~71fИВ проти ~ІеліR, ПО()ИН .J\стіяГа ;);)(). 
р. а іі()го )~epi]\aB~1 IІРИ,їУЧИН' I~O ІІе}Jзjj. 

Кир і Крез. Не()аром ІІЇ(','ІЛ ЦЬОГО PO~~1l0-

чав І{'ир боротьбу 3 l\,рейом, І(ороле~f t~Іjдії. 
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Jlідія, країна в МаLТІій j-\зії, дійшла до наЙ()ЇL1Ь

шого РО3ВИТI\.У за кородя Креза, І\ОТРИЙ підбив 

грецькі городи на побережж.і Малої ~~зії, пер-' 

hІИЙ став' чеR.анити 30c-ТYOTV монету й VBaJf\~aB 
• • v 

себе за найщаСt!lивійшого ЧО.ТІовіка на світі.' 

Після упаДJ\У медийської ;~ержави, заh.](ОЧИП 

Rрез СОІО3І а Вави.ТJОНОМ, Єгиптом і СпаРТОІ0 

ПРОТИ Кира, та заохочений греЦЬКОІО пророч

пеJ(;), не'· л\дав помічі сок)аНИRjв, а виступив 

проти l{ира, одНан. був ПО()ИТИЙ~ Кир аl-~обув йо

го СТОЛИІ~Ю l;арди, а J{рез'а взяв-до неноді 54S. 

р. де оБГйIIlОВСЯ 3 ним ласкаво. 110чім ЯІ\ 
:Іідія тан і грецькі городи ~Іа.лої Азії ста,ли 

частию перської держави, а грецькі городи 

о)~ержааи а РУІ{И Кира правителів, яких R Гре

ції називано ТJfранами. 

Про ]-(реза lІt:'реховалос.н ось ~ll\P опо:віданнн: }\(JЛl1 

у прРЗн, l~opO.TЦ{ .]Ндії, лнивел грецький мудрець Со

.ЛЬОН, ('питав його І,'рr.з, чи він зпає. u~а('.J1иnіЙІIJUГО 

чо.lІовjl\а,. нjд його. На це відповів Сольон, H~O В Ате
нах жив чо.ловіl\' Тслю('., НІ(ОГО еинн і RНУ]\И, і ('.3 ~I 

він 3ГИН~1.'ЛИ в обороні нітчини~ він пув най[цаСoJ1ивій

тим ЧО.тІовіком. На питаннн, кого УRажав наЙща~.ТІИ-

. nНітuим по Те.ТІюсі, відповів СОЛЬОН: були два прати, 

l\.тІf:обі(~ і Нітон. Іх мати fiy.:Ht Є[ЮЙІ{О'О. Ко.ли PH:~ 

вона хоті.ІІН піти ДП ('нптпні, ;1. Hf' ()y.!l() Rо,лін, ('ННН 

аапряг.ТІJН"Я, :Jанеа.ЛИ ма.тір до свнтині і HTOM.TIt~Hi .всну.ЛП 

в I1ри~інку. ~Інти Пlюеила. оогів, H~c)(1 да.ТНі ЇМ ІІ(() най

,.JJіIJШОГО і (Н.")(І Mo.ТJoдцi IH~ a{)YJHPIII('H, ВОНІІ, . ІНІ )t~'~tlli 

СОЛЬОН<l, (iy.ТJH на.Йu\ае.линіЙНІIІМIІ 110 'Ге,люсі. «Tal\ тн 

не уваЖf:tєаu MCH~ ]цa('~1I1HIIM»'? ~IlИ1'UВ ОUИДіКСНИЙ ІJ\'рсз 
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Сольона. «Крезе!», вjдповів Сольон, «перед смертю ні

[(ого не можна назвати щасливим.» Оповідання каже 

дальше, що Кир, побивши Rреза, казав його спалити 

на. кострі. І{:оли Крез побач.ив чоловіка, який ішов 

підпалювати костир, пригадав собі Сольона і зак.ликав 

голосно три рази: «Сольоне, Сольоне, Сольоне!» Заці
ка.влениЙ цим Кир, спитав Креза, що значать TOT~ сл()

ва, а коли Крез оповів йому все, подумав Кир, що і 

йому може таке статися і дарував Rрезови життя. 

Инше оповідання каже: Коли Кир побив Креза, 

вислав до Греків в Малій Азиї посла з зази:зом піддати

ся, предкладаючи Грекам КОРJlстні услівл. .Однак 

Греки не хотіли піддатися. Коли-ж Кир НfiДТЯГНУВ З 

військом і Греки побачили~ Щ9 не обороняться, про

сили І{:ира о мир. Тоді Н:ир мав їм переказати таку 
J{аЗОЧltу: Пішов раз над море рибак і грав на дутці, 

та просив риб щоб гуляли, та, ані одна не хотіла 

його послухати. Тоді рибаІ\. пішов домів, заБ.ИН~ТR 

r-іти, ВИІ{ИНУВ риби на землю і тоді вони гуляли, хоч 

рибак не грав. 

Здобуття Вавилону.. По підбиттю Медії 

і Лідії ПрІІЙШ,,'lа черга на ВаВИЛОІІ. Кир 

оБЛО:lН:ИВ Вавилон, та не міг його здобути, 60 
Вавилон був дуже СИЛЬНО укріплений. Тоді 

Rпав він на га.дку, спустити води Евфрату, 

який плив сереДИІIОЮ Вавилону в инше рус- , 
ло, а опущеНIІМ коритом ріки впровадити сво]" 

віЙСЬІ\а до ВаВИtТJОНУ. Так зробив і заІІЯВ 1tfi

сто без веЛИf~ОГО опору (338 р.). 
По упад;ку Вавил;ону дісталися в P~TRII 

Кира ціла Сирія, Палестина й Фенікія. Жидам, 

котрих Навуходонозор забрав був у ваВІІЛОНСЬ-
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ку неволю, Кир ПО3БОДИВ вернути в ПадееТІІн~r 

і відбудувати святин}() CO,;ТO~IOHa. 

Смерть Кира. ПОС,jJідні літа :Кира мину.1JИ 

на побідоносних боях у глибині Ірану, куди 

посунув він границі СВОЄЇ деРJ]{ави aJR по ріку 
Яксартес. Розказують. Il~O звідси хотів він 

підбити 1'IacareTiB, які мешкали над Каспій

еьким морем, але в боротьбі 3 їхньою І{ОРО

,ттепою, Томіріе, погиб 529. р. Королева І~азаt1а 

йому відтяти голову і вкинути до посуди по

вної крові, ПРИJ~я.зук.чи:" «IІапийся там 1\роnі. 

якої ти бажав череи I~i~1e СВОЄ 'Т\ИТТЯ.» 

І~ир, I~e постать СІI~{паТИЧllа й БJIагородна 

3 під()итими.оGходивея віІІ LТІагідно та даеl\аво 
і no~aJlt~aB реліrійні поняття других. 

Камбіз 529-523. По смерти Кира ступив 

на пристіл ЙОГО син, Rамбіз, щО XOT~B при 

помоіlі Греків і Фенікійців утворити ~ІОГУЧ~" 

(l).льоту. КО.rIИ-jlt йому Б цьому ділі переПИlпопан 

ЄГИПСЬІ{ИЙ І{ОРО.1Ь, Амазіс., "]{отрий підбив остгоп 

Rипр і увійшов в приязні відносини ;l тира

ном Самос а Полікратом (Перстень По.:rlікрата), 

виправився Камбіз на Єгипет і, адобув ЙОГО 

по ~о~іДОJІосній битві під ТlеЛlозіІОМ 525 р. Та
І\ИМ чином на місце давної Асирії, Вавилон]]. 

1іедії, Jlідії і ЄГИПТУ, ПОБстада одна ве.;тИІ{а 

універза.ТІьпа перська деРjJ~аБа. 

3 Єгиптv виелав Кам6із військо на пі,~l-
" 

бій оази (]іваг, де була святиня AMOH~. TaI~ 
'о 
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ПОХІД І~ей не вдався, ПО війеько загинудо н 

пісках JІустині. 'коли Камбjз перебував у 

Єгипті, ПРИЙІІІtJlJа вість, що Б Перзії Rи6УХ .. lО 
поветання. l\.амбіз почав скоро вертати n 
Пераію, O)~HaK по дорозі в Сирії помер. 

Єп~е перед походом на Єгипет, :казав l\а?\І

fiїз 3 заВJІсті вбити свого брата Бардію, ЯhОГО 

Греl\И зваtlИ Смердісом. Оден 3 медийсь]~и:х 

f-:реїв (~Ia.rin), І lавмата, I\ОТРИЙ ~~HaB про це 
почав н,ааати, ІЦО він є братом І{амбіза і ВИ

('тупив 3 претенеіями до корони. Камбіз, УЬІИ

раю чи виявив Перзам тайну про смерть· евого 

брата і казав lавмату, укарати як обманця. 

Дарій (522-485). Проти І'авмати BlICT~~
lІає бдиак,иtі свояк }\'ам()із~ Дарjй~ по[)ипає: 

laB~laTY, вбиваt; Його·Ї прorОЛОІІІ~УЄТЬСЯ паном 

пеРСЬІ\ОЇ деРj>І'\ани. Та ааки ПРИПЯ .. ТІа ЙОГО 

l{їла ТІерзія, мус,ів Да,рій авес.ти ТЯЖИl nої, .Il~O 

ТРIl~а:rІИ ТрИ ро]\и. 

Оllовіданнп l\ажс, ІЦО 110 смерті T~aM()i:1a ВИСТУ

НИ.ло ;J ][рсстеН~іЯМIІ до псрсы1оїї корони 7 молодців. 

ВОНН умови.лиея, ІД() в означенім дні виїдуть за місто 

і І(ОГО кінь наЙСКОРІпе заіржить, той буде КОРОдРМ. С.лу· 

І'Н, )'а,рін НИRОДИН ЩО ДНИ J~api6BOГO ],ОНН аа місто і 

та.м да.вав йому вівеа. Ко.л и 0значеного дин виїхаЛJl 

мо.лодці аа :місто, кінь Дарія, ДУМП,lOчи, ЩО :1НОВ дїr
танр HiB("~I, :Hlipil\'HH і н ІІ,С'Й (·'lfн:іп (THR J(ariif ]~ОРО.Лf\~r 

Ilf·paiї. 

,Ян .:іише J-~арій У(їIР}\9ЇН ]~i!TIY держа~.у 

і llі)~БИll деЯl\Ї llограничні П;lемена lнд,ів, поста-
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нонив ШИРИТИ {Запори персы\її ,перя\аПlJ в тре

тій чаети світа. n EHpo~i, TO~IY випраRИВСЯ на 
L;китів, ЯІ~і :меШК3.,1И на північнім по()ереЖjкі 

чорного моря. Виправа Дарін на (~l,итіп дала 

ІІочаток до веаИІ,ИХ переЬІ~ИХ ІЗійн~ про яt\і ()~;

,T~e мова І1рИ ггецы\йй історії. 

Реліrія іранських народів. Пераи і неі 

ipaHcbf~i народи: визнава,ли ~:[андеї;зм. T~op

TteM їх гелїгії ()ув 3apиTYCTpa~ анаlгиіt таЕОл\ 

::Зороаеторе~f. Його ІНіУЕа опирається на /(~~a
.~lj;змі ;(о()рих і ;J.-IlfХ ()огіп. На.НВJ:Iешим ,до()рим 

(,ОI'ОМ Є Aгypa~Iaaдa а()о ()pMyaд~ п~о є Дj>I\ере· 

,10М свіТ,Тlа, JR'ИТТЯ, добра й прав;(и. Він СОТ

ворив ,"'JІО/~ИЙ і добрі ПОffiиточні ;звірята. Най

RИСПJИМ ~Jf~ИЬf богом Є АнГромайнік)е, a~o Арі

ман, ІДО є ()or01v1 темноти, а;1а, кривди й емрр

ті. Він еОТНОРИR /ІИ хих ,oДyxiR і 11ll\.іJ~.lИRі :{ві

рята. Опа боги He,.т~YTЬ IIO~Iiil\ еО()ОІО ааВ;JЯТ~У 

нійну. ~!' ціН віНні поиинні ,~lІ();~И помнгати 

(,O~OBi ,т~o6pOM.Y~ а Jlомагаr.ться :йому І\О.:JИ fl~И

нетьсн чесно, нрова)(итьея тихе РО)~ИIl.не JІ~ИТТЯ. 

;~аНИ~tаєтье$r гіаЬПИЦТRОМ та ГОДОВ«"lеIО ПОjІ~ИТОЧ

них аиj рЯТ. R-:Jaraf~1 і !-,О,7ІИ ро:'иться l(о[)рі ;~i.]a. 

Хто І~РИR..т(ить ,:іругих, 'JI\ине погано. прова;(итт) 
poaII~yeTHP іI\ИТТН. то цей помагає :I1IXOM~~ ~O

гоні. IpaHCI)I~i наро,:(И ніРИ,lИ~ ІНО �-~О,'IИl'l) ,:(0-

uрий ПО}'. ІІО()()Р" ,11ИХОl'О і в("Ї. ІНО і'I\И.1Н (Н'('НО 

Й nO()Ojl\HO. ()YД~TTЬ ;~ ним IIlн(',,,ині. н('Ї-іl{ тоті. 

H~O ІІомагаr.ТJИ a("IO~'1Y ('огоні, ()удуть <:І-\Иlн~ні ;] 
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ним д~ місця терпінь. Наука 30роастра, зва

на звичайно мандеїзмом, була як бачимо R 110-

переднього, наукою ВИСОІ{ОЮ і гарною. Нині 

~IaHдeї3M визнає дуже _MatJТJO ЛюдиЙ. 

Устрій пеРСЬК9Ї держави. Головним ор
rанізатором перської держ~ви nув Дарій, ЯІ\ИЙ 

не лише привернув лад в Перзії, але зорrа

нізував вели:ку держ,аву і тиш способом пере

висmив всіх кородів сходу. На чолі перської 

держави стояв король, .званиЙ, «королем ко

ролів», 3 нео()меіке'ною нластю, пан JI\ИТТЯ і 

. смерті всіх своїх підданих. На його дворі 'l~И

ла ЧИСt7Іенпа СЛУj~ба понад 5.000 людий, Яf~а 

товаРИlпила кородеві навіть Б дорозі. Хто 

приходив до короля, мусів падати перед НИ~f 

на коліна, та цілувати землю. 

Всім підбитим народам ПОtпиmив Дарій їх 

lІі права, звичаї і обичаї, а цілу державу полі

л~в ІІа 2() провіНІ~іЙ,. званих сатрапіями, ІІа 

чолі котрих поr,танИБ своїх намісників-са~ра

пів, НІ\і б~У~і]И заСТУПJІиками короля, та мали 

,.т~оставляти королеві прави,льн.о данину Й· ви

стаВЛЯТJІ на зазив відповідне число жовнірів. 

Врешті Ma.o1Jf БОНИ відьну РУБ,У. ll~об не до

пустити до повстання сатрапів, висилав l{О

РО.:ІЬ на звіДI! тайних )\Оllірочних урядникін~ 

званих «очи Й УПІИ» EopO,ТfiBeЬK.ї, а І'\ОLТІИ ЛИІІІе 

'І'їнь пj~озріння упа..ла на Яl\.ого намісника, ка

рав RОрОЛЬ такого звичайно смертю. Для 060-
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рони особи короля установив Дарій прибічну 

сторожу, зложену 3 19.000 Перзів, rвардію бе
зсмертних, у якій, І\ОЛИ вмер оден гвардеєць, 

так сейчас ІІа ЙОІ'О місце настаНОВ,;lювали 

нового. ll~об король міг діставати як найскор

ше . вісті 3 далеких l~paїH своєї деРJкави, та 

Іцоб його·розпорядки діставалися як наЙllІВІIД

ше в найдалыIіi закутини, клав Дарій биті 

ДОРОГИ, а в означених віддаленнях- стояли все 

І\оролівські післанці, які подавали ВІдомоети 

j1уже скоро. 

Мистецтво, промисел і горrовля Перзів. 

Jlерзи утворили а.!) держав: Єгипту, .і\сирі]~ 

RаВJІлонії, Ме/дії j JІідії велику одноцільну дер

jl\.aBY, в якій всі поодинокі КУЛЬТУРИ цих на
родів, зіллялися рааом і витвори~ли одну спідь

ну, - східну К.ультуру. Перзи, ЯІ{ ВаВИЛОНЦl 11 
Асирийці будували .ве,пичаві палати, лише Іlе 

а цегли а 3 І~а.міння, та прикраіпували їх 

різбами. Перські стовпи є більше пр~наДІlі. 

стрункі, зак.інчені в горі капітелем, ЯІ{ИЙ скла

,ГІ;ається 3 дпох голов 3 ІІІИЯМИ пиків, або І~ониіt. 

ОстаНІШ перської ІПТУКИ бачимо також R ко

ролівських гро()ах, дО ЯІ\ИХ брали Перзи B~ip 

із . Єгипту. :Клинове письмо приняли Перзи 

від Асирийців і Вавилонців, але упрости,лІІ 

його, щоб MOJRHa було лекше читати- HЇJI~ ва

ВИЛОНСЬJtе. Промисел і торговля стояли у 

Перзів рівно-ж виqоко, ОДllак самі Перзи та-
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кими речами не занималиея, 'це на.пеil\а.і10 ,.10 

пj,ll()ИТИХ HapoJ~iB, ВаВИLТlонців, (І)енjf~іян, Гге-

. 
. -
~ 

І\]Н; Іlераи учи.-.исл ,·Іише трьох річий: ро()итп 

ОРУіІ\/I\Е:М. ї;{/~ити І\інно й: ГОRОРИТИ прап,1.~·. 
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ГРЕЦІЯ 

Край і його мешканці. 

rео .. рафіЯ Греції. l{.раЙ, замкнениН від 
півночі СаВОІО і )lупавм, від захо)~у адріЙс.ЬКИ~І 

і йонеЬНИ~І, ві,.'( eXQ/J:Y еrейеы\мM ї чорним ~IO

рем, аове},{о nа .. ТJкапеьним ІІі ноетроном. n 11 іп

нічній часті півострова леJІ~а,1И краї l.тІїрі,н, 'Гра-

1\ ія і !vla�-~е)(онія, I-~OTPOЇ ~lеlIнаl нцї ()У.lIИ ІІОСПОВ

~IeHi 3 І"'реІ\ами; ІІо."]у,:(неву чаетину IIinqeTpoBa 
творить Греl~ія, I-~paїHa завдовга всего на 420 
пільометрін широка місцями на 240, місцями 
100, а на RоринтийеЬJ\ій lпийці залеДRИ () Бі-

,lLoMeTpiB. 
Греція, 3 боку ІІоаогої оу ;~ОВИ в наЙt7lіПІне 

розвиненим l\.равм Европи. Море, БдираІОЧlfС.Я 

в сушу, потворидо велике чиr..10 аа.lивів, пі

постровіп та остроніп: пое.1ідні, ОСО().lИВО Ні! 

сході, f] таІ\ чис.ТJенні, ІЦО творяrь ПРИРОДНІІН 

перехід а Греції до ~і\зії. 3 поміж. островів є 
найважнійпrі: Крета, Евnея, Лємнос, Лєзбое. 
ХіЙос., Родос, HaRcoc і ,2J;et!lboe. ,.lогі,цні ПРІІ

етані і тихе море ПОПХНУЛИ rpeRiB вже в ,цап
ній старині па воду. Вони поволі випираlОТЬ 

Фенікіян і стаІОТЬ най()і,lЬПІ мореп.ттанни},{ па-
• 

ролом. r.тарини. 
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3 огляду на прямовіетну будову є Гре

ція ВИСОЧИНОІО, поперетинаною, цілим рядом 

гіРСЬКІІХ пасем, які біжать у ріжних напря
мах. НайваJІtнійші гори в північній Греції l~e 

Пінд і Одімїт, ЩО Д.охоДить ДО ВІІСОТИ 3.000 }fет
рів; в середучій Парнас, Гелікон-, Пентеліf~ОН 

і ІСітерон, в ПО.тІудневіЙ~ ГГайrет. Гори поділи:ли 
Грецію на маленькі, замкнені цілковито в ео6і 

l~раїни, між якими І\омунікація була ДУ:IІІ{е 

YTpY~HeHOIO і це вплинуло на по.літиЧниЙ розвій 

Греції. ГреRИ ніколи не творили одноці.льної 
)_(ержави, at]e КОjRпа І\.раїна, КО:lltпе місто JІ~И/JО 
своїм окремим ПОtlJіТИЧНИlfІ життєм, ВИТВОРІ1В,

ея звісний грецький партикуляризм. 

Rtліма Греції є приємна й умірковано те

пла, по долинах небуває, ніколи :МОРО3У. ,I~o

бjрної почви під управу зем"Т[ї є в Греції ма,чо, 

аа це збоча гір, особливо збоча полудневі, є 

дуже догідні _ДО управи винної лози Й оливного 

/J;epeBa. 
Поділ старинноі Греції. Старинну Гге

дію ділимо на три части: 1. Північна, що СІ~tТ[а
далася 3 двох країн Епіру й Тесалїї. n ЕПірі 
було місто Додона, де єреї 3 шуму дуба, посвя
ченого 3евесові, віщували будуччину. В ГГеса

.лії зпі}\іJаtлаrя гора Олімп, де по грецькому по

віРРІО мешкали небесні боги. Мешканці оБІІД

БОХ згаданих країн взяли малу участь в історії 

Греції. 2. В середучій Греції _були численні 
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країни; Акарнанія, ETOt-ТІія, JIboKpic, Доріс, Фо
:кида, Беоція і Атика. Перші чотири причини

лися дуже мало до розвитку трецької цівілі

зації, за те остатнні три мали веДИІ~е зн~чіНІІЯ. 

В краю Фок.і,цї, у стіп rip Парнасу, лежала най
славнійmа грецька пророчня-Дельфи. Тут стоя

,-ТІа величава святиня, посвячена богові Апольо

нові. Над ГЛllбокою пропаСТІО, 3 котрої добу'

ва.лися одуряючі випари, засідаtпа на трині~\.ку 

врейка, звана пітіЕПО і виголоmувала, якби: нат

хнена, ПООДИНОІ\і слова, 3 котрих єреї укладали 

віршоване, звичайно двозначне пророцтво. 

(Коли :Крез перейде ріку Галіс, упаде веЛJІІ\а 

держава. - 'Підеш, повернеш, не умреш.) І'ре
ки окружаJiи дельфійську СВЯТИНІО веДИКОІО 

почестю, та складали до скарбниці святині 30-

~ТIOTi й срібні дари, якими хотіДІІ придбали со

бі, в бога ласку й одержати добру ворожбу. В 

Беоції лежало місто Теби,' котре через І\іль.ка 

літ держало геtемонію (провід) над цілою Гре

цією і Плятеї, вірна союзниця Атен. 

3. Третю часть Греції творив півостров, Пе
льопонез (нинішня Мореа). Пельопонез, по

лучений із сереДУЧОІО Грецією ІстміЙСЬКОІО або 

І\.ОРИНТИЙСЬІ~ОЮ mийкоJO, на ЯІ\ііt лежало місто 

Rоринт, по Атенах иайбогатше і найбі,-І]ьше тор

говельне місто Греції. Середину Пельопоне~у 

занимала гориста 'Аркадія, на північ вjд неї 

лежала Ахая, на заході Е.лjда, на полудні ~1e-
• f. 

DtесвіТП8 Історія. Том 1. J 
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сенія і JІяконія,' на сході Арrоліда. СТО.ЛИІ~ею 
Ляконії БУtла Спарта, котрої меШRанці ВВ&'''І\а
лися найхоробрійшими вояками з поміж rpeItiB. 

В краю Еліс дежа,ло святе місце Олімпія, 

де що чотири роки відбувалися величаві ігри

ІІ!а в честь 3евеса, ІІа котрі з6іралися ГреRИ 

3 найдальших ОRОЛИ:ЦЬ. ПобlДНИК діставав в 
нагороду вінець з оливного дерева. Побідити 

на іГРИJцах БУtТlО для Грека найбільшою честк), 

тому навіть деЛЕі міста назначували нагороди 

CBOЇ~{ 1Іобідникам, та ставили в їх честь памят

ники. ОJlімпійські грища відбувалися від 

найдавніЙІІІИХ часів, але спис ІІобідників у;~з:ер

жувано що йно від року 776. пр. Хр. Дата 776. 
пр. Хр. є дуже важною~ бо' пізніЙПІе грецькі 

історики ВJRивади l~eї дати за підставу до 

хронольоrічних . обчислювань. (Протяг часу 

від одних jгрип~, а іменно 4 літа, дО ДРУГІІХ 
звано о л і :м 11 і я дою. Числено в цей спосіб. 

В 1, "2, 3 або 4. роцї 1 олімпіяди, в 3. роцї 10. 
олїмпіяди. В 3. роцї першої олїмпіяди. зна-' 

чить в 774 р. в 4. роцї 2. олїмп. значить в 769. 
'р. пр. Хр.) Підчас олімпійських ігрищ пану

вав в цілій Греції мир, а ВОЮ1Очі сторони з)~ер

жуваtЛИ воєнні кроки. Крім олімпі~ських іГРИll~ 

бу~ТІИ ще дельфійські, або пітийські, істміЙСЬf\! 

й немеііські. 

Народна спільність Греків. Rожде греЦЬІ\е 

місто було для себе окр~мою державою~ які 
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вели а собою вічні спори іі війии, але :мимо 

I~ЬOГO всі l"реки мали високо розвинене ПОЧУТТЯ 

народної ЄДНОС'Іи й зва~lІИ себе Гелвнами, а все, 

lІе грецьке; наsивали варварським. )~o ПОЧУТ

тн ІІародної ЄДНОСТІ! причиня.пася спільна 

реJlіtія, спідьна мова, спільні ігрища, п~ре)~ов

сім. олімпійські й aMq)iKTiOHii, себто союаи міст 
11 цілі оборони спільної святині і еІІі.пыІгоo 

божества. Найбі,:rтьше аначінн-я 3 поміJI{ амфіl'~· 

тіоній :Mat7la дельфійська, яка опі;к.уна,:Іася СВН

тинею ~t\IIO.~IboHa в Дельфах. ІІолітичного 31Іа
чіння Ан{ріктіонії не ма,ли, але tl]аго)~и.ЛИ жо-

• 
стокість В ()орбі, так ІІриміром присягали ч.тrен:и 

амфіктіонії, що ,ь:а,ДНОГО міста, l{отре нале,І\.ИТЬ 

до того' самого союза, не збурять I~O HaIl~a,n;a, 

ЯJfі не ві)\ітнуть БОДИ підчас облоги. 

Релігія Греків. 

Перwі грецькl боги. Jl{аден Hapi,.т.~ не мав 

так багатих ОПОRі)~ань про богів (міто"ry:ьоtії) ЯІ~ 

грецький. На ЇХНЮ ДY~[KY 3 ІІочаТI(У світа 6ув 

хаос, неУІІОр.ндкована мішанина всього ІЦО Є 

тепер. 3-1'ОДОМ а хаосу ВИРОДИЛИСЯ БОjІ\ества 

JTpaHOC (неnо) і Ган (зем.ТJЯ). Мали вони чи

еден не потомство, IIOMЇJI\ НТ{ИМ найважніНlllі 

"о" 4
01-
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були: Титани і Кікльопи. БУtJ1И вони TaI~ 

страшні, що У ранос постановив їх поаБУТИСJE======~ 

і СІ\ИНУВ їх до міСІ~Я TepIIiHь~·TapTapy. МаТІ1 

ФіІ'. 7. ЗЕВЕС (стату. знаlАена в ХІІІ ст. У ОтріКОJlI. 
Тепер у ВаТl1кані). 

І~ая жаLіІУВfiLТJа аа J~ітьми й намовила свогс 

наЙМОЛОДІІІОГО сина, :Крона до мести. I~po~ 

дійсно ступив до боротьби 3 батьком і СІ{II

ПУВ Yl)aHoea до Тартару. Боячися, щоб йогс 
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не стрінула така сама судьба як його баТЬЕа, 

КРОІІОС всі діти, які повила йому його -жеІІа 

Рея, казав приносити собі й пожирав їх. В 

цей с.посіб ПРОКОВТНУВ пятеро дітий, (Гестіто, 

Фіr. 8. ГЕРА (стариння копія з грецького 
орlгінаJlУ, часІв ПеJlьопонесьиоТ віАни). 

Деметеру, Геру, Гада 1і ПозеЙдона). KO.!1Je-R 

уродилася шеста ДІІтина 3евес, мати подала 

IrPOllOBi місто ДІІТИНИ намінь завинений в пе

ле~ки, який він ПРОІ\ОВТНУВ. 3евес вихову
вався на острові ІСреті і вя~е по році оуп TaI'~ 
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r-ильний, II~O міг станути ;1;0 (юротьби 3 ('ать

КОМ. Він зневодивКрона привернути JItИТТЯ 

нсім ПРОRовтненим: брата.м і сестрам, а BiДTal~ 

втрутив KPOHOC~ 3 ЙОГ~ прихи.лЬНИІ\,ами до 
Тартару, а аі-своїми двома братами, Поаейдо

ном і Гадеrом пол;і~lИВСЯ панованнєм над сві

ТОМ. ВіДlIовідно )~o 3евеса і його ДВОХ .братів 

поділи.ли Т"реЕИ' веіх богін на три віл;діли. 

1. Боги небесні й земні, на І{ОТРИХ ЧОtі1Ї 

СТОЯВ 3евес, пан і отець всіх богів і tlІЮДІІЙ, 

2. боги водні 3 Позейдоном і 3. підземні 3 Га

десом на чолі. 

OciДI~OM Jlебеr.них богів бу.ла гора Олі:мп 

в ІІіннічній Teea.ттiї~ о котрій Греки думаtТІIІ, 

що . сягає своїм вершком до' неба. Ta~1 lІРО

.іnивали бог:и серед, щастя Б І\рицевих паt1ІR

тах, їли амброзію, І{отра ~aBa,iJa їм безсмерт

ність і пили СОЛОДІ~ИЙ ІІеІ\тар. ІІайвая\ніltJпі 

()ОГИ иеGеснї й зеМСЬІ\і пули. . 1. 3евес-, бог lІС

ба й аеМ,1і, пан ГРО}Іів і лискаRОБ. Його СИ.ла 

бу,ла 6іЛЬІІІа 'Біl~ сили всіх иитих богів pa30~1. 

3евесови присвячено орда. 2. Його сестра а аа
раЗ0М "кінка, Гера, богиня неба. 3. Паt~ЯС
Атена )(ОЧІ{а 3евеса, яка 1[0 перекаау ІІе ВРОД;ІІ
tчася, а ВИСІ{очи,ла 3 голови 3евееа, тому буда. 

()огинето мудрости, богинею розумно провад

.женої. війни, БУLла таИОJ!\ опіІ~,УНІ\,ОІО міста Атен. 

Ії при~вячувано оливне дерево й' COB~T. 

4-. АПОЛЬОІІ, званий таІ\ОЯ'~ <l)et10M, ()~YB ()OГO~M 



- 55 

сонця, мудрости, поезії, м:узики, співу, МУ3 і 

віщоВання. 5. Його сестра, Артеміда, була бо
гинею місяця і ловів. 6. Бог жостоко веде

ної війни носив назву 
(. 

Арес. 7. Афродита (Ве-
нера) була найкращою 

з поміж усіх богни ь 

тому була богинею кра

си, любови й цвітів. 

8. Ії мужем був кривий 
Гефаltст, бог огня І 

опікун всіх ре~есел, 
при котрих вживається 

огня. 9. Хитрий Гермес 
був післанцем ~eBeca., 

опікуном торговлі, зво

ДИВ на ЛІОДIJЙ сон, спро

ваджував помеРПІИХ ДО 

підземе.лля і був ()о

гом злодіїв. 10. Богн-
~нею земеСЬRИХ плодів 

бу,ла Деметер. 11. Гестія 

була богинею домово- (Фіr. 9. Атена Партенос. 
ГО огнища, а 12. Діоніз Атенм, НаціоиальнмА муаеА). 

був богом плодів, осоn,ливо нина. 
Водні боги. Бого~[ моря був ІІозейдон, 

брат 3евеса. 'йому підчинялися всі МОрЯ і рік}!. 
11редставлювано Позейдона, як сильно збудо

ваного мущин~т, що держить у руці ТРИ3У()~ 1\0-

трим -RИІ\ЛИКУЄ трясення яем.лі. 
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Підземні боги. Паном підземелля був Гад. 

Його жіНКОІО була Перзефона, дочка Деметери, 

. ЯКУ пірвав Гад із зем,лі. Деметера довго ІПУ-

Фі~. 10. Гермес (статун ПраисїтеJlR, наЙАеиа 1877 
р. р. ОлімпіУ: 3 4 ст. пр. Хр). 

I~aдa СВОЄЇ ДОЧJ\И, а знайшовши ЇЇ, просида 3е

веса, щоб він приказав ЇЇ ' вернути. 3енес рі

JJІИВ, щО пів року має Перзефона. перебувати 

~ .. своєї матери, а пів pOI\~" ~:r м~rжа. :КОtТJИ Пер

аефона є ІІа зем.!JЇ, тоді її мати тіПІИТЬСЯ і дає 



Фіt. 11. АфРОАита (МеJlьоська Венера). 
Статун наlАена 1820 р. на острові: MeJlboc. ПОХОАІІТЬ 
3 2. СТ. пер. Хр. 3беріrаетьсн в Париському ЛtOврі. 

• 
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з~млі родючу СИ,1{У, тоді в дiTO~ коли-ж Перзе

, (рона перебував у Гада, то Деметера сумув, і 

тоді в на землі зима. 

Пі·дземниЙ ~BiT. Душі померших ідуть до 
підаеМJІОГО світа, як.иЙ окружає страшна ріка 

СТИRС, через котру перевозить душі Харон аа 

оплатою одного оболя. Тому то й ВІ\ладади 

Греки помершому в уста гріПІ. Коли душі 

прибудуть' до підземного світа, moть 3 ріки Ле

ти воду забуття і ідуть після діл свого ЖJIття~ 

або до щаС~7ІИВИГО місця ЕлізіІОМ, або ДО' місця 

І~ари-Тартару. ГреКІI оповіда~JIИ про ріжні 

нари, які терплять в Тартарі душі ~rrихих :110-

диіf. І так Танталь, що дав їсти богам тіло 

свого вдасного сина, теРІІІІТЬ велику спрагу і 

голод, хоч стоїть по ко~ліна в воді, а над його 

ГОЛОВОІО БИ:СИТЬ галузь винної ,лози, бо ноли еЛИ

Іпе схиаитьС.я;, щоб напитися ВОДИ, В цій хви:
дині вода висихає, а І\ОtЛИ лиш сягне РУІ\ОЮ 110 

OB01Ji, уноситься виноград сей час в гору. Сі

аиф котить до гори величезний -І(амінь, котрий 

все СR.оч~твться в діл, заки в~тягне ЙОГО на ea~I 

верШОR. • Данаїди, Ботрі убиди своїх мужів, 
носять за кару peIIIeTO~1 воду ДО БОЧОI\ без дна. 

,Входу до цього страшного місця стеріг триго

ловий пес Цербер, II~O місто nовни мав на (',о()і 

вужів. 

Низші - боrи. Крім отсих RІІСІПИХ ()огів, 

ІТОЧИТ8}ІИ ГреЕП II~e Rе.ттИІ'~е числ() богів і (}о-
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гинь другорядних) як: Іріс, богиню веселки, 

девять MY(J, Ерінії богині мести та грижі со

вісти, ПаРЕ.И, які розпочинають, ПРЯДУТЬ і пе
ре;ГИНRІОТЬ нитку дюдського ~~иття. Крім бо

гін почитали І'реки також героїв, котрі хоч 

БУtТІИ ;ТJЮJ~ЬМИ, заслужиди собі своїми діла~f]{ 

()езсмертність . 
. Віра в призначіння. ~(имо ве.лИІ~ОЇ в~чади 

богів, Г.іІИUОІ{ОЇ почести, яку їм Греки віддава

.1И, повста,1а R умі ~Ttl ~)инних rpel\iB гадка, ІЦО 

ІІонад богами єсть єще якась еК.ла, ·якіЙ на

віть боги мусять піддатися. Тої сили не Y~ii

.ли собі Греки представити, вона остаtлася аа

НДНО ПОНЯТТЄ~І а,бстраКТНJfМ; Грек знав Д,ТJH 

неї ті,тІы\и назву, МоЙра-призначіння. Моіірі 

піДtТJяга.тти ІІе .ттИПlе ЛЮДИ, аде й боги. 

Грецькі повірря. 

Перші люди. Греки були народом 3 не

звичайно ()УЙНОІО фантазією. Нею прибра.1И 

НОНИ свої передісторичні часи у ведике ЧИСt.Тfо 

подань, новір та МІТІВ. По ЇХНЬОМУ вірупаІІ

ню пеРІІІИХ людий зробив 3 ВОДИ 1і Г,1ТИПИ пін

бог Прометей. Люди 3 початку були добрими, 

але З-ГОДОАІ стали гріПІИТИ й зробилиея та

І\]fМИ 3.ТJИМlf, II~O NОГИ постанови,ли веі х їх ВИ

топити. ПО,ТJИПІJіДОСЯ ~-поміх t;Юі~ИЙ .лJПП ДАОє. 
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ІІоБОJКНИХ ДеВl\аліон і Пірра. Іх син, І"еЛ6Н, 

став основателем геЛ6НСЬКОГО народу. ПООДІІ

нокі rpeI~bK.i. міти 6. 
Гераиnь: Гсраl\..ЛЬ був сином 3евёса й тсбаНС~БОЇ 

коро.лівни, Алькмсни. Вже від ~Hl.1IOГO вианачавея 

веЛИRОЮ силою і ще R I{О.JIиеці :зздусив два. нужі, які 

наслала ()уда на його нрприхильна йому богиня Гера. 

I~ОJlИ доріс 18. року ЖІІТТН був так сильним, ІЦО ніхто 

не важИВСЯ мірятися :J ним. l\оли ра.з перебував на 

самоті, ЛRИ.ЛИСЯ йому дві богині: ч('сноти і а.!ІОЧИНУ. 

Обі хоті.ли потягнути ЙОГО аа СО()ОЮ. Геракль вибрав 

дорогу чесноти й ішов нею а.я\: до емерти.. Геракль був 

дужr HHXёl.ТJЬHOЇ вдачі і в гніві упив евоїх дітий, ззщо 
засудили його ()оги на. 12 .літну нf'ВОЛЮ, у дуже ли

хого І~ОРОЛЯ ~II1КИН Еврістея. Еврістей обіцяв Гера

I~LYJ·eBi, ІЦО увільнить його зі сл~тжби коли ГрраІ(ЛЬ вико

нав· 12 ТЯЖI\.IIХ ро()іт. Гrрак.ль агодився і дійсно ВИІ~О

нав ~ci роботи, аа .нI~i З3С.lІУЖИВ собі бсасмертність. 

ПажнittПІі' а них були. Гера.к,ль поборов нсмсйеького 

ЛІ,В3, RП'lиrТІІВ в одному дні . стайню Авtія, в І\отріП 

СТОЯ.ло 3.000 волів, поборов лєрнейеЬІ\У гидру 3 10. 

головами, увільнив Прометея, ЛІ~ОГО пока.рав 3евес, за 

це, що виніс .1}lОдям з нсnа огонь, дуже ТЯЖІ\О, 11 іменно 

1,і1аав ЙОГО ПРJlI\увати до екали на :Кавказі, де при

дітав орс.lІ і виїдав йому вічно відростаючу ·печінку. 
Гера.I\ЛЬ приніс і 3 під~смного світа страшного 

пса Цербера, поборов вое.вничі женщини, Амазонки й 

здобув на них для ДОЧІНІ Енрістен золотий пояс. По 

~твільнеНІІЮ зі с.лужбll Евріетея, пішов Геракль ДО 

Омфалїї, I~opoдeBOЇ ~Лідії, защо пімстилася на нім його 

jRiHKa Деяніра. Вона ніс.лада. йому одіж, затроєну 

RРОВЮ центавра. (потвора 3 людською головою, а кінсь

ким тілом.) Гера.кль убрав цю одіж, яка прир<>сла йому 

ЛО ТЇ.1111 1t ('.ПГfl,В~ТJяда Т8.кі nо.lІі, ЩО Гера.КІЛЬ уставив стіс 
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ФіІ'. 12. ГераКJlЬ-, Копів твору Лізіппа в MUSIO 
Nazlonale в Неаполі . 

. І 

дров, аа.палив і КИНУВСЯ в поломінь, a~lIC Зевсе увів 

його на Олімп, де Геракль став бсземертним, ПОГОДІІВ

ся 3 Герою і оженився 3 її ДОЧКОЮ Гебою, богинею 

молодости. 

Тезей. Мужем, ЩО ма.Йже дорівнува.в ГераІ\ЛС-

ні -СlI.1ІОЮ і хоробростю, ОУВ син атен('ького КОlJОЛЯ 



- О2-

Еrея, ТеаеЙ. Свої молоді літа прожив Тезей у діда 

Пітея на Пельопон€:зі, а коли ма.в 16 літ, постановив вер
нути домів. По дорозі, котра була дуже небезпечною, 

побив много розбишак, fi серед них страшного Про

круста, котрий клав кожного подорожного нп. 3aJIiЗHC 

.ліжко. Як ліжко було за довге, то так довго натягав 

тіло подорожного, доки цей не вмер. Колиж було НОНО 

за коротке, 'І'О. обтинав вистаючі части тіла. 

Як Тезей прибув до Атен, панував там вели-

1\ИЙ сум. КОРО:lІЬ Крети, ~IiHOC, побив Атенців і знево

лив їх висилати що року на Крету 7. молодців і 7. дів

чат, на поживу д.лн потвора Мінотавра, Ц~O мав .люд

ське ті.ло, а голову бика. ~IiHOTaHp жив у веЛ.llІ\їіі 

б~тдів.ТІj, званій ЛJlбіріІІТОМ, побудованій греЦЬІ\ИМ бу

дівничим, Дeдa~ТIeM. В .ТJЯбіринті було так багато ]\ім

нат і коритарів-, що хто лише увійшов ТУДІІ мусін 

заблудити й става.в JIОЖІІВОЮ Мінотавра. Тезей поста

нови~ поплинути 3 нещаСЛИВИ~IІ{ на Ь:рету й. убити :rvп

нотавра.. Прощаючися з батьком,. обіцяв, щО I{ОЛИ побі

дить, то вертаючи виставить на кораблі місто чорних, 

білі вітри.ла., На Креті полюбила Тезея IWро.ТІі веЬІ~n' 
дочка, Аріядна, котра дала йому меч, яким можна 

було убити Мінотавра і клубок ниток, котрого оден 

Іtінець мав Тезей ПРИRязати при вході до лябіринту, 

щоби потім знав куда вертати назад. В тяжкій бороть

бі убив Тезей Мінотавра й вjдплив а Аріядпою до 

Греції. На острові Наксос пірвав Аріядну бог ДiOHi~ 

і з ,жалю за нею забув Тезей змінити чорні вітрила на 

білі. . Еrей, що виглядав 3 берегів свого сина, побачив

ПІИ на повертаючім кораблі чорні вітрила, думав, ІЦО 

еин згинув у боротьбі з Мінотавром, кинувся з ро:з

луки в море, котре вjД цього ча.су й стало називатися 

е(ейським морем. 

По- повороті домів став Тезсй атенсыIимM Іtоролем . 
. ТЦоби злагодити дикі обичаї свого народн., прика:зав 
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BjH почитати 6oriB, передовсім Паляс Атену, :котра 

а Йt>rо. часів стала опі~ункою міста Атен. В її честь 

установив Тезей величаве свято Панатенея, ЯІtе ста

ло з-годом не лише святом Атенців, але загальним 

СВЯТОJ,[ усіх Греків. 

Подання про Едипа. Королеві Теб, Ляйосові, ска

зала пророчия, що його син убє свого батька й оже

нитьсн 3 власною матіррю. Щоби так не еталося, 

uриказав Ляйос, коли йому народився син, вихов~вати 

ЙОГО в дісі, на ПО~ТІудне від Теб. Однак хлопець діr

тавсн на двір короля Коринту, де на:зваllО його Еди

ПОУ, а І{ОРОЛЬ приняв його аа свойого. Н:оли Едип виріс, 

ВlIправився до Теб, у вузкій дорозі здибавсн із 

своїм батько1t[, поміж НИ~ПІ приЙш.ло до е·наРI\l1 1t 
Едип, не знаючи, що перед НІІМ СТОЇТЬ його 6аты�о,' у

бив його. В чих часах докучала Тебам страшна 

потвора. Сфінкс, цей Сфінкс кожному прихожому за

давав загадку, і Toro, хто її не ~iдгaдaB, убива~. Те

банці оголосили, що хто відгадав сфінксову ЗRга.дку 

дjстане королеву за. жінку, а з нею і королівство. (За

гадка звучала: «Що це є, щО рано ходить на чотирох. 

в полудне на двох, а в-вечер на трьох ногах1» розвязка 
«Чоловік») Едип розвязав загадку, сфінкс кинувся 

сам в море, а Едип став королем Теб і оженився 

із своєю матіррю. Коли-ж 3 часом пізнав Едип цілу 

правду виколов собі. очі і став. сліпим старцем, Яltо

го опроваджувала до смерті його дочка АнтіІ'она. 

J3ратл АнтіІ'ОНИ станУ'nИ в боро'Гьбі о пристіл по двох 

противних сторонах і оден 3 вих убив другого. Іх 
стрий, Креон, що став королем, заl{азав похоронити 

померmого брата Антіtони, а не похоронити помершого 

вважалося в Греції наЙбі.льmою нечестю, тому AHTitOHa, 
мимо заказу, похоронила тіло брата, защо І\аЗав її 

І,реоп живцем замурувати. 
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Виправа AptOHaBTiB по 30nOT8 руно. І{ороль 

Беоції, Атамас, мав двоє діТJLЙ, ФріІ{са і Гелю.. 1\0.1111 

дітям умерла мати, Нефеля, оженився король в ДP~T_ 

ге. ~Іачуха не любила діТIІЙ і хотіла їх убити. Тоді 

ЯВllлася дітнм Нефе.лл, дала ЇМ барана із золото1О 

повною, ЯІ'ИЙ міг .літати й казала втікати геть. В до

ро:зі впала Гедя 3 ба рана і втопилася в морі, котре 

від неї й названо ГелЄепонтом. ФріІ\С прибув щасливо 

до Кольхіди, де вбив барана, а золоте py1l0 повісив в 
rа.ю посвнчснім Аресові. Тут стеріг цього руна страш

ний СМОК. 

Король Тсса.лії, Прлій, скинув свого брата з при

стола і сам :заволодів його державою. Коли-ж син по

І\ривдженого, Лзон, зголоеився по свою батькіВIЦІІ

ну, сказав П,~ЛjЙ, п~о тоді відступить Язонові при

етід, 1\.О.ЛIl 5Іаон привезс зо.лоте руно з І\ольхіди. 

До помочі в так ве.ликім ділі за.ПрОСИR Лаон 

nеіх тодіІПНІІХ грецьких героїв. Крім Язона взяли у

частьоон виправі Геракль, Тезей, двох БЛИ3НЯl\.ів: Кас

тор іПолюкс, НІ{ИХ любов до себе увійшла в IIOC.JIO

вицю, і найс:лавнійший грецький сьпіваІ\ Орфей, котрий 
спjвав та 1\. гарно, що навіть дерева й І\аміння його 

е,,'!уха.ТJИ. Він порушив своїм співом навіть бога під:зе

МС.Л.ля Гндееа., до І"ОТРОГО прийшов по СВОЮ ПОМСРlllУ 

,кінку. аНОРУlllСВИЙ співом Га.дсс,. обіцяв Орфеєві 

вернути жінку під ус.лівєм, що Орфей не оглянетьсп ;:Ja 
Яtін'!"ою поти, ПОКИ не етане на землі. І\о.ли ОрфРЙ був 

,uжс одною ногою на землі, ОГ.1Іянувс.п і стратив жінну 

па-ново. Від }"ора.б.ля Аріо приня.ли всі, що брали участь 

в виправі ](0 З0ЛОТС руно назву Аріонавтів. С(~рrд 

llСJIИКИХ і тнжкнх трудів прибув Яаоп до І~ольхіди і 

_ ~ажадав :золотого руна,. Король Кольхіди згодився Вl1-

дати золоте руно, коли Яаон зорс полс биками, ІЦО 

віддихали огнсм, засіє ЙОГО емочими зубами і збіре 

це, що виросте ~ ;зубів. Язон :зорав і засінв поле, а 
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1~UЛИ IIUBeTa..JIЇ 3 зуuін неJІикани ІІУСТl1.ЛИС,Н JHt ЙОІ'U, ки

нув поміж них за порадою ДОЧКИ КОРОЛЯ ~Ieдeї, кість 

незгоди, а великани . в боротьбі о кість повбивалися 

взаїмно. ВідтаІt при помоqї. Атени убив Язов смо

І\а, ІЦО стеріг руна, аабрав. його і відплив з Медеєю 

до Греції, але своєї батькіІЦИНИ мимо цього не відзис

БfiБ, та помер незабаром пригнеТРІІИЙ тягаром власного 

корабля, А pto. 
Троянська віЙНІ. Найбільшими грецькими по .. 

даннями є оповіда.ння про ТРОЯНІ~ЬКУ війну і поворот 

Одисея, описані в двох великих епічних поемах, Jліяді 

й Одисеї. 

Іліяда оповідає про троянську війну, яка закін

чилася збуреНН6М Трої, ІЦО, по оповіданням Греків, ма..ТУО 

статися 1184 р. пр. Хр. Причину до війни дав, спір 

богів. На весілля морсы�оїї богИНі,. Тетиди і Пелєл, 

тееа.ліЙСЬІtОГО короля, були ааПРОІпені всі боги й богинj, 

крім богині сварки, Еріди. Еріда пімстилася за це н 

той спосіб, що кинула поміж гости й З0лоте яб.ТІУКО 3 па

писсю «Для найкращої». Три богині Афродита, .А.тена 

і Гера вва.жа.лися найкраlЦИМИ й пішли до 3евееа, 

щоб їх розсудив, але 3евес не рішив сам спору, ЛИІпе 

Спір мав рішити Парис, еии Пріяма, ІtОРОЛЯ Трої. 
В ліску Іда, на ПОJlудневий схід від Трої, яви

лися всі три богині псреJ\ Парисом. Кожда:J них, 

ІЦQб позискати собі Па.риса, роби.ла йому ріжні обіТНJI

ці. Гера 06іцювала спду й честь, Атена мудрість, Аф

родита н~йкращу жінку. Дарис віддав яб.луко .Афро

диті, защо мав дістати найкраІЦУ жінку, а ТОІ() буда 

ГелвНR, подруга Менелля, короля Спарти. 
Раз прибув Парис в гостипу до Менелял і увів 

~ собою Гелвну. ll~оби піl\[СТИТИСЯ за таку нечесть, 

постановили Менеляй і його брат AtaMeMHoH, КОрО.1Ь 

Микен і много ИНІПИХ грецьких героїв, виправитися на 

Трою і принеВQ.lІИТП TPOR n~o6 nИДR.1ІП на~ал Гr.rr~пу. До 

Всрсиlтна Історія. ТОМ 1. 



5() 

. 
~ 
~ 
о 
:z: 
ІІІ .-
С 

.-:z: 
s 
:z: 



- в7 -

пристані Авліс, що була збірним місцем, прибув 3 ПіJІІJОr, 

старенький Несто.Р, 3 котрого уст плили слова соло

дкі як :иід, 3 Іта.ки прибув хитрий і проворний Оди

сей, прибув найбільший 3 поміж усіх грецьких героїв 

А~иль, син Пелєя і Тетиди, зі своїми Мірмидонами. 

Мати Ах·илл скупала його ще дитиною в підземній рі

ці, СТІІКС, іДЛЯТОГО Ахиль не міг бути нігде раненим 

лише в пяту, за котру держа.ТІа його мати підчас ку

пелі. (Ахилева пнта.) 

Вже довший час були зібрані Греки в пристані 

Авліс, але не :могли відплинути, бо віяв їм недогіднпй 

вітер, котрий зіслала богиня Діяна, розгнівана ІІа Ara
:м:емнона за це, що він убив її улюблену ланю. Єрей 

Кальхас заявив, що 8.jft тоді зішле. богин~ прихильний 
Грекам вітер, коли АІ'амеинон принесе богині в ,кертву 

свою дочку, ІфіІ'енію. По довгих намовах згодився AtaMC
МНОН дЛЯ добра загалу, жертвувати свою дочку, але 

в хви.лt, ІtОЛИ мали ПО.,'lожити Іфіrенію на жертвенни

ку, зірвалася буря і богипя унесла Іфі.rенію до Тав

риди, де ІфіІ'ені!l стала жрицею богині. Зараз потім 

зірвався догідний Грека.м вітер, вони всіли на кораб.rrі 

й щасливо прибули ДО Трої, в ~Іалій Азії, де витягну

ли свої кораблі на берег і розпочали ·віЙну. 

Боротьба БУJIа ТЯЖКОЮ і що лиш в 10. році вдало 
ся Грекам здобути Трою. На рівнині поміж грецькими 

. кораблями а Троєю зводили обі стороні тяжкі бої. В 

десятім році війни посварилися два найхоробрійші му

жі, АІ'амемнон і Ахиль 3 причини поділу добичі, і 

Ахиль присяг, ЩО не возьме скорше оружжя в РУІОІ 

аж вороги нападуть на чого кораблі. Нєзабаромо по

тім Трояни, під проводом свого найбільшого героя ГСК-

1'ора, вдерлися на грецькі кораблі й хотіли їх запалити. 

'Годі приятель Ахилй, ПатроКJIЬ, одяг оружжя Ахи.ля 

. і У дарив на Троян. Вправді прогнав він Троян від 1\0-

рабпів, але в боротьбі 3 ними упав 3 РУltИ Гектора. Нп. 
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вість про смерть ПаТРОltJIЯ погодився Ахиль ;] .Ara· 
мемноном і рішив пімс1.'ИТИСЯ на Гекторі. В новій збруї 

викованій богом Гефайстом, став Ахиль иа другий деНІ 

до боротьби, убив Гектора, привязав його тіло до воза 

відвіз до грецького табору й кинув на поталу псам. F 
ночі прибув до Ахиля батько Гектора, ..пріям, і слсзамJJ 

зворушив АХИЛЯt що цей видав старенькому батькові 
тіло сина. На якийсь час, ДОКИ Гр~l\.И ховали ПаТРОJtля 

а Троянці Гектора, перервано війну. В дальших БОЯ1 

згинув сам Ахиль, ранений стрілою Париса в саму пяту 

В-решті здобули Греки Трою підступом. За ра· 

дою хитрого. Одисея, побудували вони величезногс 

}{оня, в котрім замкнулися що найхоро6рій]пі зних, 

Сего коня полишено під Троєю, а Греки відплили на 

поблизкий остров, Тенедос. Оден 3 нарочно полишеНИ1( 

Греків оповів Троянам, ІЦО Греки збудували цього КОНЯ 

н жертву Атені і як довго цей кінь буде в Трої таІ1 

довго Трої ніхто ие здобуде. 

Трояни, мимо перестороги Ляокоона (котрого з йог~ 
синами удусили вужї) повірили цій брехні і ВТЯГНУЛIJ 

І~ОНЯ дО міста. В-ночі ГреІ~И вернули з Тенедос, fI 

І'ерої, що були в коні, отворили ЇМ брами міста. Греки 

впали до Трої, збурили Ії і відобрали Гелену. З мет· 

Іtанців Трої спаслася лише мала часть під проводо~, 

Евея, котрого наслідники мали за.ложити місто РИМ. 

. Вертаючі Греки Зfiана.ли багато пригод. \ AraMc

У.нон вернув щасливо до Микен, а.ле ту убила його 

власна його подруга Rлітемнестра. Смерть QaTbK8 

пімстив його син Орест і убив свою матір, але аа це 

переслідували його Еріннії таl{ довго, поки не приві:] 

еестри Іфіtеиїї 3 Тавриди назад у Грецію. 

n риrоди Одисея. Жаден з поміж грецьких героїІЗ 

не зазнав таких пригод як, найхитрійший 3 них, Оди

сей, Н,ОТРИЙ вернув що лиш по 1 О .літах 3 почат}~)т 

lІОБОГОТ Одисея tSYB lцас.ливиЙ. Він приfiуn ДО краю 
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JІЬО'fuфаtів, де росла так солодка рuстина ЛЬО'l'Ос., ЩU 

хто Ії раз покоштував, цей вже не хотів покидати цього 

краю. Дещо пізнійше прибув Одисей на остров кикльо

лів, на котрім жили великани з одним оком по сере

дині чола. Рілі вони не управлSlЛИ, а . жили лишень 
3 ·хову товару. Одисей зайшов із своїми товаришами 

до печери, lЦО була власностю Поліфема, Позейдоно

вого сина. 

Вечером вернув Поліфем домів, а побаЧИВІЦИ 

чужинців у своїй печері, замкнув вхід до неї таким 

великим каменем, що його жаден із смертних людий 

не міг рушити, а відтак пожер двох товаришів Оди

сея. Щоб спастися від смерти, дав Одисей Поліфемопі 

вива, а :коди великан ~тпився, випік йому одиноке око й 
щасливо при помочі хитрощів утік 3 останніми то

варишами. 

Від КИКJIьопів прибу.в Одисей до бога вітрів 

Еоля, від котрого одержав мішок, в котрім були зам

:кнені вітри. Коли Одисей, спав його товариші, дума

ючи, що в мішку в великі скарби, отворили мішок, 

і тому повстала така буря, що багато кораблів Одисея 

1!ішло на дно, а 3 рештою прибув Одисей до острова, 

де мешкала велика чарівниця Кирке, котра заміню

вала приБУВІІІНХ до неї людий у звірята. Одисей при 

помочі бога Гермеса, що був опікуном подорожmх, зму

CllB КирlW до присяги, що ані його, аві жадного 3 

поміж його товаришів не замінить в звіря. 

Від Кирки пішов Одисей до підземного світа, щоби 

запитатися віщуна Терезія про свою будучність. В даль

шій дорозі переплив щасливо, коло острова, де жили 

Сирени, Itoтpi. співали так гарно, що кожний прибував 

на ЇХ ОСТрОВ, де знаходив смерть. Коли перепливав 

межи Сцілею а Харибдою (між Італією а Сицилією) 
стратив 6 товаришів, а з останніми прибув на ОС'l'роп 

Трінакрію, де паслися воли бога сонця Геліоса. 3голод-



- 70 

НІЛІ товариші Одисея, уБИЛIl кілька волів, мимо ~аІ{азу, 

защо згину~ТІИ всі до одного, лиш Одисей прибув щасли

во до острова, де жила. богиня І\а.ліпсо. Тут перебув 

Одисей сім літ і що лиш на приказ 3евеса, позволила 

йому Rаліпсо вернути домів. Вже Одисей був недале-

1\0 вітчини:, }';,ОЛIl побачив його Позсйдон і З мести за 

Поліфема розбив йо

го корабель, але Оди

сей виратувався і 

прибув на- остров 

Феаків, де його, доч

ка короля феаІ{ів 

Навзі:кая, завела до 

свого батька, а ко

роль відвіз Одисея 

на Ітаку: 

На Ітаці жда;I)Д 

на свого мужа пір

на дружина Оди

сея Пенельопа се

ред прикрих об

ставин. Много l;~HH: 

зів, уважаючи Оди

сея померши:м, ста

ралося о руку Пене

льопи, щоб в цей 

Фіі'. 14. ГОМЕР (В MUSIO Nazionall, спосіб стати ItOPO-

. В НеаПОJlі). лем. Тоті женихи 
стало lІерсб~rвали в домі Одисен, і за.нвилн, що доти 

иu опустять королівскьої палати, доки Пенельопа од

ного 3 них не вибере собі на мужа. Одисей, який при

був іІа Ітаку пере~раний за старця, дався пізнати свому 

синові Телємахові, поубивав при його помочі жени

хів _ і панував ще довгий час. 
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Грецьні племена . . . 
І грецьн,а КОЛЬОНlзаЦIЯ. 

Грецькі племена. І~реки були походжеНlІН 
ариЙського. l(оли і якою дорогою прибули ВОІІІ1 

дО Греції, не знати. В часах історичних діЛІІ

лися Греки на племена 3 яких найважні:йші 

були Йонці іі Дорийці. Пізнійше розріжпю

вали поміж собою Греки чотири племена, 

йоньське, дорийське, ахайеьке і еОfJТІьське, од

нак осібні нарічча істнували в греЦЬІtій мові 

в дїйсности лише два, Й:ОНСЬRе ідорийське. 

Грецька кольонізація. В давній стаРІІНІ 
• оо,.." 

не мешкали греЦЬR.І паемена так Лlt ІХ подиоу-

вмо в історичних часах, .а переміну осель 

викликали Дорийці, що 3;' країни Доріс RІІ

правилися ма полудне і підбили більшу ча

стину Пельопонезу, а іменно Ляконію, Apro
діду й Месенїю. 'Греки !{азали, Il~О мандріВl\а 

Дорів відбулася, 1104. р. пр. Хр. в дійсно

сти підбиття Пельопонезу і мандрівка Дорів, 

мусіли трівати ,довший час, в Rождім pa~~i 

мусіла відбутися перед р. 1000. пр. Хр. в кра
ях підбитих Дорийцями, часть людности }Іе 

могла погодитися 3 заборцями, опустила край 

і переселилася на побережжа Малої Азії, де 

повста.ЛИ численні грецькі кольонїї. Перші ви-
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РУШИJІИ до Азії Еолцї, що поселилися най

дальше на півночі, другі вибралися до Азії 

Йонці. Вони скольонізували Самос, Хійос і 

середнк) часть західного побережжа Малої 

j\зії. B-реІпті пішли ·до Азії іДорийці, ІЦО 

скольонізували 1Ie,тrьoc, Крету,' Родос. і побе

режя{а Малої .і.\зії на полудне від Йонців. 

Розвій грецьких міст в Малій Азії. В Ма

с.,іЙ Азії зіткнулися Греки 3 цівідіЗ0ваНИ~f 

сходом і ДЛЯТОl'о ТУ1' РО3ВИНУJIася греЦЬБа l~i

вілізація о много скорше ніж в матернім краю, 

а перед ~T BcjM вели йонсь:кі міста: Мілвт, 

Ефез, Фокея, :КОс.1JЬО{~ОН. в Азії' розвинули 

Гре:КІІ ПРО~fисе,л, ТОРГОВЛR), як рівнож науку 

і{ мистецтво. Тут, по раз перший, почаЛIІ 

Греки будувати СВОЇМ богам святині, як свя

тиню АртеміДІ! в Єфезі. ГОЛОВНИМ заНЯТТ6М' 

Греків R Ма,лій Азії БУtl1а торговля, котру роз

винули так гарно, шо в І\ороткім часі виперли 

Фенікіян ціЛІ{ОВИТО 3 еrеЙСЬRОГО моря, та за
чали на взір <Ренікійців за~ТІадати кольонії, 

які були 30BCi1t1 независимими від матерного 
~IiCTa. :Кольонії розпочинаІОТь. Греки заRладати 

вже від ІХ. В. пр. Хр. і заК~ТІадоють їх аіК J~o 

УІ. В. Найбільше :ко,льоній повстало' в УІІІ. 

та УІІ. В,іді, і 3 чаСО~f грецькі кольонїї покри

ли майже всі побережжа середземного моря. 

Найбільше ко,льоній заложили Йонці, а голо

вно Мі,Л6ТЬ, ІЦО екодьонізував північні побе-
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реЖ:lІ\:а Ч~рного моря. rГакож іДорийці зак.ЛR

дали, свої кольонії, головно на Сіцілії і в пі

внічно-східній Африці (Кирене). 
В глибині краю ГреІ\И не поселялися, 

а закладали _ свої кольонії лише по по-

3ережжах. Тіt'lЬКИ В полудневій Італії та наСіці

лії РО3КИНУ,лися грецькі кольонїї т~кож У І се

редині І\раю. В Італії було тих кольоній так 

багато, що ПО~lІудневу ІталіІО названо навіть 

8е~1JИКОЮ Греl~ією. 

Спарта і її устрій. 

Початки Спарти. 3 поміж грецьких II~1e

мен найвизначніЙШИhfИ були Йонці й Дорий

ці. 11іж Йонцями займаtЛИ пеРІІlе MiCI~e Атенці, 

;l по:мі.il':. Дорийців .Спартани. 

Дорийці, впавши до Ляконїї, обляrли 

ахаЙСЬRе місто А},fіКЛ6, а що облога протягала

ся довший час, T~MY Дорийці рО3ЛОЖІfЛИ 
ОКО~"lJО Амін.ле воєнний табор, який 3 часом п~ ... 
ремінивCrЯ в ЇХНІО столицю Спарту. Спар

та оста"ча на вее отвертим табором і ніколи 

не була укріП~'1еною, хоч усі грецькі міста 

окружалися оборонними мурами, бо Спар

гани 1\а~а.ли, II~O ГРУДІ) горожаlІ в найліППІИМ 



- 74-

муром ДЛЯ міста. Пановання Спартан роапро

стираLlІОСЯ з-початку лите ]10 гори Тайtет, 

щО JІИШ пізнійше, в кровавих війнах, під

били Спартани сусідну Месенію, а ЇЇ мешкау!

ців заміНИtllІИ в своїх невільників. 

Суспільний устрій Спарти. Людність 

tТІякедемо~ії діtlТJилася на три, З0всім окремі· і 
ріжні стани; Спартан; Періойків і Гельотів. 

Спартани були вдастивими горожана~и 

і лиш вони мали повні права. Ділилися во

ни на три ПОfiодіння, звані філяй, і всі були со

бі рівні. Всі бу.ли в~ластителями великих ;Je
:ЬІеJ1ЬНИХ поеі,:JОСТИЙ, aJle землі не ві~пьно було 
їм ані дарувати ані продати. Спартани ca~li 

:займалися виключно війною і полюваНН6М, го

сподарство, промисел мали вести женщини й 

невіЛЬНИІ\И. Лише вони 3 поміж всіх мешкан

]~iB мали право приходити на збори, вибира

ти УРЛДJІИІ{ів, або бути вибраними. Тому, lI~O 

СпартаНІІ, в ІІорівнанню 3 интими мешканця

ми І\раю, творили чисельну меншість, тому 

Спарту потреба назвати аристократичною ре

пvбликою. 
І/ 

Друга верства LТІЮДНОСТІ! се Періойки, що 

:ма.ли свої подя в ropax довк{)ла Опартан, gУЛІf 
наслідн:иками ЦИХ, що добровільно піддали

ся ДОРІІЙЦЯМ, коли тот і прибули на Пельо
понез. Періойки мали особисту свободу, посі

да.ли гірші rруита, платили податки, служиu1И 
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навіть після ~отреби у війску, але ІІОЛІТИЧ

них прав не мали жадних. 

Найгірше положення було третьої верстви: 
людности, званої Гельогами. Були це насл.ід

ники ЦИХ людий, котрі боронили своєї сво

боди і буди побіджені силою. Хотя й вони тво

рили найчисленнійшу верству населення, не 

~Jали жадних прав, ані рілі, БУtJIИ вони неві ль . 
никами, Вtласностю держави. Іх віддавано 

поодиноким Спартанам до услуги і управи рі

.лі. 3 Гельотами обходженося дуже жостоко і 

удержувано їх під постійним доглядом, щоб 

не підняли бунту, а навіть часами, RОЛИ чисдо 

ГеtlІьотів зрос,ло, виріаувано частину найздо

ровіЙших з-поміж них. 

Політичний устрій Спарти. Все, що від

носилося до політичного устрою Спарти, при

писувано ЛікурrОВJІ, п~о мав жити коло року 

880, однак про його життя не умів ніхто пічо 
певного сказати. Нині в річею певною, що 

устрій Спарти розвивався поводи і не був ді

лом одного чоловіка, а Лікурr це постать лєrеfІ

дарна, або може ії З0всім видумана. 

ПіСt7ІЯ спартанської устави на чолі дер

жави ·стояло двох королів, котрі були наjtви~

шими вождами, суддями і СВЯll~еIІиками, з,.~е 

(х власть була великою лише па війні, підчас 

мира була В,она ограничена радою старших, 

~nаною rерузівю, що СКс,lIадала ся 3 28. що най~-
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менше 60 Jlітних liтарЦІВ 1 ДВОХ KOPO~IlH, OTi~~ 
разом з 30 осіО. Членів ради· вибирано дос

~lepTHO. rеруЗі~ полагоджувала всі біжучі 
справи, як тако.іК приготовлювала всі ухвали 

ДЛЯ рішення на народніх зборах. 

Найвисшою вл;астю в Спарті були народні 

збори, в яких міг брати участь кожний BitlIb

ний Спартанець, що скінчив 30 {ТJiT життя. На 

зборах в Спарті не було жадної дискусії, нарід 

міг лише приняти, або ніДІ{ИНУТИ преДЛ:О.ікення 

rерузії. ГолосоваНQ криком, котра сторона Gy
t1Ja численнійmою тая перекричувала меНlпе 

чусленну. Народні збори Сl\ликувано що :міся

J(Я на повні. 

3бори вибирали рівнож усіх урядник.ів, 3-

ІІоміж котрих найважнійmі БУЛІ! ефори (БУ~1l0 

їх 5). 3-разу ДО)l;ані вони були до помочі КОРО- -
.чям, але 3-ГОДОМ здобули собі таку власть, що 

нолагоджували найважнійші справи, ба навіть 

стали RОНТРОL1Jювати І~оро,-;:rів. Ефорів виб;ирано 

на оден рік. 

Уставодавство Спарти старалося вихо

вувати СВОЇХ tl]ЮДИЙ на добрих горожан і хо

робрих вояків. Спартанин рідко коли пере

бував ІІоміж родиною, а приставав головно 

~i своїми товаришаМІІ, та провадив .жовнір

ське .іІ\.иття. Спартани навіть раЗ0М обідали і 

їли чорну поливку звану, андре.я. Щоби горо

жани не жили и РО3КОІІlах, не вільно було R 
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=~парті мати инших ГРОІПИЙ ЯІ\. .тІИНІ З8,.лізніх. 

Кожниіt Спартанин обовязаний був служити 

У війську від 20. до 60. року житт.Н. Головну 

~IaCTЬ СІІартанеького війська (як в-загалі у 

всіх ГреІ{ів), творила ТЯjl~КО узБРО6на піхота, 

rоп-літи. Були це жовніри, що мали повне 

vзБРО6ННЯ себто: панцир, щит, меч і шедом. 

Виховання в Спарті. Спартани дбали про 

LJ;e, щоб усі ГОРОjf~ани були здоровими Й здіб
ffИМИ до війни. ТО:МУ дітий хорих" або каліІ~ 

зараз по уродженню викидувано в гори Тай

[ет, де вони або умирали, або милосердився 

над ними який неві~ТJЬПИК і брав дитя до себе 

на виховаНlІ6. ~3,дорових хлопців виховували 

родичі ли.ше до семого року життя, потім ішли 

клопці до державних пу~личних шкі.л, котрі 

5ули зорІ'аlІіЗ0вані по військовому. В шко

fIax призвичаІовано ХtJl0пців від малого зноси
ги голод, спрагу і всякі труди. 3 нагоди ве,ли
ких свят бичовано їх до крові, а ]{отрий най

r~овше видержа.в бе:з крику, цей діставав ІІай

)ільrnу похвалу. Хлопців уqили також JIОПІі\.

fовання для старших і коротко говорити. (1\0-
~OTKi відповіди Спартан увійшли навіть в по

~ловицю «Ляконізм».) Нічо дивного, що в цей 

~посіб виховані хлопці става~1JИ потім найхо

roбрійmими жовнірами, ЯR.Ї воліли В бою по

flЯ~ТИ нїж утекти 3 поля битви. ТаІ{ОЖ і на 
ВИХОRання дівчат зверта,Т}и у Спарті ве,ттитс.v 
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ввагу, і стараtlIИСЯ їх виховати на будучі ,п,О

брі матери. 3вісний є виск,аз Спартанки до 

сина, котрого виправляла на війну. «СИІІУ! 

Йди Й вертай зі щитом, або на щиті!» Не-диво 

II~O Спарта, котра виховала таR,ИХ горожан, б~і

.ла потім в-сиді побороти веі прочі грецькі мі

ста 11: дістати в свої руки на довгі літа ІІровід 
Греції. 

Устрій Атен. СОЛЬQН. 

Атика. Атикою звано трикутний півос

тров, що закінчує середну Грецію на сході. 

В середині Атики знаходяться невисокі го

ри, 3- I{ОТРИХ Пентеtчіltон багатий в мармор, а 
Лявріон в срібtЛО.· -Недалеко від моря, Ol~HY 
годину ходу, лежала столиця Атики Атени:, 

(3 замком Акрополіс). Атени були СПОtlІучені 

ШИРОRОЮ дорогою з пристанею Пірей. На ІІів

нічний схід вjд Атен дея{а.ло урож,айне еtчвв

аийське поле, на котрім після переІ\азу Ma.1Ja 
Деметера учити людий управляти ріЛtЛЮ. 

Кодрус. В Атенах, як в-загалі в ці,туііі 

Греції в найдавнійших часах панували коро

лі. Послідним атенським :королем мав бути 

l{одруе. Коли Дорийці здобули Пельопонез, 

хотіли заняти також і Атик.у. Пророчня CKa~a

да, II~O Лорийці здобудуть АТИRУ КОЛИ не уБІОТЬ 
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ате-ньского короля. Rоли І\:одрус довідався 

про це, перебрався за старця, пішов до дорий

ського табору й розпочавтам сварку. Дорий

ці, не знаЮ.3ІИ, що це атенський король, убили 

його, через п~о й не здобули Атики. По смерти 

I\.oдpy~a Оl'олосила шляхта в Атенах; що поміJf~ 
горожана1tIИ нема такого мужа, котрий був би 

гїдним засісти на преСТОtlІі по Кодрусові ї' за
мінила Атени в аристократичну республик~т. 

В дійсності не було в .L.\TeHax такого пере
вороту, лише власть короля постеllеНRО огра

ІІИЧУвано, так що в-к.інці зійшла вона майже 

до зера, aJK остаточно місто короля стали~Атен

цї від року 683. вибірати п~о P~KY девять уряд

ників званих архонтами, яких вибирано лише 

3 поміж nItіІЯХТИ, званої Евпатридами. 
Дракон і перше списання прав. В тих ча

сах· не було в Атенах писаних 1Ірав, тому ар

хонти й ПІляхта допускалися ве,л~ких Ha~y

j{~ИТЬ. Найбільше відчував бідний народ на

ДУ.1RИТТЯ І;З довжних справах. Через війни, ЯRі 

вели Атени з Меrарою, задовжилася найбід

нійша частина людности у Евпатридів, а II~O 

'від довгів потреба було оплачувати дуже ви

сокі віДСОТІ{И, тому атенська людність не то lЦО 

не сплачува~ТІа давних довгів, але противно 

задовжувалася чимраз більше. Права довжні 

були в Атенах дуже строгі. Віритель міг CBOl'O 

довжника запродати в неволю~ ЯR-ІІ~О ДОВ'ІtНИJ{ 
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не запдатив II 0значенім чаеі ,:~OIH'jr. Irо.JIИ-Л~ 

,цодамо до цього, що суддями були самі Евпа

три)~и., .нБ~ судили так як хотіли і звичайно на 

користь шляхти, то легко зрозуміємо, чому 

ате)Іьска людність виступила проти Евпатри

дів і стада домагатися усунення наду~ить і 

списання прав. В решті під напором народа 

шляхта уступила і покликала Дракона списа

ти ІІрава. Дракон списав права, однак БУLТJИ 
вони так строгі, що аж увійшли в пословицю 

«ДраІ{ОНСЬR.Ї права», а долі народа З0всім не 

понраВИLlІИ. Атенці не ІІерестають дальше до

магатися справеддивого по,лагодження справи, 

ДОКИ не вибрано архонтом Сольона і не при

поручено йому списати права й усунути вс.які 

надужиття. 

Сольон походив 3 роду Кодридів. Був 

]~e муж чесн:ий, правий, який осуджував по

ступовання Евпатридів. Перший раз відзначив 

СЯ Сол,он здобувши СаtJIяміну. Меrарийці аа

няли побіч Атен дежачий остров.. Саляміну; 
через що знищили цідковито атенську ТОР

ГОВLТlЮ. Кі.лька разів .L\.тенці старалкся здо .. 
()ути назад Саляміну, однак все побиті, уста

новиди, що хто буде ЇМ дораджувати війну 

:) MerapOIO, того укараІОТЬ карою смерти. 00-
ЛЬОН бачив~ що АтеНIІ бе:з Саляміни не бу

дуть могди добре розвиватися, почав удавати 

Gожеві.rJЬНОГО й Rиго:ттоmував піРlпі, ЯІ\ИМИ так 
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розігрів серця Атенців, 1I~0 вони виправиtЛИСЯ 

на Саляміну й здобу ли її. Тоді вибрано Со

"ТІЬОllа apXOHTO~I 3 иеобмел:tенок) Rластю і пові

рено йому списання прав. 

Сольонська сейзахтея (отрясення 3 ДОВ

гів) 594. р. 3аки СОЛЬОІІ приступив до спи-
/ . 

сання драв, занявся полагодженнєм еКОНОМІЧ-

них відносин і ПОLлагодив справу довгів. В 594 
р. видає він розпорядл\ення, зване «сейзахтея», 

на підставі котрого 1. заБОРОНІОЄ раз на все 

ІІродавати атенського ГОРОJканина 'в HeBO~IO за 

довги; 2. всіх проданих в неволю за довги має 
)lержава викупити своїм коштом; 3. всі довги, 
затягнені на застав (рунтів, зноситься. 

Уставодавство Сольона. Упорядкувавши 

еправу довгів, ПРИСТУІ~ає (JО,lЬОН до надання 

... ~TeHaM нових прав, причім виходив він 3 ДВОХ 

засадничих підстав. 1. Щоби весь нарід, одже 
]~I найбіднійші мали участь 'в праві: 2. най

богатші мають найбільші права, аLле поносять 

за це найбільщі державні тягарі. 

Цілу людність поділив СОJІЬОН після маєт

:КОВОГО аеМІІОГО стану на чотири І{ЛЯСИ. ДО пер

шої І{ЛЯСИ належали ті, ІЦО ма,ли ІЦО наймень

Іне рі чного доходу 500 мір абіїl\жа, Оt1JИВJІ,' а.бо 

вина. Були то вдаеникц веt~ИІ{ИХ посілостиЙ. 

До другої І{t;ТЯСИ надея{али rj, що маtlJИ 300, мір 

до тр'етої ті, Il~O :м:али 200 ~Iip ріЧllОГО доходу 

~біжжа, Оtливи
l 

або вина. Ееі, II~O мали меНJпе, 

Всесвітна ICTopi~l. ТОМ. 1. 6 
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або не мали: нічого, належаt;ІИ до четвертої КtТІЯ

C.JJ, туди зачислив ()ольон також і каlІіталіетів, 

які хоч мали ве.;lикі маєтки, але не мали зеМ.лі. 

Горожани четвертої І~ЛЯСИ були вільними від 

всяких тягарів, а на війну покликувано їх 

лише у великій потребі і то як легко узбро

єних. (Пізнійше повнили вони також службу 

ІІа кораблях.) 

ГОРО:JI~а.ни першої :Кv1яси платили найбіль

ші податки, еЛУЖИtIJИ у віЙську і мали по

ІІОСИТИ КОІпта удержання фльоти, але за те 

мали й найбільші права. (Найвисших урядни

I~iB архонтів, вибирано лише 3 поміж горо

Jltаи першої кляси.) Горожани другої кляси 

служили у війську кінно, а третьої станови

tЛИ головну частину атенського війська, бо 

служили як ~ЯJІ~КО узброєні. 

. Рада б у л є і народні збори. Найвисшу 

власть в Атенах надав Сольон великій радї 

(булє) зложеній 3 400 горожан, що наймеНlпе 
30 літних і ]Іародни~{ зборам. Рада б у л є 
Іl0лагоджувада всі важнійші біжучі справи і 

приготовляла внесення до народніх зборів. До 

ради б у t!I Є могли наt7ІеJl\ати горожани ЛИІІlе 

трьох перших &ТІяе. На народні збори МОГJІИ 

приходити всі горож.ани, ІЦО скінчили .20 літ., 

Народні збори відбувалися з-початк.у чотири: 

рази до року, пізнійше, що найменше СОРОІ{ 

разів. J-Ia аборах R Атенах міг кождий горо-
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лtанин забирати rO,J:oc і стаВИТlf від себе вне

еення. Горожани четвертої кляси могли брати 

·участь також в наро)(них судах, званих ге

л я я. Був це суд, зложений 3 5.000 суддів, 
вибираних з-поміж народа, для ведення всіх 

процесів, крім справ каРIІИХ о підпас,lІ і вбийст

во. Послідні дві речі належали до ради Арео
паrу. 

Apeonar'. Від найдавнійших часів істну

вав в ... L\.тепах суд в справах карних, котрий 
~бірався на горбку Ареса (на захід від Атен), 

від чого дістав назву Ареопаr. 'Членами Арео

Jrary могли бути tJIJише ВИС"IJужені архонти 

(значить лише горожани першої кляси). Арео

паr судив за ОТРО6ННЯ, підпал і инші карні 

справи. Сольон побільшив власть Ареопа(у, 

надаючи йому право затверджувати, або віДІ\'И

дати ухвали народніх зборів. 

Виховання молодіжи. Сольон старався 

також о це, щоб кожний ГОРОJкаНИI{ обра~JУ

вався і мав стале заняття. Хто занедбав нав

чити дітий, якого хосеіІпого діла, цей не мав 

права на старість, домагатися B~Д дітий, щоб 

його вия~ивляли. Хлопці ходили до школи від 

7. року життя, але мешкали у родичів, а Ilе 

як в Спарті в державних домах. 

Наука не була односторонною як в Спарті, 

де старалися головно о розвій'тіла, але в Ате

Ітах старалися рівнож 06разувати ум. Ремесло 

6* 
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не було вАтенців встидом, противно СО,lЬОН 

Базав учити діти:й ремесла. 

Т'оловні школи звалися tімназії, а 3 по

~f.іж них пізнійше найважніЙІІІИМИ були: lIІКО

аа фільософа Плятона, Академія і школа фі

льософа Аристотедя, JlїцеЙ. :Коди хлопеІ,Ь 

скінчив 18. літ, ставав молодцем, два ·роки 

~У'чився робити ОРУЖЖЄМ і наглядав границь 

держави, а з 20. роком ставав горожан ином 

і від To)~i прислугувало йому право, кори:ста
ти 3 усіх державних прав. 

·Всі розпорядження Сольона відносилися 

лише. до атенських горожан. Чужинці, що 

жили в Атенах (під назвою метойків) і зай

малиея торговлею і промислом, не мали атеІІ

ського горожанства, хоч числом дорівнували 

майя\:е горожанам Атен. В Атиці жило чи

:мало невільників, яких 3 часом стало так ба

гато, що на одного горожанина випадало вісім 

невільників. 

Коли Сольон покінчив надання законів, 

намовив горожан до присяги, що вони через 

десять літ нічого не змінять у його уставодав

стві, Іточім опустив Грецію і багато подоро

JltYBaB. Підчас СВОЄЇ подорожжі прибув він до 

:Креза, короля Лідії, 3 яким мав славну роз

мову про щастя чоловіка. Де і коли помер 

Сольоп, - незвістно. 
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Тиранія Пізистрата 
і зріст демократії n Атенах за Клістена. 

Пїзистрат. Реформи Со,льона не БДОВО

лили зовсім Атенців. Ш.ляхта чулася покрив

Д~'Rеною, бо Со,льон змеНІІІИR ЇЇ в,ласть на RO

ристь народа, бjдні. 3.нов спо)~іБалися Іце біль

ших привілеів, та рівного роздіtilУ (рунтін. В 

~L\.TeHax ІІовстаL!lИ три ворожі собі партії, що 

викликало веtликі замішання, 3 Б.ОТРИХ екори

став Пізистрат, родам Еппатвида, жадний во

лодіння. Він ІІостановив при помочі народа 

,побитися в ~J\TeHax наЙВИСllІОЇ влади. Під ПО30-

ром, що Іп.ллхта настає на його :ЛtИТТЯ, довіR 

Пізистраг до цього, що нарід дав ііому прибіч

ну CTOpOJKY, аложену 3 400 люда, ПрІI помочі 
І(ОТРОї заволодів Акропо.лем і став тираном* 
Атен 560. р. і хоч противники проганяди його 

два рази, в!н вертав назад до влади і володів 

~.\тенами до своєї смерті, до 527. року. 
Володіння Пїзистрата належить до най

евітлійших часів Б Атенах. Пізистрат старав
ся піднести атенський промиее.тr і торгов,лк). 

• Тиранами зва..1JИ Греки па.нуючих, котрі приl1m.JIИ
до найвисmої влади не на підставі права й уродженнн 

але насильством, або підступом. TaItOrO розуміння 

слова тира.н (жостоко пануючий) як ми розумівмо 

нині, ГГ~T,]{ II(~ знади. 
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в тій І~l.лІ позаН,1ючував договори 3 сусідни-

мп деРjнанами, ПРИІ\расив Атени гарними бу

дів.пя~{и, ;1 JIомі~І~ яких найпажніЙlпі пули но

.Т~ОПрОВОJ~И. Крім I~ЬOГO Пізистрат, як ІІРИЯ

тель поетів і любитель поезії, приказав СПІІ

сати всі Гомерові пісні, які до-тепер жиди 

.:r:IИПІе в устній траДИІ~ії. 

Прогнання Пізистратидів. По смерті Пі

зистрата обняли -уряд два ЙОГО сини: Гіпій і Т"ї

парх. Однак їх володіння не трівало довго. 

Коли ВИІ~(ЛЮЧИ,ЛИ вони сестру одного Евпатри

да від участі в ІІанатенейськім святі, ЩО вва

ікалося в Атенах nеликок) нечистю, зроблено 

на обидвох Пізистратидів заговір. Підчас Па

натенеttСЬJtого обходу замордовано Гіпарха, але 

Г'іпій спасся від смерти, покарав виновникіR 

і почав 3 того часу володіти строго, ч~рез II~O 

RИКЛИl\ав в АтеlІах повстаннн. Часть Атсн

пів під проводом І\лістена, сполучилася ~i 
Спартанами, кртрі увійшли до Атики Й знево

.лили Гіпія до YCTYllt.1Jehh-я. Гіпій опустив Ате

НИ й пішов до Перзії, де намовляв перського 

І\ОРОЛЯ, щоби він напав на ГреціІО. 

Клістен і його реформи. По КОРОТІ{йХ за

буреннях, які настали R Атенах 110 прогнанн]о 

Пізістратидів, прийшов до значіння провідник 

JІаро,П;НЬОЇ партії K"ТJ:icTeH, який рО3ІПИрИВ ре

форми Со-льона в l{ОРИСТЬ народа. Оталоея I~e 
f)()f). р. 
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:Клістен подіЛИR краіl на 1 О округів, зва

них «філє«, а фіді ІІоділ~в на громаl~И. До одної 

(рі[пі належадо ІІО три ГРО~Іади, роат\,инених по 

ріжних сторонах АТИИІf. l~e зробив Кліетен 
тому, щоб зломити ІІеренагу могучих родів. 

Велику раду «булє» збільшив :Клістен до 

числа 500, так що Rо.жна філє висила,л:а до 

ради 50 люДа. Одна десята ради зваlІа ПРІІ

танеєю, радила безустанно через 1/10 часть року. 

П ри кожній зміні при та неї мусі,тти 3 правила 

відбуватися народні збори, яких ~бсяг ділання 

розширено, а зменшено за це власть архонтів. 

Черепковий суд. Щоби пано.вання демо-

. кратії зробити тривкійшим і щоби охорони

ти Атени перед НОВОІО тираніЄІО, завів l{ліс

тен черепкови:й суд, «остракізм». :Коли який 

муж помі~І\: Атенцями доходив до більшого 

значіння, а заХОДllла небезпека, Il~O він сягне 

по найвисшу владу, такого чоловіка МОЖllа 

було сказати черепковим судом на lо-літне виг

нання, але прогнаний не поноеив ІІІКОДИ ані 

на чести ані на майні. Щоби когось можна 

було черепковим судом сказати на вигнання 

потреба було 6000 голосів. (Клістен був пер

ІНИМ, котрого череПІ\.ОВИМ СУДОМ прогнано 3 віт

чини.) 

:Клістен побільшив рівнож ЧИС,ЛО атенсь-· 

R,ИХ горожан, бо надав право горожанства всім 

rpeR,aM, меПІRаючим Gтало R Атенах. 
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Рефор:мами l-\,лістена роаширено власть 

народа, через що Атени ета ють правдивою де

мократичною републикою. 

ІІерські війни 493-449. 

Причини перських війн. ГОЛОВНОІО при

ЧИНОІО війн Перзів 3 Гренами була заборча по

ліТИІ\:а перських І\орО.1ів, -які, ІІідБИВlІІИ анані 

тоді краї в A~iї й Африці, поетаНОВИ.rJIІ pO::J

ПІИРИТИ своє паІІовання на треТІ() часть світа, 

Европу. ГГа тут стрітидиея вони а малим але 

хоробрим грецьким народом, який показав, 1ЦО 

хоробрі, повні .ТІІобови Д.JIЯ своєї вітчини го

рожани, можуть відперти наїзд хочби в де .. 
еятеро ЧИСJIеннійшого_ ворога. Безпосередни

ми причинами війн, БУ,ТІО прогнання Гіпія 3 

Атен, який удався до Перзів, де намовляв Да

рія до наїзду на ГреціІО і повстання ЙОІJців 
в Ма~1JЇЙ Азії, }\,отрі, як в загаді всі Греки, по

селені в малій Азії, ІІіддягали Перзам. 

Похід Дарія на Скитів. Перський БОРО.ЛЬ 

Дарій (522.-485.) виправився проти Скитів, 

що сиділи на нинішних УкраїНСЬК,ИХ степах, 

себто на північних побереJІ\іІ\ах Чорного моря. 

ІЦо6 переправити евоє військо через Дунаіі, 
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Rазав Дарій побуд.увати веJIИКИЙ міст j впав ДО 

І\раю Скитів, а CTOpOJlty над л;унаЙСЬЕИМ мос

том повірив греЦЬІ(ИМ тиранам. Дарій споді

вався, в Rорощім часі підбити Скитів, але за

вівся в своїх обчислюваннях. Скити не зводили 

3 Дарівм більших битв, а все уступаrЛИ перед 

наїзником і НИЩИtJ1И та па~;JИЛИ всьо за с06010. 

Через це в таборі J Дарія запанував скоро го

лод, бо не було звідки ва яти ПОJКИВИ і Перзи 

мусі.ли вертати. rГоді Скити звернулися 3 за

аивом )~O греЦЬR,ИХ тиранів, ЯІ\і стерегди МО-
. . . 

СТУ, щоб збурили міст на Дунаю, через о ЩО 

знищать Дарія і ОХОРОJІЯТЬ не лише Скитів, 

але й Грецію перед Перзами.
О 

Ол;ен з rrомія\: 

грецьких тиранів ~Іідьтияд дораДjRував збу

рити міст, але тиран Мілвту Гістивй переко

нав усіх своїх товаРИlпів ЩО знищення Дарія 

буде зараЗ0М і 3ІІищеннвм їх пановання, бо 

Гре:ки не будуть тоді терпіти над собою ти

ранів і ПРОJкенуть їх. Остаточно грець:кі тира

ни мосту не збурили, а 1tlі.льтияд, боячи:ся ме

сти Дарія, еейчас утік до .L~TeH, ,де пізнійше 

вславився в боях 3 Перзами. 

Повстання Йонців. Дарій вернув Il~аС.;ІИ

во до Азії і щедро Rинадгородив Гістивя, а 

відтак ПОІ\,ликав його на свій двір, а тираном 

1fілвту на місце Гіетивя, іменував його зяття 

.6\piCTaropa. ГіСТІІвві наRКУЧИЛО перебування 
на дворі Дарія, де ніхто не був певним свого 
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Jr~иття, TO~IY намовив Аріетагора, викликати 

як.і }Іе()~v',.Т~ь аа1\fіПІаннл поміж Греками, череа 

ІЦО дан би ЙО~fУ нагоду вернути до MaJIOЇ Азії. 

На візваннл запрос:ив Аристаrор всіх грець

ких тиранів до себе ]Іа пнр, де казав їх з.ло

вити, звлзати і видав KOjItHOro його піддаНІІМ, 

а всіх Греків н Ма,пїй Азії візвав до повстання 

проти ПерзіR, [)оо. Г. 

В l'~opoTKiM часі поветання оБНЯtlТJО Ма.лу 

Азію, і Аристаrор піІІІОВ до Греції просити 

JІомочі. Однак всі Гf)ецькі держави відмовили 

помочі. Одпі Атени іі Еретрия на Евбеї вис

лали кораб,jJі на.поміч rСОRстанцям. 3 початку 
поводилося Грекам добре. ВОНИ здобули пер

еьке місто Сарди і спалили його. Але їх ·щастя 

не тріваtЛО довго, бо в битві під ЕфеЗ0М Пер

~и Р030И,ТJИ цілковито повстанців. Атенці, ба-

'чучи, ІЦО поміж l-'река?\ІИ ІІема зго.ди і що ОДІІО 

J\ficTO виступає проти другого, зневіРИЛIІСЯ n 

дальшу боротьбу 11 вернули домів. По пово

роті Атенців ПеР311 здобували одно грецы\e . -
місто за другим. Найдовше боронивея МіЛ6Т, 

ЯІ(ИЙ остаточно Перзи здобули 496. р. і збу

рили 3 }Іащадком.* 

Перший похід Перзів !іа Грецію. ПОВ
стання ЙОНІ~ів упало, а Дарій постановив пі~l-

* ApicTarOp поляг в бою ;з ~Граl~а'IИ, Гістієя Ra
~ПН пеІ)(~hJ\И:n: І,()РО,ЛЬ прпnптн нп xrcrT. 
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ститися на rpeRax, а пегеJ~овеім на АтеIIІ~ЯХ 

за це, ІЦО вони ~мі.ли 'дати поветаНI~ЯМ поміч. 

Він ДYMaB~ що таІ( ма.'"ІеНЬІ\.У, в порівнанню д.О 

пеРСЬІ~ОЇ деРJltави грецьку ираїну, удасться 

легко підбити, але мимо того приготовлявс,н 

до великого походу на Грецію. Перший по-

. хід на ГреІ~ію nідnув ся 495. р. під проводом 

Мардопія, ЯКИЙ рушив 3 ве,ЛИКОІО арміtПО по

береЯ\j{\:ем ~{оря через Тракію. ТоваРИШIІла 

йому по-при побереЖ.іІ\е фльота, яка мала до

возити віЙСЬІtу поживу. l{:о.ли-ж фльота РО1-

билася кодо рога Атос, мусів Мардоній верта

ТИ дО Азії, не побачивши навіть Греції. 

Другий похід 'Перзів на Грецію. HeR-
t"ТJ;ача не 3tJ10мила Дарія і він ІІочав роБИТJ! 

нові приготовання до підбою Греції, а тимча

сом вислав поеді.в у Грецію 3 зазивом до здачі. 

11пого греЦЬR,ИХ міст із страху піддалося ІІер

зам, лиш А,тени й Спарта відкинули договоги, 

а навіть в цих двох містах убито перських 

послів. Розгніваний цим Дарій приспіШJ{В 
похід. • 

Весною 490. р. виплило 3 ма~ло-а3ИЙС.ЬІ{ИХ 
приетаний, під проводом Дата й Артаферна, 

600 Іtораблів, які везли 100.000 пішу а 10.000 
кінну перську арміlО на підбій Греції.' В по

ході брав участь також Гіпій, сподіваІОЧИСЯ, 

ІЦО І\ОЛИ здобу дуть ГреІ~ію, то вернуть йому 

володіння в Атена.х. Похі,Д ГУ'ІПИВ ЕГейrьтатм 
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морем, щоб по )~орозі ·ПОКОРИТИ КИКtПЯДИ, о 

ск.ілы1ии RОНИ п~е не підда.ТІиен. ПеРСЬІ\і ПОЛІ~О·· 

Бодці обходилися ~ ГгеІ~ами .чагjдно й .іltада.IJИ 

тіЛЬRИ ПОС.ТІУХ~Т~ a.ТJe J~О..1И остров Наксос не хо

тів піддатlfCЯ, адобу.тти його й З0всім знищи.лИ. 

3 НаЕСОС підплили Перзи під Евбею, де зра
,1~ою здоБУ"IJИ і ~НИЩЛ.ЛИ цілковито Еретрію, а 
відтак прибуди до Атики. 
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Битва під Маратоном. Налякані .i\.TeHl~i 

розіслали до всіх греЦЬІ\ИХ держав пОслів.з 
просьбою о поміч, але ~1Jише одно місто, ПtП:Я

теї, ВИСJIало Атенам на поміч 1000 тяжко У3-
6ро6них. Спарта вправді обіця,па поміч, а,ТІ.е 

аж по повні місяця, значить по народних збо
рах. 'Атени самі виставили 10.000 ГОПtlІітів, ІІа 
чолі котрих поставлено де~ять вождів. ОДІІИ~[ 

3 тих вождів був Мільтіяд. 3а його раДОІО і 

під ЙОГО провадом кинулися Атенці 3 Плятей

J~ЯМИ на NlapeToHbcKiM ПОtпі на Перзїв. Напад 

І"реків був так сильний, II~O Перзи, хоч БУЛІІ в 

)(есятеро численніЙПlі Греків, не· ВСТОЯЛИ і по

чали R веJIикім· неладі втікати на кораблі. То

,ці то 3ГИllУ,]l0 кілька тисяч Перзів, а ATeHI~i 

стратили всего 192 с,110да. 

По битві на МаратонеЬRИХ полях Іlерзи не 

стратили надії на побіду. Вони задумаJIИ опли

нути АТИltу Й здобути безборонні Атени . 
. ~ле Мільтіяд предвидів піДСТУІІ Перsів і ско

рИМІІ маРlпами поспішив на оборону Атен. l{о

ли перська фльота підплила під пристаІ-fЬ 

Атен, Фа&J1ЄРОН, побачила під містом готових д,о 

БОІо.Атенців, а що Перзи не мали відваги змі

ритися в друге 3 Атенцями, тому веіли на 

:кораблі j 3 нічим повернули в Азію. Незадов

го по битві під Маратоном прибули 3 помочію 
Опартани, огл.янули поле битви й хвалили хо

робрість Атенців. 
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GMepTb Мільтіяда. Першим мужем в Ате

нах був тепер ПОбідник 3 під Маратону Міль
тіяд. Користаючи із своєї попудярности, на

J\10ВИВ Атенців ВИСJlати фльоту ПРОТИ тих 

оетровів, як~ без борби піддалися Перзам і по

l{арати їх аа народну араду. Однак коли йому 

не вдалося здобути острова Парос, Атенці; lІе 

памятаІОЧИ ка недавні великі заслуги Мідьтія

да, ПРИСУДІІЛИ його на заплачення коштів ВИ

прави. Мі~lІьтіяд не мав чим заплатити, і ЙОГО 

ВКИНУЛИ до ВЯ3НИІ~і, де небавом заІ{lНЧИn 

.іІ\ИТТЯ. 

Похід RcepRca на Грецію. 

Переправа Перзів через Гелєспонт. Упо .. 
l~орений БИТВОІО під 1Іаратоном пеРСЬІ\ИЙ ко

роль, З0всім не думав полишити Греків в су

ПОКОІО, противно почав приготовлятися до 110-
вої виправи на Грецію, в якій мали В3ЯТИ 
участь усі Іfароди, що стояли під ВОJ!одіIІНЄМ 

Перзів. Серед ІІриготовань ДО походу вмер Да

рій, а його насліДНИІ\ Ксеркс провадив приго

ТQвання дальше. 48(). р. ВИРУlІІила величезна 
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армія (Грецький писатеL1Ь Геродот Іlодає чис

ло перського війска на 1,700.000 піших,· 90.000 
їздцїв, 1000 воєнних а 3.000 перевозових ко
раблїв) на підбій Греції, так що здавалося, 

немов то ціла і\зі,я ІІереноситься до ЕВРОПll. 

ФіІ'. 16. Термопілі. 

Щоб ІІереправити віЙСІ\О й Ааії ,ЦО Европи, 

!\азав Ксеркс побудувати два мости на re~It;

спонті; а щоб фльота не розбилася, ЯІt це ста

лося підчас першого ІІ0ХОДУ, !{азав переІ{одати 

pir Атос. Коли :Ксеркс прибув 3 військом над 

ГеЛ6СПОНТ, Mopcыlaa буря знищила міст, за п~о, 

розгніваний король, :казав море вибити різtами 

і побудував два нові мости, через які перехо

ДІfЛО перське війсно 7 день і 7 ночиЙ. 
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Битви під Термопілями й коло пригірка 

Артемізіон. ВСІода, де L1ише ІІрибув Ксеркс 

піддавалися йому без борби всі народи. Пер

Іпиіt опір стрінув віlІ У вузкім термопільськім 

провалі, який творив перехід 3 північної до се

редучої Греції. Недоступні гори Ета добіга.ли 

майже до самого моря, ПОtлишаІОЧИ до переходу 

:lише ВУ3ЬІ~ИЙ прова~ зв~ний Термопілями. Ту 
етанув спартаНСЬІ(ИЙ король Лєонід 3 300 Спар

танця і 6000 Г'реІ{ів, щоб боронити входу до 

середучої Греції. 

Коди :Ксеркс прибув до Термопідь, ~a

е~fіявся, почувши, що та:ка горстка Греl'\ів хоче 

йому боронити переходу до середучої rреції і 

ви:сдав до Лєоніда посаів 3 Jltаданнєм видати-

• ОРУЖJКЄ, на що Лєонід відповів гордо «Прийди 
і возьми собі сам». А Іі~О,lИ перський 110COt7l 

СІ\азав Лєонідові, що їх є так багато, щО }\ОЛJІ 

ІІуетять стріLТІИ, то сонця не буде видно, відпо

вів ЛєоніJ~ «Нічо не шкодить, будемо боротися 

v ТІНІ». 
t 

ПОЧУВШІІ таку відповідь, розгніваний 

І-\.серкс ВИСJIав евої війська проти Греків. Кі.ль

на разів ударяли Перзи на rpeRiB, але все бу
аи відперті 3 велики:ми втратами. В-кінці ви

слав RОрОЛЬ; до борби ІІрибічну сторожу своїх 

безсмертних, однак і ці не вдіяли нічого. Ве

дика ЛІОТЬ обгорнула ~'oдi серце азийського ти

рана. Що, він пан світа, (3 незчислимою ар-
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:мієк), :мавuи уступити перед смішною ГОРСТКОІО 

ГpeKiB~ На щастє :Ксерксові, так не сталося. 

3найшовся пом:іж Греками нужденний зрад

ник, іменем Еq)іяаьт, якому солодші були пер

ські гроші, Hij'R свобода ЙОГО народа. Він за 

гроші показав Перзам гірську стежку, ЯКОІО 

можна бу~тrо обійти Греків. Коли на други~й: 

;~eHЬ побачив Леонід, II~O Перзи окружають йо

го 3 заду, відоС.лав май/ке всіх Греків, а лишив 

ся лише 3 300. Спартанцнми і 700 Греками. 
Як лише падближи.ТІИСЯ перські полки зірвали

ся Греки до 6010. Спартанці й Греки БОРОЛJІ

ея ДУjl~е хоробро, але не встояли супроти все 

ново надходячих перських полків. Полягли з 

Леонідом всі до одного. На місці бою поста

вили Ітізнійше Греки' паМЯТНИІ{ з написеІ(). 
«ПОДОРО~RНИКУ, коли прийдеш до Спарти, Сl(а

яtи, що ми ту, вірні законам держави, по .. 
аягли». 

Рівночасно з бор60ІU під Термопілями Be~ 

ла союзна' грецька фльота борбу 3 перською 

фЛЬОТОІО коло пригірка Артемізіон, але на 

вість, про вислід битви під Термопі.лями, від

плили ГреІ{И на ІІолудне до середу чої Греції. 

Дорога сто яда Перзам OTBOPOM~ 
Арістид і Темістокль. В тих часах най

.більшого поважання дізнавало в .L~TeHaX двох 

мужів Арістид і Тем і стокль. Арістид, муж 

чесний, справедливий, безкористний, бажав, 

Всесвітна Історія. TUM 1. 7 
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п{оби ІІеревагу в Атенах мали земельні ВtlІасни

КИ Й радив побільшувати сухопутне військо. 

rГемістокль незвичайно, честилюбивий, славо

jкадний і користолюбивий, але t1Jіпший політик 

від Арістида, бачив добре, що війна 3 Перза

ми відновиться, видів спасеНН6 Атен у фльоті. 

Між обидвома мужами роапочадася боротьба, 

яка скіНЧИJlася прогнаНН6~[ Арістида.* 

Темістокль, який позбувся свого суперни

l{а, намов'ив горожв:н укріпити пристань Пірей 

і побудувати велику фльоту. І дійсно, зав

дяки Темістокдеві виставили Атенці біJІЬІПУ 

Фльоту, як всі инші Греки раЗ0М . 
. :Коли Перзи побили Леоніда в термопіль

ськім провалі, висла"чи Атенці послів до про

рочні в ДеJlьфах, спитати, що ЇМ тепер робити. 

Пророчня відповіt71а «Потреба боронитися з-по

аа деревляних мурів». Темістокль пояснив 

rop0J!\:aHaM, що під деревляними мурами по

треба розу~{іти кораблі. На його внесення y~-

-

* в дні, н котрім мала рішитися судьба Apjc-
тида зібралися горожани на збори. На збора.х ЯВИВ

сн також А ріетид. Оден ~~ тенець, що не умів писати 

попросив Арістида, що{)и цей написав йому імя Арісти

да. «lliож тобі завинив цей чоловік»? спитав Арістид. 

«Нічого,» відповів горожанин, (,навіть його не знаю, 

але навкучило мені беанастанно СJІ)'хати про його спра

неДЛllвіеть». Аріетид наПИt:ан ('UU6 імл на таблиці j 

віддав ГОРОJканинові, 
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валено покинути Атени, перенести жінки, діТ]і 

й старців на остров Сасяміну, а всіх Атенціп, 
здібних до бою, візвати на кораблі. Тоді то 

відкликано 3 вигнання Арістида. 

Битва під Сапяміною 480. Ледви Атенці 

ОПУСТИJІИ місто, КОЛИ прибув Ксеркс. 3аняв 

опущене місто, і казав його спалити. Тимча

сом гpeI~ЬKa фльо.та, яка ЧИСЛИLіІа несповна 400 
:кораблів, ждала на Перзів коло острова Сал.я

міни. Коли Грени побачили несчисленні пер

ські корабt71і, настрашені, хотіли віДПLilИСТИ 

. з-під СаЛЯА-lіни, а боронити істмійського пере
ІІІиЙка. Тоді Атенці загрозили, що l{ОЛИ ИНlпі. 

Греки відплинуть з-під Саляміни, вони від

ступять від Греків, попливуть до Сіцілїї, або 

до Італїї і там заЛОJкать нові Атени. Доперпа 

під такою загрозох) рішився начальний ВОJК,П; 

грецької фльоти, Спартанин Еврибіяд, поли

шитися на Оаляміні і дожидати перської фльо

ти. Щоби Греки знову не надумалися і не хо

тіли втікати з-під Саляміни, вислав ТемістокtПЬ 

до Ксеркса свого неВіл~ника і ра~ив йому, 
lІіби приятеt1]Ь, н"апасти на Греків, заКl1 ВОНІІ 

га.зом зібрані, бо тоді буде Mir анип~ити: 

їх віl~разу, коли-ж Греки розїдуться з-пjд 

Саляміни по своїх містах, то Ксеркс стратить 

багато часу, бо буде мусів 3 кожним MiCTO~i 

а-окрема воювати. Ксеркс, не побачив підступу 

і ЛОС.Ilухав ра,.~И: 'Гемістокля, який знав, що пі,Д 

7* 
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СаляміНОІО наЙІ\расше звести Грекам морську 

битву 3 RcepRcOM, бо вневеликім саляміlІСЬКЇАІ 
за,,1Jиві не було місця розинутися ЧИС&Jlенним і 

великим пеРСЬІ\ИМ кораблям, противно малі 

tчегко оборотні грецькі l{ораблі мали добре IIO,ТJe 

до ПОПИСУ .. 

Окру.женіЙ греЦЬRіh фльоті не оставало 
тепер Ilічо ЯК звести битву. Співаючи ВО6Н

H~Y піеИІО кинулися Греки на перську фЛЬОТ~У. 

3ручні малі грецькі кораблі обскакув~ли по 

кілька раЗ0М ІЮодинокі веtJlикі перські кораб

аі, ЯJ-\і в BJ~~J~iM заливі не могли добре ро:~ви
нутися. Серед перської фльоти почався зако

дот, який пере~інився відтак. в переПОtl0Х, а в 

I~iHцi непобідима перська фльота зістаt!lа ціл

КОВИТО розбита, а уратовалися 3 неї .. lише 
останки. Найбільше до побіди ПРИЧИНИJ1ИСЯ 
побідники з-під Маратону, а поміж ними Те

містокль. 

:Ксеркс по ,битві під Саляміною страТІIВ 

ціt1JІ{ОВИТО надію на побіду, а коли 3НОВ хит

рий ТеміСТОКtJ1Ь, удак)чи ЙОГО прияте~а, ВИС.лав 

}~O нього посла 3 ОСТОРОГОІО, II~O Греки хотять 

. збурити міст на Гелвспонті і :відтяти йому по

ворот до Азії, І\сеРІ\С ЧИМСКОРlпе ПОЛИШИВ Гре
l~iIO і втік ДО _~зjї. 

Битва під Плятеями 479. Хоч. Греки зни
ЩИЛИ фльоту l-{серкса, однак небезпека ще не 
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минула. l\ееркс опускаЮЧІ-t Грецію лишив 

аоо.ооо воінів пі,Д проводом ~!ар;(онія, Іцоfiи 

цей воював ;~альше 3 Греl\а~и. МардонііІ ба

ЧИВ, щО всі побіди завдячук)ть l'реl\И Атен

ЦНМ, без котрих оборона Греції булаби HeMO~I\'

~rІИВОІО, тому хотів Атенцїв відтягнути від бор

би, обіЦІОІ0ЧИ їм ДУjке корисні услівя мира. 

Однак Атенці остали вірними Греції і відкину

ди ВСЯІ\і )(оговори 3 Мардонієм. В 479. р. ви

ступили І~реІ\И до бою 3 Перзами. Під Плнтен

МИ зібра.ли всі Греки 100.000 армію якою про
водив Спартанин Павзаній (Атенцями прово-. 

див ..L\.ріСТИJ~) і -віднесли над Mapl~OHifjM вели

чаву побіду. 

Того самого ДІІЯ, І\,ОЛИ зведено битву під 

Пдятенми, аНИЩІіЛИ Греки рівноя\: пеРСЬІ\У 
<[,;ІІЬОТУ І{ОЛО рога ~liKaдє (в Маt1ій ,А.зії, на нів

нj-ч вjд 1Іілєту), де відзначи .. чиея пере,1;овсі~І 

~'\TeHцi пі,П; проводом Rсантипа. 

Конець перських війн. По()ід~ми 479. р. 

:уві.льнили Греки від Перзів не ЛИlпе ГреціІ(), 

але таКОіl{ і острови еtейського моря. Одпаl~ 

Греки не В)~ОВOJIилися тим; із BiДIIOPH~Ї борбll 

переходять ВОНИ дО зачіпної, та під проводом 

~\.TeHцiB ПЛИВУТЬ )~o Азії, по6ивак)ть Перзів під 

проводом Мідьтиядопого сина, Кімона, 467. р. 
над рікою ЕвріЬІедоном а 449. І~О.по Садям.іНJ1 

(на Кипрі) і ОСRО()О)~ЖУІОТЬ ггецьт\і міста R А~jї 
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в-під пановання ПерзіВ. Битвою ПІД Салямі

ною 44П. кінчаться перські війн,И, хоч в дїйс

ности 'І\адного мира поміж Греками а ПерзаМIІ 

H~ було. НасліДІ\ОМ цих- вовн був упадок могу

чости Перзії, а мала, незнана ДО тепер Греція, 

став багаток) і славною. 

Геrемонія Атен. 

Перехід проводу від Спарти ДО Атен. По 

црогнанню Перзів 3 Греції РОЗПОЧllнаються 

найкрасші часи грецької історії, а п~рше місце 

поміж містами занимають Атени, які найбіль

Іпе ПРИЧИНlfДИСЯ ДО по6іди над Перзами. 

Перед перськими війнами наймогутніЙllІОIО 

держаВОІО в Греції була Спар.rа, тому Bc~дa ~a 

чолі спільних військ, а навіть фльоти стояв 

Спартанин:. По бllтві під Плятеями ПРОВО".1ИВ 

греЦЬКОІО фльотою Спартанин Павзаній, хоч 

половина фльоти, це були атенські кораблі. 

Павзаній~ був чоловіком гордим, неприВ'ітли
ВІІМ, який своїм лихим поведеннвм супроти 

союзників зразив собі серця всіх Греків. 1\0-
~ТJИ-JІ~ на його впав підзор, що сприяв Перза~f, 

_ мусів Павзаній вертати в Спарту й оправдаТІІ
ея. В Спарті Павзаній почав підБУРЮВRТИ 
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гельотів ДО повстання, . але зраджений неві.1Ь
ником, БОДИ побачив, що ефори хотять ЙОГО 

увязнити, СХОРОНlівея до святині (Греки ува

жали гріхом убити ЧО~ТJовіl\а, який СХОРОНІІllСЯ 

ІtОЛО вівтаря, бо він піс~ТJЯ віровання Греків, . 
CT0S!B під опікою бога), а.п~ Спартани замугу
вали вхід до святині, і Павза.ніЙ помер 3 го

.10ДУ. 

Тимчасом союзники (головно йонського 110-

ходження) скори~та.ли 3 неприсутности Панза

нія і віддали провід Атенцям, на котрих ЧО,ТJі 

стояв тоді Арістид. Сталося це 478. р. і 3 ци~{ 

роком переходить геtемонія (провід) над Гре

ками від Спартан до Атенців. 

ДОЛА Темістонля. По наїзді Ксеркеа від

будували Атенці місто, окружили його муром 

j ПОЛУЧИ,ЛИ Атени ве~іІИRИМИ мурами з приста

нею Пірей, так що BiJ~ суші Атени стали lІез

добутою твердинею. 1Іури Атен відбудовано 

за радою Темістокля, :котрого С~lІавили всі по 

битві під Саляміною. Однак самохва,льба ~Гe

:мjСТОRJІЯ, так надокучила Атенцям, що сказа-

110 його черепковим судом на .десятилітне про·· 

rнання 3 Атен. Темістокль пішов до Aptoc, од;

нак посуджений о співучасть в змові Павзанія 

3 Перза1tJИ був, заочно, без ніяких доказів 

вини, засуджений на смерть. 

Щоб спасти життя утік Темістокль до 11ер

зїї, де його пеРСЬІ\ИЙ король, Артаксерксес I.~ 
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приняв дуже ласкаво й надав йому князівство 

МаmезіlО в Малій Азії, де Темісток.ль ІІомер 

~вичайною смеРТІО. 3а,т~еРJl\а.,оея ОПОВЇ)l;аннє 

яке KajI\:e, що переЬІ~ИЙ БО рО.1Ь хотів ІІостаВІІ
ти ТеміСТОІ{ЛЯ на чолі нової виправи проти 

Греції, але Теміетокль, щоб не виступати про

ти своєї вітчини, відобрав собі життя. 

Доля Арістіда, орtанізація МОРСЬКОГО сою

за Йонців. По прогнанню ТеміСТОКL:J.я найвиз

начнійшим мужем в Атенах був Арістід. Він 

зорtанізував ~fОРСЬІ{ИЙ СОІО3 І'рекін, який ~fаБ 

стало удера~увати ф.льоту проти Перзін, а кож

дий союзник мав доставляти кораблів і скла

лати оплату до спільної каси, яка знаХОДИv1а('я 

на острові Дельос. СОІО30М управляла 3 по
чатку союзна рада, і\.тени мати tіІише провіJ~ 

ІІад фЛЬОТОІО, збіради й БизначуваJ1И висa.rу 

податків. Ві.ТІЬНО бу.lО СОlоаникам місто кора

блів давати відповідну оплату до спільної ка

си. Всі Ч.1ени СОlоза бу·.ли собі рівні; II~O ЛИПІ 3 

часом перемінився СОЮ3 в пановаlІНЯ Атен ІІад 

СОЮ31ІИІ{ами. 

Арістид ПОКJlав да.льшиЙ І{.РОК до цілко-
І 

БИТОГО здемокраТИЗ0вання Атен, бо на його 

внесення ухвалили народні збори, II~O всі го

рожани .без RИЇ~ІКУ можуть занимати Беі дер

~I\aBHi уряди. 

~.\piCTiJ~ тіІПИВr.я до емерти прихильностк) 

l'oРОjl\аи, ЯІ(і повірюна..1И йому nre ВИСОІ(і УРН-
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ДІІ. Умер ~iH у такім убо.жесіві що не будо чим 

оп,латити коштів похорону, тож ІІохоронено 

ЙОГО R.OI1ITOM держ.ави, яка рівно-.ж вивінувала 

нсі ЙОГО ДОЧІ{И, як виходили за-муж. 

Кімон. По смерті Арістіда перше місце 

заняв Кімон син Мільтіяда, головний герой 

зачіІІНИХ боїв 13 Перзами. Кімон здобув ДЛЯ .. 
~fОрського союза тракійські побережжа, і полуд-

неві побереjRжа МаtТІОЇ Азиї та вернув грець

ному світові все, II~O коли-будь видерли ЙО},ІУ 

Перзи. І\імон поборов рівнож перше повстання 

СОЮ3НJfків. Міста, що відорвалися від союза, 

а відтак б~тли упокорені, тратиr,ТJИ право до 

участи в союзній раді і не МОГtТІИ удержувати 

СВОЇХ l{ора6лів, тідьди мусіл~ платити наложе

ний на них податок. 

Кімон, як його батько, не зазнав від АтеІІ

I~iB ВДЯRИ, сказаний черепковим судом ОIІУС

тив вітчину. Дещо пізнійше відкликано Кі

~{OHa -3 прогнання і повірено йому провід в 

()орбі 3 Перзами, підqас ЯКОl Кімон ПО~fер 

449. р. 

Мільтіяд, TeMicToКJIЬ, Арістід і Кімон це 

побіч Лєоніда і ІІавзанія, найбільші герої в 

перських війнах, які поклали підвалини до ~{o

гvчости: і с,лави Атен. 
со 
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Атени за Перікля. 

Упадок Ареопа .. у. По прогнаннrо Кімона . 
ло найбільшого значіння в Атенах дійurов 

Ефіяльт, а відтак Перікль. Ефіяльт поваt1ІІВ 

462. р. владу Ареопаrу, якому на ЙОГО внесення 
відобрано право затверджувати, або відкида

ти ухвали народніх зборів.· 3 того часу ух

вали наро.дних зборів, без жадного затвер

дження стають правосильними, наступають 

, ІІроте в Атенах часи правдивої демократії. 
Перінль, СПІІ Ксантипа, побідника 3-Пl,Ц 

МікаЛ6, умів потягнути за собою Атенців, ЯІ~і 

ухвалювали все те, чого він бажав, так lЦО 

в дійсности був Перікль цілковитим паНО~f 

Атен. його влада t1ерез 14 літ рівналася КОРО
лівській, а полягала на тім, що :кожного РОІ-:У· 
вибирано його вождом (~TpaTeroM) а всі йоrо 

молодші товариші все поступали за радою Пе

рікля, який імпонував всім точним знаннвм 

публичних справ і незвичайною вимовою по .. 
РІІвав за соБОlО нарід. На зборах виступав ІІе

рікль рідко, а промовляючи ніколи не підле

щував народові, ІІРОТИВНО показував його 9л~r

ди- й лихі сторони. Нарід, знаючи, що Перікль 

ба.жає ~ТJИІІrе добра загаду і бачучи йоrо без-
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кориетність, ціlІИВ Перікля високо І Й'ІІ10В 

за його радою. 

ФІІ. 18. Перікль.. (ЛЬОНДО", Бр. Муз.) 

Грецький дуалізм. n неРП1ИХ ~71iTax упра
ви Перікдя ПРИНІІ[,~ІО ,Л;О пеРПІОЇ війни по~{і/R 

l;партою й .. ~тенами, яна ааТ\.інчилаея три-
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цятьлітним :миром 445.' р. Тоді признано Ате

нам пановання на морі, а Спартї в ПеJІЬОПО

нез і на суші, ЧИ}І стверджено політичний дуа

JIi3M Греції, то Є, рівнорядність двох сил, 

Спарти й Атен. 

Заміна морського союза в Атенське воло

діння. Трицятьлітний мир був ділом ПеріR.ТІЯ, 

який кермував ся в політиuJ. ОСТОРОіl{НОСТЮ і 
~YMipKOBaHHЄM .. Пізнавши, Il~О сили Атен не ви

старчаlОТЬ до ведення боротьби зі СпаРТОІО, а 

знаlОЧИ, п~о колись до такої боротьби муеlІТЬ 

прийrи, постаlІОВИВ приготовити Атени до бу

дучої війни: зі СпаРТОІО. В тій цілі старався 

аібрати гроші на війну, розбудити сили атен

('ького народа, притягнути всіх горожан до 

праці в політичн.Jм життю і замінити СОЮ3 мор

ських дерJІ\:ав в пановання Атен на морі. 

В короткім часі за~fінив морськ,ий СОІО3 В 

пановання Атен, а на анан, що союз перестав 

вже істнувати, казав перенести 454. р. союзний 
скарб з острова Дельос ДО' Атвн. Кожне місто, 
що давнійше налея\:ало до MQPCbRoro союза, 

стало тепер піl~даним Атен і мусіло платити 

... t\тепам гарач (данину), ЯКИЙ ІІазначуваL:ІІf 

атенські урядник.и, а }~оли яке місто не XOTiJIO 

ПLТІатити даНИІ-JИ виси:лано 3 Атен еtзеl{уторіR. 

Всякі спори, які повставали поміJI\ підвладни

ми Атенам містами, полагоджувано від тепег 

,. в Атенах. RОtТJИ-Ж яке місто повстало проти 



-- l1О -

Атен, висилади -Атенц,і проти непокірного СВОІО 

фльоту 11 військо, а по покоренню міста (чи 
острова) мусіли горожани відступати Атенам 

часть своїх піль, які ділено на части й розда

вано атенсы'имM горожанам, що осідали на ІІИХ 

і творили віlіськові кольонії Атен, звані клєр~т

хіями. 3авданнєм їх було держати в· ПОС,Тlусі 

підбите місто. 

Загальна участь в політичних справах. 

'Щоби розбудити сили атенськOfО народа і 

притягнути всіх горожан до політичного ЖJІТ

ТЯ, та І1~об дати біднійшjй людности з~{огу 

брати- участь в народніх зборах і урядах, ~YCTa
}ІОВИВ ПеріКt.1JЬ платню за всі уряди, почавши 
від архонтів, а скінчивши за участь у народніх 

зборах. -
О уряди міг стараТl~СЯ тепер l{ОЖНИЙ горо

jканин, але найвищі уряди л.ихо платні, а ви

магаючі багато роботи й ВІlдатків займали й :на 

дальше лише найбогатійші люди, зате о уряд 

радного в раді булє, або в присяжних судах 

(геліаях), старалися навіть найбідпійші люд;и. 

ІЦоби підносити УМОВ0 rорожан, запровадив 

Пер'ікль навіть оплату, призначену на вступ 
бідним горожанам до театру. 

В наслідок оплат, нарід, беручи участь 

в політичнім ЖИТТІО, :знаходив танож матс

ріяльну користь і заЙмавс.я політичними спра

вами дуже радо, а передовсім чисденно схо-
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. 
дився на народні збори, які відбуваv1ИСЯ тепер 

майже що ТИЖДНЯ, а що найменьше 40 разів 
до року. 

Все ЖJІТТЯ Атенця було присвячене ПОt"'Іі- , 
тичн~м справам .. Атенець рідко пробував до
J.la, а проводив час на РИНІ{У, де стрічався з 

ЛЮДЬМІІ та обговорював важнійші державні 

спра~и .. 
Старинне грецьке мистецтво. 3а часів Пе

.рікля припадає найвисший розцвіт греЦЬІtОГО 

мистецтва. В перших початках цього розви:тку 

стояли ГреRИ під впливом Фенікіян. Та скоро 

вони освободи:лися з під Його. До розс,лі,п:

женя стаРІІННЬОГО грецького мистецтва ПРJІЧІІ

нився найбільше німецький учений Шлі~Іан 

(УМ. 1890), який розкопав руїни грецьких ~{iCT 
Трої, ~Іикен, Тіринту й Орхоменос. 3 цих роз
копів бачимо, що Греки ОІ\РУJка.ли свої міста 
високими, 3 великих каменів побудоваНИ1\{И 

мурами, званими к~кльопськими мура?\IИ, а 

. палати їх були велетенських розмірів. 
3-помія~ розкопів наЙва.жніЙші є в ~{ИКИ

нах, де викопано веЛИІ~У муровану браму, ІІа 

котрої горі спинаІОТЬСЯ два (льви, звідки ІІа.ава 

львина бра:ма в Миненах, TOJK і цілу тоту куль

туру назваJІО микеНЬСКОІО. 

Грецькі стилі. До найкращого РОЗВИТІ\У 

доходить грець·ке мистептво, ГОJlОВНО архітек

тура й різба, за часів Перікля. 
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в греІ~ЬІ\ій архітеІ\турі вибивавтьсл на 

.. пеРІІІе міСІ(е святиня. Грецька святиня, це 

звичайно простокутна будова, яка складаєть

ся а трьох частий; 3 части ГОЛОRН.ОЇ,. званої 

• 

стилі: 

Фі [. 19. ДориЙсьниЙ. (I-їr. 20. Аонськиі. 

наос, де стояла статуя бога, aGo богині, ЯІ~ИМ 
()~тла святиня посвячена, а части: задної, n 
ЯІ\ій ·знахо,П;ИВСЯ 3ВІlчайно скарб святині і 3 
передсіНІ{а. І~іла святиня стояла на підвис

lпеННlО. niI~OH в святині не було, а світло ВХО

/lИ.ло скрізь двері, а .лИІІlе в більших святинях 
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через проріз у даху, який був легко спадистиЙ . 
. При будові святині значили н~йбільmе стовпи, 
які ставлеlІО після стилів, дорийського, ЙОІІСЬ

КОГО і КОРИІІТИЙського. 

Стовп дорийського стилю . 
спочивав пря~о на піДt,!Jозі і ....... МIіі1І .. 
складався 3 ДВОХ частий, зі 

стовпа й голови. Стовп був 
грубий, ТЯ.ЖІ{ИЙ, дещо опу

кий в середині і вздовяt :"1\.0-
лоблений. rOJIOBa складалася 

3 двох частий, 3 доліmної, 

заокругленої, ІЦО мала ВІІ

гляд низкої чаші й горішної, 

чотирогранної, камяної пли

ти, на які й спочивало СКtле

піння. 

ЙОНQЬКИЙ стовп, D порів
нанню 3 дорийським був лег
ший, стрункійmий, більше ~~~~~~~ 

ІІринадний і складався 3 Фі!'. 21. 
трьох частий. 3 перстеновато ИоринтськиА!! 

різбленої підстави, стоппа і 

толови, яка була заRінчена ніби 4. сЛимакова .. 
ТІІМИ муmЛЯ~fІ{. ДОРИЙСЬRИЙ стовп був сил

нійmий, але тяжкий, ЙОН ський слаБІІІИЙ, але 

СТРУІІкійший, принаднійший, тож часто 110-
рівнувано дорийський стовп (як 0знаку сиди) 

3 МУШИНОІО, йопський 3 яtінкою. 
Всесвіти& ІСТО1>ія. ТОМ 1. 8 
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Третий, коринтийський стиль розвинувся 

пізнlйше і не ріжнився від йонського нічим, 

лиш головою, яка виглядала мовби чаша, різ

блена з листків дерев.-

Атенська Акрополіс. Найбільше велича

вих будівель повстало в Атенах за часів Пе

ріКJ{Я на атенськім замку АкропОліс. Акропо
ліс, це була Jткріплена гора, на якій взносилися 

найкрасші грецькі святині: Старі, по. більшій 
части' будовані з дерева святині, знищили Пер

зи 480. і 479. р. а на іх місці повстали за часів 
Перікля нові,' марморові. 

На замок MOjl\.Ha було дістатися лише від 

заходу ШИРОRИМИ марморовими сходами, а 

вступ до замку замикала будівля, побудована 

за часів Перікля в части в ДОРИЙСЬRім, в части 

в йонськім СТИtЛІО П ропілєї, діло Мнезікля. l~іла 

будова була з білого мармору, а кошта її об

числюють на нашу монету на 10.000.000·. КОРОН. 
Найкращою будовою на Акрополіс БУ~ТJа 

святиня, посвячена богині Атені, Партенон, до

будована в дорийськім стилю, ціла 3 білого 

1\IapMop~y. Внутр святині СТОЯ.ла статуи богині 

Атени, рі.зба одного 3 )Іайбільших греlU>RИХ 

різбярів Фідія, із З0лота і слонової кості. (Са

~Ia слонова кість на статую коштувала 2.000.000 
І\ОРОП.) Богиня стоїть, сперши ліву руку на 

" щиті (на котрім була зображена голова Меду-

зи, яка мала виглядати так страшно, що хто 
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подивився в її лице, камянів), а в правій руці 

держала статую богині Ніке (побіди). На три

кутних полях під дахом знаходилися ЧІlсленні 

плоскорізби Фідія, представляючі уродини 

/\тени, спір 60ГИІ-Іі 3 Позейдоном о пановаНІІЯ 

llа,ц Атенами, похід процесий підчас панате

нейського свята й о ииші. В задній части Пар

тенону зложено скарб, перенесений ТУ.ДИ а 

острова Дельос. 

О пановання над ... ~тенами спори~ТІО два 60-
JItecTBa, Атена й ПозеЙдон. 3евес рішив, що 

той буде паном Атен, хто дасть щось ПО,Кll

точного містови. Позейдоп ударив тризубом 

в скалу, 3 якої ВИПtl1ИДО солене джерело, Ате

ІІа засадила о.лИВІlе дерево. 3евес рішив, що 

оливне дерево І!ринеее ~ тенцям більше I~O

ристи і віддав пановання над }'Іістом А-теиі. На 

тім місці, де Атена 1t Позейдон СПОРИШІ о па
JІовання над городом, поставлено СВЯТИНІО Еге
хтейон, ЯІ{У зачато будувати за Перікля. 

Всі грецькі святині будовано "Т}и:mе од

ному богові, або богині, при будові святині 

Ерехтейон відступлено від цього правила й по

б~тдоваио СВЯТИНІО в честь Атени і Позейдопа, 

і відповідно до цього побудовано дві головні 

части (наос). Ерехтейон, святиня невелика, R 

ЙОИСЬІ{ім ст 11 t1IIO, відзначалася красою. Часть 

СJ~ЯТІІні 3 гарни~ми стаТУЯ:МJI дівчат (каріятид), 

що піддеРjкува,ли:камяні бельки, стоїть на. 
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...t\.крополі ще й досі. В цій святині перехову-

вано старинну деревляну статую Атени й по

казувано оливне дерево, яке вона мала заса

дити . 

.. Поміж Партенон а Ерехтейоц, на най

вищім }Іісці ~крополіс, стояла величезна кри

цева статуя богині Атени, поставлена l{імоном 

із добичій на Перзах. Позолочений конець 

RОПЇЯ, яке держала богиня в руках, видно 

було кі"чька миль на морі. 

При вході на замок стояла ще одна ма

t1JeHbKa, але гарна святиня Атени НЇІ{И, а на 

полудневій збочї АІ~РОПОЛЯ лежав театр Діо

віза і будинок для музичних пописів Оде1'їОН. 

Всіми' роботами заправляв Перікль, а д~~

~ею їх був великий різбар Фідий, якого слава 

була таІ{ велика, що ЕлєЙДі, в яких краю ле

жала славна Олімпія, повірили Фідівви, БИ

різблення статуї Олімпійського 3евеса. Ста

туя 3евеса, виконана з золота і слонової кості, 

уходи-ла за найліпше представлення божої ве

ле чі найбільшого з поміж усіх богів. 

3а часів Церікля побудовано також багато 
святидь в Атиці, як приміром святиню Деме
тери. Від державних будівель відбивали ІІРИ

ватні доми. Коли святині і публичні доми 

будовано величаво, з великим накладом гро-
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ша, то приватні, ДОМИ Атенців ВИЗІlачаЛІІСЯ 

цілковитою простотою. 

Атенська драматична поезія. РівночаСJIО 

3 найвищим" розцвітом грецького мистецтва 

доходить до найкращого розвитку і грецька 

поезія, а передовсім драма. Найславнійші 

писатеді Айсхіль, Софокль, Евріпід jl\ИЛИ іі 

писали в, Атенах. 3а ПеріКtJ1Я починає свою 

поетичну .діяльність рівно-ж найбі,льший 
• 

грецький· автор комедій, Арістофан. 

Грецький театр .. Для драматичних вистав 
будували Греки Іковані в скалі театри. Були 

то великі будіВJlі під отвертиу небом, що ск,ла

далися 3 3. чаСТІІЙ. 1. Сцена, яка була на пjд
висшеННІО і представляла звичайно палату, 3 

трьома дверми для акторів, що виступали все 

в масках і на високих сандалах. 2. Півкругле . \ 

МІсце перед сценою, з котрою бу~о получене 

еходами. T~YT співав хор, тут стояв пристіл. 

3. Rойльон, місце .для гостий, з сідженнями, 

J<УТИМИ в екалі, п~о ~німадися підковами, одні 

над другими. 

Чужі учені в Атенах. Слава й краса Атен 

притягала до міста грецьких учених з ИНІІІИХ 

:міст. І так перебував довший час в ATeuax 
отець історії, славнцй; 3 далеких подорожий 

Геродот, P~ДOM 3 ГаліІ\арнасу, що списав істо

рію перських Bjttн. Єгипту й Перзії. Його i~TO-



120 -



-- 121 -

рія ПОВІІа оповідань, про молодість f~ира, про 

р.озмову СОtЛьона 3 І{реЗ0М, про те ЛІ\, Дарій 

став короле~J, тощо. 1~~piM Геродота замеШI~ав в 

'Атенах перший грецький Фіt,ТJЬОСО(~ AHaI~caro:r. 

Дещо пізнійше жив в Атенах найславній

ший грецький істори~ Тукідид, ЛI~ИЙ описав 

пельопонесы�уy війну. Його твір MOiRe ще й. 

ІІині служити взірцем політично-праrматичної 

історії. 

ПельопопеСЬRа війна 431-404. 

Причини війни. Головною ПРИЧИІЮЮ пе

льопонеськ?ї війни бу,ла ріжниця вдачі Атен

ців і СпартаІІ. Атенці були йонського, Спар

танн дорийського походя{ення. Атенці БУtТlИ по

ступовими, Спартанці Rонсерватистами, не 

прихильними довсяких змін і реформ. АтеНІ\і 

багаті фантазією, ввіЧtЛиві, ,любителі мистецтва 

й наук, через промисел і ТОРГОВЛІО дійшли ДО 

великого багацтва й були прихи.льниками най

llІирmої демократії; Спартанці шорсткі, }Іе 

звертали більшої уваги на мистецтво й JIaYKY; 
промисел і горговля У них майже не істнуваtЧII, 

при тім були вони ПРИRЛОННИІ{ами аРИСТОRРа.~ 
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тичного устрою. Додаймо до тих всіх племен

них ріжниць, ще зависть і заздрість, Я1\а була 

в серцях Спартан до Атенців за це, що остаlІ

ні видерли їм геrеМОІlію в Греції, а будемо ма

ти точний образ причин війни. 

Остаточною ПРИЧИНОІО війни був спір Кор

І\іри 3 Коринтом. Коркіра була кольонїєю Ко

ринту, однак відступила від матернього горо

да й получилася 3 Атенцями. Коринт, по 

Атенах найбогатійше і найбільш торговельне 

місто Греції, глядів уже з-давна лихим OI~OM 

на великий зріст Атен і боявся, що ці візьмуть 

У свої руки цілу торговлю Греції, через що :му

(~iB би наступити економічний ~анепад :КОРИІ-Іо' 

ту. Коли-ж Атенці дали поміч Коркірі проти 

Коринту, виступили Коринтяни на великих 

зборах' союзної пельопонеської ради в Спарті 3 

жалобою на Атени і на їх внесення постанов

лено, жадати від Атен, щоби зреклися пано

вання над своїми давни ми союзниками і всїм 

містам вернули ВОЛІО. Коли-ж Атенці Н6- мо .. 
гли добровільно зречися свого пановання, ВІІ

повіла їм Спарта війну, звістну в історії під 

назвою пельопонеської війни. 

Поділ пельопонеськоі війни. Пельопонс

ська війна ділиться на три части. 1. Десяти
літна війна 431.-421. заІ{інчена миром Нікія. 
2. Виправа Атенців на Сіцілію. 3. Деке1i1ЄЙ" 
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ська війна, яка кінчить ся упадком Атен 404. 

P~KY· 

Смерть Перінля. Війна розпочалася обо

стороннnми напада~и. :Коли атепьська фльота 

пищил~ побережжа Пельопонезу, Спарта наї

хала Атику. Людність Атики збіглася до Атен, 

де умістилася або в самім місті, або поміж 

:мурами, що вели з Атен до Пірею. Та з при

чини великого числа людности, яке нагромал;и

лося на невеликім просторі, вибухла в Атенах 

страшна по:месть, що здесяткувала атепських 

горожан. Одною з послідних жертв пошести 

упав Перікль 429. р. 

Нікій і КП'ЄОН. По смерті Перікля най

більше значіння мали в Атенах Нікій, чоловік 
правого характеру, який хотів іти слідами Пе

рікля, OДHal~ здібностями йому зовсім не до-_ 

рівнував і Клвон, властитель гарбарні, дема

(0(, який схлібяючи на кожнім кроці народо-
• • . оо о оо. t 

Л1, станув на ЧОЛІ радикаЛЬНОІ паРТІІ І з єднав 

собі велике значіння. 

По смерті Перікля починає війна ставати 

чимраз більше ЖОСТОІtою. Спартанці здобува

ють союзне місто Атен Плятеї, нищать його 

цілковито, а мешканців запродують в неВОЛІО. 

Атенці знов, покоривши повстаннє міста Міти

лєн, на острові Лєзбос, вирізують протягом 

одного ДНЯ тисяч горожан. В-загалі у війні 
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поводилося Опартанам гірше, а КОvТJИ Атенці 

заняли оетров Сфактері ю, і взяли перебуваю

чих там Спартан у неВОЛІО, пропонувала Спар

та Атенам корисний мир, який Атенці, за на

мовою, Клеопа, що манив .Атенців надією ціл

ковитого знищення Спарти, відкинули. П~о 

лиш _ коли Спарта вислала Бразіда до Тракії, 
який відорвав багато міст на тракійськім по

бережжі від атенського союза й коли висланий 

прот:и ЙОГО Клеон був побитий і поляг У бороть

бі, заключили ~~тени і СТlарта за спраВОІО Нікія 

пятдесятьлітний МІІр 421 р. Мир Нікія 'ПРІІ

вернув відносини 3 перед війни й затверди:в 

грецький дуалізм, себто перевагу Спарти на 

суші, Атен на морю. 

Аnькібіяд. Мир не трівав, довго. Проти 

Нікія, який старався удержати мир, виступає 

Алькібіяд, який став провідником радикаль

ної партії, що 9аjкала відновлення війни. Аль
}~ібіяд походив із знатного роду і лучив У со

бі все, що було доброго й злого. Високо обра·· 

З0ваний, але позбавлений всіх моральних ІІід

став, був готовий посвятити все, навіть СВОІО 

вітчипу, щоби лише вгодити своїй пристрасті. 

Вже в дитинячім віці умів Алькібіяд 
звернути на себе увагу. Коли раз забавляв

ся на улици грою в кістки, надїхав віз. Аль

Rібіяд не вступився з дороги, противно Ka~aB 
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візникови задержати коні, ДОКИ він не кине 

кісток, а коли ві31ІИК хотів їхати дальше, ки

нувся Алькібіяд під ноги коням і сказав «Те

пер можеш їхати» і візник мусів здержати ЕО

ні. Як виріс, старався, щоби ЛІОДИ все о нім 

говорили. Тож купив собі ведикого пса, з яким 

ходив що-дня по місті. ~ОЛ}І-Ж Атенці пере

стали говорити про Алькібіяда і його пса, об

тяв псови хвіст і знов ціле місто rоворило про 

сваволю Аль:к.ібіяда. Иитим разом станув на 

~IiCTi та кидав поміж зібраний нарід rроші і 

ПРИДИВJІЯВСЯ як ~yci жадібно збірали розкинені 

монети. _ Rоли-ж усі були заНЯТl збиранпєм 

гроший, ВИІІУСТИВ перепелицю, а товпа кину~ 

лася зараз за птахом. -
Алькібіяд був знаменитим бесіДНИІ~ОМ і 

умів потягнути на народніх зборах за собою 

ГОРОjl~ан. Як раз тоді, коли Алькібіяд вист~у

·п:юf в Атенах, прибуло до Атен посольство від 

ЙОН ських ~iCT із Сіц.ілії з просьбою о поміч 
проти Оиракуз. 

Греки на Сіцілії . . 3-поміж усіх грецьких 
кольоній n Італії і на Оіцілії, наймогутнійшою 
б~ула дорійська кольонія Сиракузи. РіВНОЧRС

но 3 наїздом :Ксеркса на Грецію грозила грець

ким містам зв:глада на О~цілії від Rартаtінців. 
Однак, ЯК· Греltи в матернім краІО відперли 

наїзд Перзів, тан. Греки на Оіцілії під прово

ДОМ сиракузанського тирана tельона, ЯКИЙ 
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побудував велику Фльоту; побідили Rартаtіп

ців під Гімерою. Ще більше піднеслися Сира

нузи за наслідника tельона Гіврона. 3 того 
часу дорийські Сиракузи мали на Сіцілії ціл

:к.овиту перевагу над инmими містами, ЩО не

радо теРllіли йонські міста. Коли-ж Сиракузи 
хотіди підбити деякі йонські міста тоді ці 
O~TaHHi вислали послів до Атен, 3 просьбою 

о поміч. 

Виправа Атенців на Сіцілію 415-413. На 
народніх зборах, Алькібіяд так умів запалити 

атен ський нарід і так принадно представив 

.Атенцям користі, які осягнуть по заняттю (~и

ракуз, що Атенці постановили дати поміч ЙОІІ

ським містам на Сіцілії. 

В Атенах виставлено велику фльоту (150 
l\орабліJ;3), яка мала завести 6.000 гоплітів на 
Сіціліrо під проводом Алькібіяда, Нікія і Де

мостена. Всі в Атенах були переконані, "ЩО 

виправа на Сіцілію прин~се величезні користі. 

:Коли вже фльота мала відпливати, хтось 
постручав в ночі. cTaTYJIM Герма, які стояли по 
УЛИІ~ЯХ міста, голови. О це святотатство посу

джено АЛЬІ{ібіяда, бо. всі знали, що він в He,7J;O

ЕЇрком. Як лише фльота відплила, вислаІО за 

Алькібіядом корабель і візвано його ТІеред суд 

до Атен. Тоді Алькібіяд, в цім случаю ціл

ковито неви:нний, опустив фльоту і удався до 

Спарти, де намовляв Спартан дати Сиракузам 
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поміч. С~артани послухали ради Алькібіяда 

і вислали війська на-поміч Сиракузам. На 

Сіцілії зістади Атенці цілковито побиті, їх во

ждів Нікія і Демос..тена страчено, а А,тенців 

вкинено до каменоломів, де много 3 них помер

LЛО 3 голоду, прочих запродано в неволю. 3 
цілої виправи, яка заповідалася так світло не 

вернув ніхто до Атен. 

Денелійсьна війна. Рівночасно, як вела

ся борба ІІа Оіцілії, заняли Опартанці за ра

дою Алькібіяда кріпость Декелвю в АТЮlі, 

через що держали Атени стало в облозі. Атен

ські горожани скривалися внутр Атен, а фльо
та довозила поживу містови, ГОЛОВІІО з піВlІіч

ІІИХ побереіRжій Ч~ного моря. Спартани ба

чили, що без фдьоти не вдіють нічо ATeHaM~ 

тому старалиея знищити атеньску фльоту. 

Тоді порадив Алькібіяд Спартанам удати:ся 

до Перзів і просити у них гроmий на будовJт 

кораблів. Він сам вибрався до намісника Ма

лої Азії Тісаферна просити о грошеву підмогу 

для СІІарти. Церзам була на руку ворожнеча' 

поміж двома найбільши:м:и містами Греції, то

му радо дали Опартанцям гроші, за які поб~у

довала Спарта велику фльоту. 3 Toro часу 
Перзи, побіджені оружжвм, стали здобувати 

собі вплив на Грецію своїм золотом. 

Приязнь поміж Алькібіядом а СпаРТОІО не 

тревала довго. Алькібіяд посваРИБСЯ із Опар-
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танами, пішов до Тісаферна й переконав його, 

що Перзи не повинні давати гроший Спартан

І~ЯМ, а ІІриглядаТllея супокійно 3 боку, як бо

ряться Греки поміж собою. C~1JOBa Алькібіяда 

подобалися Тісафернови й Перзивідмовили 

Спарті грошевої помочі. Незабавом потім при

був Алькібіяд на атенську фльоту. Його ви

брано ВОЖДОМ, він відніс кілька побід над 

Спартою (найславійша під Кізіком 410) і в три
юмфі вернув до Атен, де повірено йомо даль

ШИЙ провід ІІад фЛЬОТОІО. Коли-ж фльота не 

~ його вини потерпіла частинне пораження, 

.A~ тенці підоаріваючи, що Алькібіяд хоче знов 

rrерейти на сторону Спарти, відобрали йому 

провід. Тоді АДЬІ"\іuіяд виорався до ІІерзії на
МОВЛЯТИ КОРОL1JЯ, ll~об дав поміч Атенцям, але 
згинув замордований по-дорозі. 

упадок Атен 404. р. В Rілька літ пізнійше 

nожд Спарти, побив· атеньську фльоту під 

ЕГоспотамой 405. і 06ляг Атени від сторони 

суші й моря. Атени, зневолені голодом мусіли 

піддатися і приняти сдідуючі УСLіІівя. 1. Атенці 
маІОТЬ зБУРІІТИ мури ДОВІ~ола міста; 2. 3реч,ИСЛ 
всякого пановаІІНЯ над всіма союзниками; 

3. Видати всі воєнні кораблі крім 12; і 4. узна
ти гегемонію Спарти так на суші як і на морі. 
3 того часу Атени вже ніколи не піднеслпея 
до цавної могучости. 
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Геtемонія ,Спарти. 

Володіння спартанських гармостів. По 

упаДltу Атен обllлла Спарта геtемонію в цї

Jlій Треції. Але хоч Спартаllці голосили, ІЦО 

ведуть 3 Атенами війну в імені свободи rpeI~b' 
І~ИХ міст, то по війні поступали цілком іllаКJпе. 

По містах ,поуставллли свої залоги, а провід

ники зало!' r а р м ост и управляли міста~ІИ 

зовсім самовільно, та заводили всюда а ристо- -
}\,ратичну управу. n короткім часі пановання 
Опарти б~удо ще більше зненавиджене як па

новання Атен. 

Тразибуль. В Атенах обняло за піД}.{ОГОІО 

Спарти ~тправу 30 тиранів. Душею цеї упраВJI 

І був :Н:рітій, чоловік високо освічений, жадний 

влади і рішучий .противник демократії. To~'1Y 

що тирани панували в Атенах дуже .iItOCTOKO, 

_~ ~овстали проти них АтеН.ці і прогнали їх ІІід 

проводом Тразібулл, а рівночасно Спарта від

·І\Ликала свою залогу 3 Атен, де заведено на

ново демокраТИЧНИl1 устрій. 

Софісти й сікОфанти. Підчас пельопо

.неської війни підупаЛІІ тако/к атенські обичаї. 

На народніх зборах виступають бесіДНИltИ, 

які лише схліБЯІОТЬ народові і яким добро 

Всесвітва Історія. ТОМ 1. 9 
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вітчини зовсім не лежить на серці. У війні 

навчилися Атенці підозріння і, боязні о СВОІО 

, владу, з чого КОРІІстали ЛІОДИ, звані сікофан
тами, ЯІ{і обвинювали знатних і багатих, щоб 

в цей спосіб або дійти до значіння в державі, 

або дістати від обвиненого rpomi за відсту

плення від жалоби. . 

В дих часах живе в Атенах багато мужів, 

п~о за грубі гроші учили краснорічивости і 

мудрости. Цих учителів звано софістами. 

Сократ. , Проти софістів виступав Сократ,. 
син різбаря. В молодості учився СОІ{рат різ

би, брав значну участь в борбі зі Спартою, в 

якій відзначив~я великою хороБРОСТІО. Буду

чи в Дельфах, прочитав напись над святинеІ() 

Апольона «Пізнай себе», і з того часу це ко

ротке речення стало пїдстаВОІО ЙОГО розумовап

ня. Хоч Сократ був бідним, і учив так як Со

фісти мудрости і чесноти, мимо цього за свою 

науку не брав ніколи винагороди. Сократ 

розпочинав з кояtдИМ розмову, найчастійше з 

МОЛОДЦЯ~fИ, яким завдавав питання в такий 

спосіб, щоби навести їх до пізнання самих се .. 
бе, своїх блудів, щоб відтак могли пізнати, як 

можуrь по~раВИТІIСЯ й жити чесно. 

Сократ відзначався великою терпіливостю. 

І\оли жадний води прийшов до криниці не ПІІВ 

під-разу, але кілька разів виливав зачерпану 
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воду, щоб в цей ·спосіб умертвити свої похоті. 

Интим разом посварився із своєю жіНІ{ОЮ 

:Н:саНТИПОІО. Щоб мати супокій вийшов 3 ха-

Фіі'. 25. СОКР,ат (Рим, Vїlla АIЬапі). 

ТИ, Й хотів піти до міста. Розгнівана жінка 

вилляля 3 вікна на Сократа доновку води. Со., 

крат місто гніватися відповів супокійно: «Це 

звичайНа річ, по бурі дощ наступав». . 
. ./ 

9* 
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Багато людий, передовсім софісти спо

глядали 3 неохотою на Сократа, що до Hero 
ЙШЛО на науку баг~то молодців, а в них не 

хотів ніхто КУІІуваТІІ :М:УДРОСТИ, тому t3ачаЛІІ 

П(1еветати на COltpaTa, що впроваджує до· ~t\Telr 
нових бo.rів і псує молодіж, а в решті обви

вили Сократа о безбожність і візва,ли 'перед 

суд. СімдеСЯТЬLТІіТНІГЙ старець не боронився 

перед судом, але ПОl\tЛИІ{увався на своє .іІ{ИТТЯ, 

В котрім ~учи:в чеНОТІІ і побожности. Така 060-
гона роздраJІ{Нllла суддів і ВОНИ заСУДИJІИ Со·· 
l~paTa на сверть. 

Приятелі 'хотіли допомогти СОRратови до 
втечі 3 вязниці, але Сократ не згодився уті
кати, 60 якл~е він, що через ціле своє життя 
~учив, ЩО обовязком горожан в повинуваТІІСЯ 

законам, і властям, тепер мавб~ сам поступати 

інакше~ l{оли-ж йом:у оден з його учеНИІ(.ів 

сказав: «.L.\.ле ТИ, вчитеЛІО, уміравш невИнно» 

відповів Сократ; «Чи· ТИ волів би, щоб я ум:і-· 

р,ав ВИННІІМ~» 

-в дні смерти був Сократ супокійним, по
пращався з родиною, а відтак В3ЯВ 3 -рук сто

рожа чашу наповнеІІУ отрувю, помолився, lЦО

би йому боги ПО~ВОЛІІЛИ щасливо зійти зі ~BiTa 

]1 душко~{ ВИХІfЛИВ напій. В кілька хвилин по
тім не було BJI\:e Со:крата поміж живими. 
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'Що йно по смерті Сократа пізнали Атенці 

Яlt зле поступ~ли, засудили одного 3 його 06-
Бинителів на смерть, а Сократові цоставили 

ІІамятник. 

Ксенофон. НайславніЙllIИМИ учеНИІ{а!\{и: 

Оократа буди АЛЬRібіяд, :Крітій, Плятон (о.деIІ 

3 найбільших грецьких фільософів який СІІИ

сав MHoro РО3МОВ Сократа, бо сам Сократ свов] 
науки не списав), і Rсенофон. 

Перськ.иЙ кіІязь :Кир підняв проти CBoro 
брата Артаксеркс-я, короля Перзії бунт, і ВІІ-

, правився проти к.оролл, але в битрі під KYIlaK~ 
сою 401 поляг .. ПО1vlіж війсыIомM Кіра знахо
дило ся 10.000 Греків" ЯІ{і 'за грошеву BIIHar7J;

городу слуяtи:ли йому. По смерті Кіра поча~1JИ 

Греки, пересправляти_ 3 королем о сво6ідний 

відворот до Греції. Перзи запросили всіх 

грецьких полководців до себе, щоб нібито за

I\JІЮЧИТІ1 :з ними угоду, і ІІЇДСТУПНО всіх їх \ 
уБИIЛИ. Поміж вождами, ЯІ\ИХ на місце погиб

ІПИХ вибрали ГреІ{И, був Ксенофон, ЯІ\.ИЙ ра

~OM 3 иитими вивів Греків щасливо 3 глубини 

Перзії і привів над Чорне морс. Цей славний 

похід 10.000 ГреIЙ~, серед ВОРОЖИХ ІІародів і 

незнаних Грекам сторін, описав Rсенофон піз

}[lйше, ,як вернув до вітчини. 
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Геrемонія Теб. 

Коринтийська війна. По поході Кира 

хотіли Перзи піМСТИТ,JlСЯ на Греках за це, що 

вони помагали R.ІІРОВИ й хотіли підбити Греків, 

що були в Малій Азії. На оборону Грекам 

вислали Спартанці до Азії хороброго короля 

Аtезіляя. Тоді Перзи постановили викликати: 

заворушення в І'реції і підбурили КОРИІІТ, 

Атени, Тебя 11: ииші міста до повстання. 3а 

персыIіi rроші відбудовано атенські мури, а 

.A\TeHeI~Ь, :КОНОН на· чолі перської флььт~ 3НИ

ЩИВ пельопонеську Фль·оту. Війна велася ще 

ДОВГИЙ час, rоловно на істмійськім переmийку, 

nідки піш.ла назва R,оринтийська війна. В реш

ті Спартанці, щоб лише ·задержати rеtеМОІПЮ 

Греції, заКЛЮЧИJIИ 3 Перзами гидкий мир, в 

якім признали Перзам всі rрецькі міста в Ма

I1JЇЙ Азії, а в Греції всі міста мали бути свобїд

ІІІІМИ, Ж~ДJIОМУ місту не вільно .було ТВОРІІТИ 

СОІозів, лише Gпартанам лиши,лося пановання 

ІІад Месенією. 

Причина війни Теб із Спартою. Місто 

Олінт на халькидийськім півострові не хотіло 

розвязати СОlоза }liCT~ тому вожд Спартан Фой

бідас пішов 3 віЙСЬТtОМ проти Олі нту Й по до

розі на візвання тебанських аристократів за-
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няв замок Теб КадмеІО 383. р. і установив в 

Тебах аристократичний уряд. Противники ари

стократів, демократи, поміж ними Пельопід, 

мусіlJlІИ втікати 3 Теб. По ЯRімсь часі повер

нули прогнанці, поперебирані до Теб, впали 

підчас пиру до замку, вимордували начальни

ків уряду, а спартансыIуy залогу зневолиди 

опустити Теби. Це дало .початок до великої 

вій~и поміж Тебами а СllаРТОІО. 

Утворення другого морського атенського 

_союза. 377. р. Поводження тебанських демо-
.,., . 

І{раТІВ РО30УДІІЛО симпаТІІО ВСІОДИ, головно n 
... L\.тепах. ОД,наR, Атенці не сміли лучитис.я 3 

Тебами, Іцоби не наразити собі Опарти. ffоли:-ж 

спартаНСЬRИЙ ВО'Кд, висланий проти Теб, хотів 

заволодіти Піреєм, заключи.ли обурені Атенці 

СОЮ3 3 Тебами і стали орr~пі3УБати НОБlfЙ 

морський СОІО3 і RОЛИ зобовязалися під ПрIІСЯ

гою берегти повну ВОЛІО всіх союзних міст і не 

закладати клврухій, новий морський СОЮ3 ско

ро почав зростати і обнимав около 70 міст і 

O~TpOBiB. Rоли-ж Атенці не додержали при

с·яги й -старалися за~riнити СОІозників .У своїх 
підданих, вибухла ПО1vlіж Атенцями а союзни

ками_війна (357-355) яка закінчилася БИСТ~У
пленнвм llайзначніl~ших міст із союза. 

Епамінонд. 3араз по прогнанню спартан

ської за.лог]! 3 Теб, нача.льниЙ провід над Те-
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банцями обняв Епамінонд, який мав бути так 

правого характеру, що навіть жартом не гово

рив неправди. ~оли прибули до Теб посли 

від перського короля, підкупити всіх знатній

ших мужів в Греції, удалися також до Епамі

ІІонда. Тоді Епамінонд відповів послам. «ЯК

II~O вам RОрОtіІЬ бажає від мене чогось такого, 

lI~О є добрим для :моєї вітчини, то я зроблю йо

му це дарам, колиж він хоче· щось таІ{ОГО, що 

принесе моїй вітчині шкоду, то вам король не 

має тілько зо.лота, щоби міг мене піДКУПИТJf.» 

RОtlІИ пізнійше деЯltі вороги Епамінонда заки

дували йому, що згордів і рівнає себе 3 Ara
мемноном, відповів Епамінонд. «Як MOjltHa 
мене рівнати з AraMeMHoIloM, ЯІ{ИЙ 3 цілою Гре

І~ією за десять літ здо6ув одно' місто, а я 3 

одним містом в однім дні освободив цілу Гре

цію.» 

Битви під Лєвктрами 371. і Мантінеєю 362. 
р. Епаміноид був 3Іrаменитим вождом і ор

rапізатором, а помагав йому у всім другий ве

,1[ИКИЙ тебанський муж Пельопід. Епам:інонд 

СЕОрО зорrаиізував армію, ввів нову скісну' лі

ніІО боєву, при помочі котрої розбив цілковито 

Спартан під ЛЄВRТРа.ми 371. р. хоч Опартанці 
були майже два ра3ІІ чие[ленніЙmі. В боротьбі 

під ЛЄВRтрами відзначився найбільше св.ятИЙ 
тебанський полк, утворений Пельопідом, ко

Tporo члени прислrали, що або побідять, або 
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ПОЛЯЖУТЬ, але ніколи H~ уступять З поля бит

ви. Побїдоноснї Те6анці наїхали Пельопонез, 

впали до Меседїї, яку визволено зі спартан

еької �-ІеВОtJЧЇ й: проголошено сво бідною дер-· 

J!\aBOIO. 

Коли-ж, дещо пізнійше, Спарта~ці висту
пили ДО нової борби, впав Епамінонд на но

во до Пельопонезу й побив їх У битві під 

~ІантїпеЄІО 262. р. але сам був в борбі ранений . 
.. ТІікарі сказали йому, що буде так довго ж~ти, 
/ІОКИ .не витягне залїза 3 рани. ЕпаміНОІІД так 

довго не витягав заліза 3· рани, доки не доне

сено йому, що Тебаllці "побідили. Коли прия
телі Епамінонда жалуваЛJІ, що він так е:коро 

їх опускав, сказав Епамінонд, «Я уміраю, але 

полиmаю по собі дві дочки: Лввктру і lvlап

тінею.» 

Хоч із смертю Епамінонда упала TaKOj1\, 

с~ч:ава й могучїсть Теб, але й Спарта 3. Toro часу 
вже ніколи не піднеслася до більшого значін

ня. В цілій Греції не було тепер міста, ltOTpe 

могло би обняти провід над Греками, а цього 

як раз тоді треба було, бо від півночі зБЛИjl~ав" 

ся ворог,' п~о загрожував самостійності Греції. 
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Македонія. 
ФИЛИИ Македонський 3·95-336. 

~ Македонія. МаІ\едонjя лежить на північ 

від Тесалії, ограничена зі сходу Тракією, з за

ходу ІJlіріЄJО. в це край гористий, з /кілько

~Ia плодовитими ДОt,чинами, З підсоннвм о мно

го острійmим ЯІ{ в Греції. В горах Македо

нії знаходилося багато мінеральних плодів, 

поміж ними наВ,іть З0ЛОТО й срібло, а в ліса,Х' 

жило багато дикої звіРІІНИ (Геродот згадув на
віть льва). Мова ~Ial~eДOHцiB була подіБНОІО 

ЛО греЦЬІ{ОЇ, ГO~OBHO дО дориЙського. нарічча. 

НаЙБажнійmі македонські міста БУ~lІИ Пельля, 

Підна й TepJ\fa, пиніmна Са.льоніка (Сосунь). 

Найдавнійша історія Македоніі. В Ма

кедонії панували королі, які виводили свій 

рід під Гераклідів. 3-поміж македонських ко

pOtТIiB найважнійmим був Олександер, за часів 

персы\хx вовн, ЯltОГО звано приятелем rpeR1H. 
По перських війнах велися в-МакеДОНії часті 

домашні війни. І\о,,;ти Теби стали слав~ими й 

одеР~І\али геtемопіlО Греції, вмішалися, Тебапці 

в спори Македонії. Тебанський вожд Пел'ьо

під звернувся до .Македонії, і зневолив ії-я~ 

прис~упити до союза з Те6ами, а за закладни

Ita взяв до Те6 королівського сина Филипа .. 
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Фипип виховувався з того часу в Тебах, 

де жив в домі ЕпаміНОlІда. Тут пізнав усі ~ій

ськові урядя\:еНІIЯ, приглянувся всім політич

ним устроям Греції, але рівночасно пізнав нез

году поміж Греками, і побачив що хто зуміє 

добре використати неsгоду і недовірря поме·· 

жи грецькими містами, буде міг легко стати 

паном Греції, і тоді то вже зродилася у його 

гадка, підбити Грецію. 
:Коли Филип мав 23 роки утік з Теб до 

MaKeДOHiї~ де став управляти державою, 3 по

чатку як опікун малоліТНОFО свого братанича, 

НЕОГО відтаlt усунув і сам став королем. Він 

поставив собі завданнєм здобути цілу Грецію, 

J(O чого йшов звільна, але невпинно. В бо·о 

ротьбі не перебірав у средств ах , де не помогло 
оружжє, там послугувався хитростю, або під

купством. В кождім грецькім місті мав своїх 

ІІРИХИЛЬНJІІ\.ів та свої СТОРОІlництва, які все ді

лали на його користь. Филип казав отверто, 

lЦО в І~ілій Греції нема ані одного міста, ROTpe 

:м:алоби так високі мури, яких не мігби перейти 

осел обладОва.lШЙ мішками З0лота. Коли Фп

лип розпочав борбу 3 яким грецьким містом, 

о а побачив ЩО ще не час на послідну розправу, 

уступав. в ча.с, щоби відтак по-часі нанести 
\ . 
пеВНІЙШИЙ удар. 

Як л:ише СТУПИВ на пристол, БИДОСКО

ІІали:В ма:к.еДОНСЬІtУ армію, та завів- нові полки, 
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так звані македонські фалянtи, воружені ~a}\, 

, довгими І\опjями, ІЦО жовніри 3 послідних ря

,ців мог.ЛИ НІІМ:И дістаТІІ до першого РЯ,п;у 

і в цей Сllосі6. ПQмагали тим, що боролися на 

переді. 3авівш:и лад і порядок в державі, за

пяв ФИJІИlI деЯЕі :міста 1Іа TpaЦЬKO-MaKeг~OH

ськім побе.реJІ\жі, де за.ЛОJI\:ИВ місто Філіпі, по

чім постановив вмішатися в грецькі справи, а 

lІа.году до цьрго даЛIІ ЙОЬfУ самі Греки. 
Свята війна проти ФокіЙців. В І{раю ч)о

l'~lйців' деjка.ла C~laBHa святиня Апо.льона в 

Дельфах, яка ма.ла неСЧИСtl'rJимі богацтва. Фо

Itїйці JІИХО ДИВИtlJИСЯ на незлежність і зріст ба

гацтв святині, а в-кінці з~6ра.ли частину піль, 

II~O налеJfJ~а.JIИ до неї. Тоді, на спіЛЬІІій на

раді дельфійської ауфіктіонії, на внесення Те

банців заСу,nя\:ено фокійців на грошеву :кару, 

а ВИІ{онаJrт-rя присуду повірено Тебам. Але Фо

}~ійці, місто під,цатися аасудові й заІlлатити 

ГрОІІlеву кару; заВОtil0діли святинею, і за загар

()ані скарби наЙМИЛJІ велике військо, яке не 

ЛИIlІе відперло Те6анців, але п~е впало до Те

салії. Тоді Тебанці візвали помочі Филипа, 

який прибув 3 вііІСЬКОМ до Греції, побив Фо

І~ійціR, але рівночаено ІІокористувався ІІаго

ДОІО і заняв ТесаліІО, 3 якої вяtе ніколи не усту

ПИВ. В глиб Греції ще не посунувся, бо розу

}УІі в, ЩО до цього не прийшов ll~e відповідний 

час, а звернувся вперед проти наймоrутнійшого 
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міста, на македонсько-тракійськім побережжі, 

Олінту. 

Демостен. Рів·· 

ночасно 3 ФИL1JИ

ПОМ жив В Ате

нах найбільший 

rрецький бесід

ник іпослідний 

державник Гре

ції, ДеМостеІІ. 

Хоч син багатих 

родичів, якому 

отець . ПОrЛИШИВ 
великий MaeTOIt, 

:мусів у своїй МО

лодостіборотися 

3 неД09татком, бо 

ЙОГО опікуни TaIt 

завідували ЙОГО 

добром, що коли 

Демостем доріс, 

то йому майже 

пічо не ЛИПІИ

лося. 

В :молодих лі

тах мав Дe~{o-

стен дуже сла

(I>iIJ
• 26. 

Демостен. (Рим, Ватикан). 

бий голос, гикався, не вимовляв деяких букв 

і рушав говорячи рамям. Його ровесники на-



_.: 142 -

сміхаЩІСЯ· 3 .Його, не прочуваючи його будучої 

слави. Коли раз почув Демостен промову слав

ного бесідника, так нею одушевився, що рішив 

стати бесідником. 3тої ПОрІI працював день і 

ніч, над берегом mумячого моря, скріпляв свій 

слабий голос, та старався перекричати гук 

моря; - щоб вимавляти виразно букви вкла)J;ав 

собі під язик камінчик, щоб більше праІ~ІО

вати та не виходити 3 хати, обголив собі пів 

голови. Щоб відзвичаїтися від прикрої навич

Е,П рушати рамям ставав під висячим мечем і 

як лиш забувся і підніс рамя, коловся Ve
чем. При т~.кіЙ совісній праці поборов b-ре]lIті 

всі труднощі й став найбільшим грецьким бе

сідниІ).ОМ. 

Часи занепаду атенськоі демократіі. 3а 
Демостена стало занепадати політичне життя. 

Місто демократії прийшло пановання охльо
кратії. У праву держави за'хопили в свої руки 

найнисші верстви н'арода, які домагалися тіль

ки забав та ігрищ, на кошт засібнійших го

рожан .. На народніх зборах западали дивні 
ухвали, як приміром, щоби всі надвижки дo~o

дів не ховати на прикрі часи, а обертати на 

забави для народа. Багато пустих людий, що 

вміли тільки гарно й легко говорити, вибива-:

лося на перше місце, підлеЩУІОЧИ на кождім 

кроці народові. РівночаСIІО йшли процеси за 

процесами, в яких потягано до отвічальности 
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найбільше заслужених мужів, за яку небудь 

невдачу. Ніхто серед таких обставин не звер

тав уваги на велику небеспеку, яка РОСtча на 

півночі. Що-лиш Демостен звернув YBary Атен
ців на Филипа й докладав всіх зусиль, щоби 

п(>бороти Його. 

Занепад Олїнту. 3 тоі пори·, як Демостен 
побачив, що Филип стремить до підбою Греції, 

виступив проти його в СЛ,авних своїх бесідах, 

званих Філіліками. На жаль його ради не зна

ходили вАтенців довірря, бо як винших :мі

етах Греції, так і в Атенах мав Филип своїх 

прихильників, на чолі яких стояв другий зна-. 

менитий атеньский бесідник Есхін, чоловік 

спосібний, проворний, але 6езхараІ{терниЙ. Ес

хін говорив, що. Филип не мав жадних ЛИХИХ 

ІІамірів супроти Греції і все доводив до цього, 

що Атенці, або не давали помочі містам,з якими 

воював Фи'лип, або вислана поміч приходила 
запізно. Що-лиш пізнійше побачили Атенці, 

які то добрі були ради Демостена й почаtЛИ 

приготовлятися до боротьби, та дали поміч 

Оt1JіптоВі. Та поміч ця прибула за-пізно, (Ри

лип здобув Оліпт, збурив ЙОГО до нащади, а 

населення запродав у неволю. Від тепер, ста

нувmи СИЛЬНОІО ногою на півночі, стремить Фи

лип отверто до підбою Греції і я~де лише догід

ної. до сего хвилини. 
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Битва під Херо~еєю 338. р. Щоби дати 
Филипові нагоду уВійти до середущої Греції, 

поставив на зборах делфійської амфіктіонїї 

Есхін внесення, щоби виповісти містові Амфі

еі. святу-війну, і ведення її повірити Фили

пові. На зазив а~фіltтіонії прибув Филип 

чим-скорше до Греції, але не пішов проти Ам

фіси, тільки 'перше заняв Елятею, що була 
І{·лючем до середущої Греції. Тоді за раДОІО 

Демостена заключили Атенці зі зненавидже

ІfИМИ їм Тебанцями союз для спільної оБОРОНIJ 

проти Филипа. Та було вже за-пізно. 'Під 
Херонеєю 338. р. Филип розбив грецьке віЙ~І{О 
(В битві святий тебанський полк, заложений 

Пельопідом, поляг до останнього жовніра) і 

заняв тебаНСЬRИЙ замок КадмеІО. Атенцям, Il~06 

не приводити їх до крайности, признав Филип 

лагідні услівя мира. По битві під Херонеєю 

пішов Филип на Пельопонез, скликав послів 

від усіх гре]~ЬRИХ міст до :Коринту, і там усі 

Греки признали його начальним вождом всіх 
воєнних грецьких сил. 3 того часу самостійна 
Греція перестає істнув~ти. . 

Смерть ФИпипа. Від тепер почав ФИЛ.ИП 

3 цілою СИЛОІО ПРИГОТОБЛЯТИСЯ дО бороть.6и 3 

ПерзіЄІО, бо хотів підбити цілу пеРСЬІtу дер
жаву, але не міг перевести в життя своїх даль

ших плянів, бо небавом згинув убитий 336. р .. 
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Олександер Великий. 
336-323. 

Молодість Олександр"а. Цілу могучу дср

"каву, ЯI'~У сотворив ФИЛИП, обняв МОЛОДІІЙ, 

tчедве двацятлітний ЙОГО син, Олександер. 

Олександер ~уродився тої самої ночи, в якій Ге

рострат, хотячи вславитися, підпалив велича

ву С!3ЯТIІНЮ Артеміди в Ефезі, тому ВОРОЯ~И:,1И 

Олександрові, що він заволодів цілою Азівю. 

Вже в перших дитячих літах визначався ОtлеІ\

сандер великими спосібностям, які його 

батько, ФИЛИП, старався всіми' способа:ми роз
вивати, тому дав йому за вчителя найбіль

ІІІОГО грецького фільозофа, ,Арістотеля. 

Найбїдьше любив Олександер читати Го

мерову Іліяду, яку мав все під ГОЛОВОІО, Іцоб 

нроБУДІІВШИСЯ рано, міг дальше читати, а взір

]~eM героя був Д.ля Олександра Ахіль і його І 

ОДИНОКІІМ бажаннвм БУJІО в молодечім віці ста

ти подібним .. .\хілеві. Тож ІtОЛИ сповіщали 

його про нові побіди Филипа, "~РИІtНУв .раз 

Олександер. «Мій батько здобуде цілий світ, 

а мені не поли:шить віЧ0 до роботи.» !{ОtЛИ 

Олександер був· мо.лодцем, привели Филипо

ві дуже rapHoro коня Буцефа~;rа, якого найліп
ІІІЇ їздці не могли досісти. Олександер побачив 

сейчас. що кінь боїться своєї тіні і устаВИR 

Н('~спі1'на Історін. To~.,I. 10 
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коня так, щоб не видів її, досів коня і KepM~T. 

вав ним по своїй волі. ~оли Олександер зсів 

3 коня, обняв його Филип і сказа-в: «Шукай 

Фіr. 27. Олександер Великий 
(MiHxeH~ f ліптотека). 

собі, сину, иишої держави, Македонія ДJIЯ тебе 

за-мала.» 

Олександер в Коринті. По смерти свого 
батька поспішив ОлеІ\сандер сейчас до Греції, 
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де в Коринті вибраt!1и його Греки начальним 

вождо~{. -В :Коринті. стрівся Олександер 3 грець

ким фільософом Діоtеном, який учив, що чи~{ 

меньше чоловік потребує, ТИМ подібнійшим 

стає до богів, тому сам ходив майже наго, . а 
помеПlІ{аннвм 1ІОГО була стара бочка. 3 початку 
мав він ще чарку на воду, але коли побачив 

хлопця, ЯКИЙ пив руками воду, викинув чарку. 

Примір Діоtена наслідува.ло багато -грецьких 
фjльософів, яких там називаjІИ обидливо пса

ми J (цинікаМIІ, від грецького слова «кинес» 

пси). Будучи в :Коринті, забажав Олександер 

побачити Діоtена. Він розмовляв з мудрецем 

довший час~ Ї' був так одушевлений його від

повіддями, що обіцяв Діоtенові дати, чого він 

.ЛИШ захоче. ГГоді ДіоtеІі відповів: «ВСТУПИСЯ 

і не засланяй ]\Іені сонц.Я.» Олександер, не 

то що не образився відповіддю Діоtена, аде 
сказав, ІЦО коли-б не був ОJlександром, то хо

тів би бути Діоt~ном .. 
Збурення Теб. 3 Коринту піПІОВ ОлеІ\сан

дер ДО 1Іакедонії, звіДКІІ виправився проти на

родів, які мешкали на північ від Македонії. 

Коли Олександер воював на півночі, рознесла

~.Я в Греції вість, що Олександер помер. На 
ЦЮ, . вість повстали Тебанці. Та О,лександер 

з'явився незвичайно скоро в Греції, побив Те

банці в і 3НИЩИВ Теби, 3 виїмком одного дому, 

поета Піндара і святинь. 

10* 
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Виправа Олександра на Перзїв. Привер

нувши в Греції супокій, почав Олександер І 

• приготовлятися до походу на Перзію. На чолі 

30.090 піІІІИХ і 5.000 їздців переправився Оле
І{сандер 334. р. череа ГеЛ6СПОНТ до Азії і ll~е .. 
того са1.IОГО POIty побив Перзів в Малій Азії 

над рі:кою Граніком. В бою мало що не втра

тив ~tиття. Підчас битви напало на його ,двох 

Перзів і, коли О"ТJексаидер ВСТРОМИВ СПІІС ~~ 

груди одного. другий вже підніс меч, щоб уда

рити в голову }{ОРОЛЯ. В рішак)чій ХВИЛІІні 

цадбіг ІІа-поміч кородеві макеДОНСЬІ{ИЙ вожд, 

]{літ, і одним замахом відрубав ПеРЗ0ві fOJIO

ву Й руку і в цей спосіб уратовав Олексан

дрові життя. 

]10 битві ІІрибув Олександер до міста (ор
діюм, де був ув одній святині BY30tТJ так замо

таний, що його ніхто не вмів розвязати. 3 
цим узлом вязався переказ, що хто ЙОГО роз

вяже, запаІІУЄ над l~ілою Азією. Олександер" 
не надумуючися, витягнув 3 похви меч і роз 

тяв узол. 3 того часу мешканці Азії уважаЛl1 
Олександра своїм паном. 

Александер займає Фенікію, Палестину й 

Єгипет. В місті Тарзі Олександер ТЯЖІ~О за

хорував, коли' спочений . СКОЧІІВ дО ріки~ п~об 
викупатися. По виздоровленню рушив проти 

персыIогоo КОРО"IJЯ Дарія ІІІ. і побив його під 
Тссус 332. р. р. Дарій дедве втік 3 поля 601() , 
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а його жінка й діти попали в руки ОлеІ{сан

J(pa, який обійш~всл З полоненими дуя\:е лас
каво. 3 під Іссу не пішов Олександер за ,11J;a
ріє:м в глибину Перзії, але звернувся на-по

лудне, здобув Фенікію, яка підда.lІася йому ~ 

пиімком міста Тира, яке здобув Олександер щО 
.JIИШ по семимісячній облозі й аа кару збу

рив його цільковито, 2000 горожан казав ПРІІ
бити на крест, а других запродав у неволю. 3 
того часу Тир упадає цілковито, а на ііого 

місці знаходиться нині маленьке село. 3 Тиру 
удався ОсІ1ександер через Палестину до Єгип

ту, де Єгиптяни приняли його як освободи:

теля з-під перського ярма. В Єгипті заложив 

O~ТJeKCaHдep місто свого імені, ОлександрjІО, 

.яка в короткім часі, завдяки догідному поло

я~енню, стала великим торговельним містом. 3 
Єгипту відвідав Олександер оазу Сіваг, де зна

ходилася славна СВЯТИІ-ІЯ Амона. 

Здобуття Перзїі. В тім часі, ЯR Олексан- . 
дер перебував в Фенікії й Єгипті, приготов

лявся Дарій до нової боротьби й збірав вели

ке військо. В Асирії, на просторій рівнині 

між двома :містами, Арбелею і rавtамелею, не 

даJІеко руїн Нініви, зійшлися обидва володарі 

331. р. Полководці Олександра радили c~peд; 

lІочі ІІапасти на перське військо й розбити йо

го, але O~тreKcaHдep' відповів: «Не думаю ви

Rрадати побіди.» На другий день ро~горі(lІася 
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боротьба, однак, мимо хоробрости Перзів, ОІ1Іе

ксандер віДІlіс велику побіду. Дарій ІІІ. утік 

в глибину Ірану, а Олександер, майже без опо

ру, заняв Вавилон, Суау, вдерся до влаСТIІВОl 

Перзії, де з пімсти за спустошення, заподіяні 
f~ОЛИСЬ I~cepKCOM в Греції, власноручно підпа

L~ІИВ веtlІичаві перськІ падати в Перзеполіс. 3 
Перзії піІПОВ Олексаllдер до Медії і заняв 

УІ\ріплену Екбатану. Величезна перська дер
ж.ава, яка :колись СОТКИ тися,чів вислала на 

здобуття Греції, піддалася тепер горстці І'ре

I~iB і Македонців. Нещасливий Дарій утік на

схід до Ірану, та тут ЙОГО, його власний' Ha~lic

ІІИК Бессус, щоб ПР}Іподобати~я Олександрові, 

~убив, за що ЙОГО відтак Олександер казав при

бити на хрест, а тіло Дарія R.аза~ завести до 

столиці й поховати в королівських гробах. 

'Похід Олександра до Індії. 3доБУВИПf 

Перзію, завів Олександер на своїм дворі східні 

(~TPOЇ і східні звичаї, а піддан~ мусіли присту

пати до його ha-вколіШJ{ах. 3 цього були нев
доволені ~IaдeДOHцi й Греки, що БУt;JИ -ПрИ3ВИ
чаєні до простоти. Однак багато 06леСНІІків 

. Ітідлещува.лося Олександрові. ЛИlпе Іїліт, 

який уратував йому ж.иття над Граніко:м. мав 
відвагу говорити правду Б очі. Коли раз під

час пира докоряв Кліт О,лександрові, розгні- . 
ваний король вирвав із руки жовніра спис і 

пробив ним грудь І\.літа.' Побачивши кров, сха-
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менувся, РО3ІІ,паRався, кинувея на своє лі'J~~О 

1і І{ликав жалко: «Кtilіте! hліте!» але вже було . ~. 

за-пізно. 

Пере60LllіВIlІИ етрату l{літа, рішився ()ле

l(сандер йти походом на Індів 330-326. р. (Ін
дії бу~1lИ тоді ДУJке мало звісним краєм.) ОLче

ксандер переЙlllОВ ріку Інд, побив індийсьного 

І\.ор.оля Пора~ хоч Інди послугувалисл R 

боротьбі слонями. О.леІ\сандер мав намір іти 

даtльше в гдиfiину краІО, але віЙСЬІ{О, яке хоті
,ТІО вже вертати )\0 вjтчини, відмовило itOMY 
послуху Й неволиао I\ОРОЛЯ )~o повороту. Оле·· 

ксандер завернув і пішов 3 водами Інду aiI~ до 

ЙОГО гирла, де поділив вій:сько на дві части; 

ІІерша частина вернула морем, друга під про

водом самого Олександра пішла пустим полуд

ІІе~вим побережжем Ірану, р,е мало що не заги-
. * 

нула 31 епраги . 
Смерть Олександра. 110 повороті 3 Індій 

відбув ОлеІ{сандер великий тріюмф і став зай

матися орtанізацієао веЛИJ(анської держави. 

Сtлава його розходилася по цілім тоді ~HaHiM 

світі, а дві тогдіПІні більші держави, Рим 

* Коли серед спеки неі мліли аі спраги, підбіг ОДРИ 
н\()внір і подав ОЛСІ{сандрові телом, наповнений ВОДОЮ. 

Та. ОлеІ{сандср, вилив воду на.зсм.тІ ((), бо не хотів сам 

пити, тоді ЯІ~ його ВОЯКИ а :ж:arи вмлівають. Одушевлені 

жовніри закликали: «Веди / нае дальше, ми вже не 
чуємо епраги, ми безсмертні під таким ПОЛRОВОДЦСМ'>. 
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і Jіартаrіиа ІІрисла.пи своїх ПОСLlів до його сто

лиці ВаВИL~ОНУ. Олександер бачив, що лекmе 
було 11ому здобути велику -перську державу, 

як панувати над нею з горсткою Греків і Маке

донців, тому старався погодити схід із захо

дом та ПОЛУЧІІТИ разом обі цивілізації. ІІе 

хотів від зробити, закладаючи грецькі кольо

нії в Азії і попираючи мішані подружжя Гре-· 

l~iB 3 Перзам~. Сам Олександер дав до цього 

примір, оженившися з гарною Роксаною а від

так 3 одною 3 дочок Дарія ІІІ. (ішов за примі

ром Перзів, які жили в многоженстві). Не 

подобаLIІОСЯ Грекам і Македонцям, що KOPOLТJb 

ставить їх на рівні 3 Перзами, аcJ1е Олександер 

умів усе ПО3ИСІ{ати своїх підданих ДЛЯ своїх 

плянів. Та Олександер не мав часу зорrанізо

вати своєї деРjl\:ави. Дуже вчасно почав за~е

падати па здоровлю і весною 323. р. умер в 33. 
році життя. І{оли уміраючого короДЯ ПИТ3нJ1И

ся, хто мав бути його наслідником відповів: 

«Той що -буде найбіаьше ДОСТОЙНИМ.» 

Смерть Демостена. На вість про смерть 

ОLlJександра вибухло повстання в Греції, якого 

душею був Демостен. Греки о()лягли MaKe~ 

донського наміеника, Антіпатра, в тесалійсь

нім місті Лямія. Однак Антіпатер дістав 3 

~IaKeДOHЇЇ підмогу й неволив Греків до здачі 

оружжя, а в Атенах осадив MaKeДOHCЬK~Y за

Іо10ГУ .. Тоді ДeMoc~eH, щоб не дістати ся в ру-
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ки Македонців,. утік на .острон КалявріІО, а 

Б·ОЛИ посіпаки Антіпатра прибули· сюди, отру

ївся (322. р.). Атенці. виставили йому памят

ник 3 написеІО. «Коли би ти, Демостене, мав 

був силу рівну твоїй ВОЛ'і, то ніколи Греції не 

бувби заняв ~IaKel~OHeць.» 

Судьба держави Олександра Великого. 

держава Олександра не устоялася довго. Оле

ксандер Великий жив за коротко, щоби Mir 
новозбудоваІІУ державу уладити та завести R 

ній лад і порядок. Найбільше зпачінняв його 

державі маtЛИ вожди .побідоносної армії. ВОНИ 

порозумілися між собою, що син і брат Оле

ксандра мати-муть лише титул І\оролів, а дер

жавою будуть -правити самі вожди, які й ро

зїбраL1ІІІ між себе поодинокі провінції. Але між 

ними не бу·ло згоди; одні ба.жали удержати 

єдність дер.жави, другі хотіли поділу поміJІ~ се

бе. Поміж одними а другими почалася занзята, 

боротьба, яка скінчилася битвою під Інсом 301. 
р. Побіди:.JIИ сторонники поділу держави О.ле

I~caHдpa it Македонсько-перську державу поді
лено на части. 

На Micц~ давної великої упіверзаtЛЬНОЇ 

держави повста.J!9 біЛЬІІІе ,церж.ав, 3 яких най

важнійші були 1. Македонія в таких граПJІ

ЦЯХ, які мала за життя Филипа, отже з Гре

цією. 2. Єгипет зі столицею 9.лександрівю. 
3 .• ~зія, що обнімала 1'laLlIY Азію, Сирію, 1'Іезо-
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потамію і І ран. Крім цИХ Г~cJ10ВНИХ держав 

ІІовстало богато другорядних, з яких найва,к

нjЙІПі були Перtаменьске ROPO\lliBCTBO і Родос, 

R Малій Азії (Родос мав могучу фдьоту). 

Всім держава~f, що повстали на руїнах 

держави Одександра Великого, нанесли стра

ІІІНИЙ удар І'а,лійці (мешканці нинішньої Фран

I~.iї і альпейських країв) які впали вперед до 

~IaKeДOHiї 279. р. а відтак увійmаи до Греції, 

_рабуючи і палючи все. Вони хотіли ограбити

таRОЖ евятиню Апольона в Де.Т[~фах, але I{ОJtи 

запустилися в прова~іІИ. дикого Парнасу, спа

даlоче 3 гір каміння, нанесло їм великі встра-

,ти, а помія\: Греками повста,ло Ilовірря, що сам 

.:\польон станув до боротьби з іа.ліЙцями· в 

обороні свовї святині. По ограбленню Г,реції 

~тдаРIІЛИ іаtлійці на Малу Азію і грабиди її 
безкарно ДОВІІІИЙ час, ДОКИ НОtЛодар Азії, Се

деВІ\, не розбив їх і не приневолив осісти Н 

одній части МеНЬІІІОЇ ~L\.зії, в іа;rІятеї. 

Поезія, наука й мистецтво Греції. 

в чім лежить історичне значіння Греків. 

Грек.и займали не великий простір і ніколи не 

творили бjДЬІІІОЇ одноці"lІЬНОЇ держави, а мимо 

цього заНЯtТІИ вони у всесвітній історії одно 3 

найза~fітніЙІІІИХ місць. Вправді вславилися 
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Греки ~еликою хоробростю і пожертвованнєм 

в обороні своєї вітчини, та не лише відперли 

вони' кілька, ба кіЛЬІ\анацять разів сильніit-

111і ряди Перзів, але вели 3 ними по6іДОІІосні, 

зачіпні війни. Мали Греки славних законо

давців (Содьон, ffлістен) великих вождів 

С~1ільтіяд, JІєонід, Темістокль, Кімон), веЛИКІfХ 

державних ~fужів (Перікль), однак велике зна

чіння Греків лежить де иише. Греки здобули 

собі своє місце серед народів всевітної історії .. 
на полі науки, поезії і мистецтва. _І хоч їх 

пізнійше побідили Римляни й утворили 3 Гре

IІії свою провінцію, то цобіджені орУjІt,!\ЄМ 

Греки, побідиtЛи Римлян наукою- іпросвітою. 

Епічна поезія. BjRe кодо року 1000 пе

ред Хр. переповідали Греки одні другим опо

відання про Троянську війну й поворот Оди

сея. Автором цих двох велин·их епопей ува

~\f\али Гомера, однак нині більшість учених го

диться на це, що Гомер цих поем не написаR~ 

а є це веtттикі народні' еПопеї, які жили в устах 

народа, доки ТIІран Атен Пізистрат не казав 

їх списаТl1 j уложити в одну цілість. 3 помі.JI~ 
епічних ІІоетів Греції, замітний також Гезіо,ц, 

п~о оrІиеав стихом почаТОІ{ світа і роди богів. 

Лірична поезія розвинулася наЙСКОРПІе в 

~Іалій Азії між Йонця1v[И. Ліричні поезії писав 

Сольон, поеТRа Сафо, яка жила на острові 

~Лєз60С, ліричну поезію п.леRали й ДоріЙl~і~ а 



навіть у Спарті подибуе;мо .Jіричних поетів і 

Фі.'. 28. СОфОИJlЬ (Копія 
ори~іНaJlУ 3 4 СТ. пр. Хр. у 

Лятерані в Римі). 

співаl\jв. 3а часів 

ОлеІ{сандра Велико

го жив в Тебах LТIi

ричний поет Піндар. 

Драматична пое
зія. . До наЙВИ3ПІО

го розвою діЙШ,iJ8. 

грецька поезія R 

драмі, а на1.tбіtчьші 

драматурtи Есхіль, 
Софокль Еврипід 

ЖИ,7ІИ в· Атеllах за 

часів Перікля. R 
А тенах жив такоя\: 

комедіописатель l\рі

стофан, а в піЗllій

ІІІИХ часах предста

витель новочасної 

l\о~{едії Менандср. 

IсторіО"рафія. По
чатків грецької істо

ріоtрафії mукатитре

()а в пиеьмах ,ТJьоtо

rрафів, що збірали Н 

списували перекази it 
міти, та старалися списати їх в певнім ХРОНО

,льоrj~Інj~{ порядку. Батьком в.ластивої гpeць]~oї 



іеторії БУll Геродог, що жив н уІ. віці перед Хрис. 

Геродот походив 3 ГаІlікарнасу, подорожував 

дуже багато, й підчас подорожиti був на піп

нічнім по~ереJl\жі Чорного l\{OЇ) Я , та ІІеРПІИЙ по
дав нам звІСТІ\И про народи, меlllІ~аlочі IIa)~ 

Дністром і Дніпром. ГОЛОВІІИ~І ді.лом Геродо-

. та був опис пеРСЬRИХ війн. rcО~lИ ГepOl~OT чи

тав свов ДЇІіІО на олі~fJIіЙСЬІ\ИХ ігрищах, П'рис

лухувався йому дуже пильно і заплакав а ра

,цости якийсь Хt:Jопчина. Ци~[ хлопцем був піз
нійши:й наЙбі .. 1JЬШИЙ греЦЬІ\ИЙ історик Т.~ікідид~ 
уроджений в .~TeHax, що описав Пельопонезь

ку віЙну до 411. р. Умер замордований і, i'~oгo 

діло остало неСІtінченим. Поміж греЦЬRИ~(И 

істориками займає Би:значне місце таКОіІ\: Ксе

нофон,· який окрім деяких фільозофічних тво

рів, опиеав похід і ПОВОРОТ Греків переn і по 

битві піJ( Кунакеою 401. р. 

Фіnьософія починав вперве розвиватися в 

Малій Азії, де виеТУllає Та.лєс із 1tli.тIeT~Y. Від
так виступають низначнійші q)ільосоq)и, ЯІ{ l1і

TarOp 3 Самос, а в Атенах Сократ і його учеНИІ( 
Плятон. П"ТJятон учив, що все, що істнув на 
світі є ЛИllте слабим і марним відбиттвм· ск.іп-
,чених форм ідеї. Фільософія Пляtона в ідеа

ліСТИЧНОІО, у своїх творах стремів він до пізнан

ня беа,смертного взірця всесвіта, та щобlІ пере
ІІЯТИСЯ красою, добром і правдою. Свою фідьо-
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еофію ВИ.JIОЖІІВ Плятон В діяльоtах, у ЯfiИХ 

веде розмову Сократ із своїми учениками. 

Арістотель. ученикоы� Плятона був ве

дикий грецький фідьософ ~t\рістотель, урод

ж.ениЙ на тра.кіЙСЬІ\ім побережжі. Виховувався 

в Атенах, а відтак став учитеJІем ОлексанДРа 

ВеJIИКОГО. J\.оли Олександер Великий вирушив 

на Перзів, ./\рістотель вернув до Атен, де за

дожив свою c~тyaBHY школу, Ліцей. Фільософін 

.}\рістотеля виходить 3 ціЛТ\ОВІ-ІТО ИНШИХ основ, 
як фільосоq-Jія Плятона. Бо коли ПЛЯТОlf ви

водив все Б~Д незвісної нам ідеї, то ApiCTOTe(!~ь 

учив, II~O всяке пізнання повинно ВИХОДИТИ 

від річий реальних, підпадк)чих під наПІі 3}IИ

ели. Його фільософія є проте реалістичною~ 

яка повинна опиратися ~ТІише на людськім /:(ос

віді й розумі. ApicToTet.1b умер в тім самім 
році що 11 Демостен (322). Погляди, які ВИ('.

казав цей учеJІИЙ у деря\алися по І-Іім довгі ві

J~И, а в декотрих науках, приміром в LТІhоrіці, 

ПОСТУПИВ світ малощо дальше й до нині. КріМ 

~)ільософії займався Арістотель фізикою, 

aCTpOHOMiє~), та ()~TB, якби основателем нату

раліетичних наук, а передовсім був творцем 

аОО~ТJьоtії, як :його учеНИR Теофрат 6ув пеРШИ1\1 

грецьким ботаніком:. 

ПізніЙПІе виступає н Греції багато Іце 

фільософів, з поміж котрих замітні два, які 

даLЛИ почаТОR двох ГОtЛОВНИХ фільософіч-
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ний шкі.л: Епікур 3 Самос, що витворив епіку

ре1іську шк.олу, якої представителі вважа(ТІІ-I за 

Jlайбільше ll~астя чоловіка у~ивати й весело 

жити і 3ен<;>н, що дав почин стоїцькій IlІКОЛЇ, 

яка вчила, що чоловік доходить. до щастя, 

ограничаючи й побідяtаючи свої пристрасти. 

Реторика. Штука краснорічивости дій

шда до найвисшого РО3ВІІТКУ в Атенах, де Уї 

сприяв демократичний устрій держави. Хто 

хотів мати в державі значіння, мусів потягну

ти за собою нарід на народних зборах, а міг 

I~e зробити лиш той, ІЦО B~liB гарно ПрОМОВІІТИ 

ДО народа. Багато до розвою красноріЧІІВОСТИ 

причинилися софісти, які старалися навчити 

всіх своїх учеНІІків гарно говорити. В Атенах 

б~7ЛО чи-маrlІО славних бесідників: як JІізій, 

1З0крат і оба найбільші б~Сідники, що ЖИЛІf 

аа часів Филипа, Демостен і Есхін. 

Гелєнїзм і гелєністична література й нау· 
ка. 3 хвилиною, коли Олександер Велики'Й 
здобув далекий і великий схід, зиска.ли ГреІ\11 

місце для розпро'Сторювання грецької культу

ІНІ і просвіти. Та було їх замало, щоб гpeI~Ь

І{а цивілізація могла Бсюда увійти й перетво

рити весь світ на грецький лад. Тож витворю

валася міПlанина грецького й орієнтального 

елємент.у, а вислідом цього не була чисто грець

ка, але гелвністична культура. Що зискав 

грецький елвмент на розширеНIІЮ обєму~ те тра-
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тнв на ЯІ~ості і своїй чистоті. Вее-ж таки грець-

.ка мова стає універзальною l~ДЯ цідого сходу. 

В тій моні пишу·ть історік) Єгипту, Вави.iJОНУ, 

а навіть евяті жидівські :книги перекладають 

на грецьку мову. Однак ізза домі"ІlIКИ ч~rjl~ИХ 

e~:YЄMeHTi В, гpeI.~ы�аa мова ІІСУ6ТЬСЯ і перестає 

бути чистоіu. В поолександрівських часах голо

ЕНИМИ осіДІJ~ами грецької ку.лЬтури, поруч .. А.тен, 
б~тли Перrа~fОН R МаL1Jій Азії і Одександрія в 

Єгипті. Характеристикою ціtЛОГО гелєністич

ного руху в в.ченість, перетворювання давно] 

грецької цівілjзації та брак ориrінальности. 

Грецьке мист.ецтво. Грецьке мистецтво, ЯІ\ 

в загалі кожия штука, знайш~ло свій початок і 

перший ,розвій в реліrії. Представити собі 

свого бога, побудувати йому вівтар, чи СR.Я

тиню, I~e перше ба.іRання чоловіка на полі ми

стецтва. 3 поміж усіх галузий штуки, роз

ВИНУtJчася ІІайскорше у Греків архитектура, а 
перші грецькі святині були побудовані в Ма

лій Азії. ,Г(о найвисшого розвою діЙШv10 бу

дівництво R Атенах аа, часів nерікля, тоді жи

,!ІИ найбіtльші атенські будівничі, як Іктинус, 

J~алікратес і Мнезіклєс, ЯІ\і побудуваtJЧИ свя

тині на АR·РОПОЛІО (стор. 99.-·104.). 
Поволійше й піанійше від архітектури РО3-

вивається грецька різба, яка з початку слу

жила дише до окраси будівництву. ГО,,1JОВНИ~1 

осідком різ6и був 3 початку Оікіон на Пельо-
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<Ріг. 29. АПОJlJlЬОН. (Рим, Ватикан.) 

понезі й ОСТРОВ EriHa. ,.1~o наі[висшого РО3ВИТ

пу дійшла різба в Атенах, де ЯtИВ найбіЛЬНІИЙ 

]'реІ~I\ИЙ різбар Фідій (стор. 104): Рівночасно 

Всесвітна· Історія. '!ОМ 1. ] 1 
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3 Фідієм ЖИВ славний різбар, Поліклєт 3 Оі
I~iOHY, творець CTaT~TЇ Гери в Aproc. По Пс~ 

льопоне3СЬІ\ій війні ЖИLТJИ в Атенах славні різ

барі Скопас і Праксітедєс, яких твори відзна

чалися великою приманчивостю, jltиттєм і при

POДHO~TIO. По Олексан,.црі плекав різбу Лізі1t, 

цвила вона також на Родосі і в Перrамі. 

Побіч різби .розвинулося в Греції, а пере

довсім в Атенах, малярство; аите паМЯТОI\. 

грецького мааярства задержалоея до ІІаmих 

часів дуже Ma~IO. Найбіt1ьші грецькі малярі 

були Поліrнот, 3евксіс, який вималював хлоп

ця 3 виноградом так добре, Il~O птиці прилі

та,ли їсти виноград. НайславніЙПІИМ маляре~f 

. Греції був Апелвс, якому однісенькому ПОЗВО-
. І 

лив Олександер ма,ЛІовати свій портрет. 

Домове ЖМТ/ТЯ Греків. Приватні греЦЬІ<Ї 

доми були зовсім звичайні ІІезамітні в порі в

ланню з пуб~ТJИЧНИМИ б)т,.ців.лями. Доми, ЯRі 

ІJрипираtlІІf до ву.лиці ВИ3ПІОЮ стороною, маt1JИ 

в середині Бідька подівір. Для мущин j 

JRіпок бул~ осібні кімнаТІI, а крім того. БУt1J:И 

кімнати родинні, де сходилися всі члени ро

дини. Домові роботи полагоджували все жен

п~ини, при по:мочі невіЛЬПИJtів j невіЛЬНIІЦЬ. 

Греки JlаtТJежади до ,дуже· гостинних лю

дий і ніl\ОЛИ не питаt1И ПРИХОЖИХ, хто вони, 

не ПОГОСТИВІПИ їХ вперед. ПРИ пирах уприєм

няли гостям час МУ3ИІ{ОЮ, співом і танцями. 



163 ---

Іди лежачи, при чім ліВИ~1 раменем опиралися 

на подушку, а тіло спочивало на при~ладжених 

до цього софах. Тарелі, ножі, ВИЛІtи були 

Грекам незнані, уживали лише ложок. Мясо 

клали на стіл вже покраяне, ЯІ{е брано рука

ми, тому по їдженню мили ГреБИ руки. Під

час їди не пиди нічого, що лиш по їджеННІО 

ПИЛИ вино і то ~Іайже зансіди РО3ІІущене 

водою. 

Одіж носили Греки зовсім просту і неви

бц,г.ливу. Вовняна ~орочка, отверта по правій 

стороні, де спинано її спряжкою ~ п.ттащ., це 

ціле одіння Грека. 

Важпійmі дати· 3 грецьної 
історії. 

1184. (1) 
1104. (1) 
1000. 

850. (~) 

776. 
683. 
620. 

3добуття Трої. 

Початок переселення Дорів. 

l{онець завойваня Пельопонезу До

ра:ми. 

Уставодавство Лікурrа. 

Перша Олімпіяда. 

Вибір 9 архонтів в Атенах. 
3аконодавство Дракона в Атенах. 

11* 
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59-1. (]O"lbOH і надання пv.ав ~~TeHaM. 

56О--';)27. Пізистрат тираном ,Атен. 

510. Прогнання Гіпія а Атен. 

50Й. Реформи ]{.лістена. 

~oo. Повстання ЙОНСЬІ~ИХ міет в l\1aaiii 
.. t\зії. 

490. Битва під ~lapaTOHOM. 

·180. Похід Ксеркеа lІа ГреціlО. l>итви 

в Термопілях і під l;аr:lяміною. На

їад КартаІінців нц Оіцілію. 

47Н. Битва під Плятеями. 

478. JІочатоl\. МОРСЬІ\ОГО еОlоза нід про-

ВОДОМ Атен. 

4Н7. Битва над ріl\ОЮ EBpi~lei\OHO?\I. 

462. Упадок і\реопаrу в Атенах. 

-154. ІІеренесепня І\аеи морського СОlоаа 

aTeHCbl\OГO 3 Де.1ЬОС д? .. л..тен. 
449. Битна на Кипрі, копець персы�ихx 

війн. 

~4,-). rГрийцятилітний мир поміJl\ ... ~TeHa ... 
ми а Опартою. 

-І3 J --404. Іlеrllьопонезеька Bi1lнa. 

421. Мир НіRЇЯ. 

415-413. Виправа Атенців на Сіцідію. 
4-10. Битва під Кізіком. 

405. Битва під Еrоепота~{ое. 
v А 404. ~, падок ... І-\.тен. 

40~. 'Гразибу.:ІЬ проганяє 30 тираН1В 3 

:\тен. 



.J(J J • Похід l\ира проти Артаксеркса. l~ит

ва під Кунаксою. 

399. Смерть Сократа. 

394. J{оринтійська війна. і\тенець J\O
ІІОН на чоді переы\її ф:ІЬОТИ побід

жає Спартан. 

;~,~3. Спартани ааймаІОТЬ тебанський 3Н-

МОН. 

379. Пельопід проганяє Спартан 3 Теб. 

377. Другий ~fОРСЬRИЙ атенсы\йй COIO~. 

371. Битва під Лввктрами. 

~З()2. Битва під l\:lантинеЄІО. 

аб9-3~6. Фидип МакедонськиЙ. 
348. Смерть Пдятона. ;Збурення Олінту. 

338. Битва під ХеронеЄІО. У падок caMO~ 

стійної Греції. 

:ЗЗ()-323. О.,Т}еJ\сандер Великий. 

334. Похід Олександр~ па. Пер~іВ. 
:333. Битва під Ісом. 

332. Олександер'о?новує Олександрію II 

Єгипті. 

:131. Битва під АрбеLпею і rавfамелею. 

330-326. Похід О.пександра J~o Індій. 

322. C~IepTЬ -;lемоеrеиа й .LL\рістотедя. 

301. Битва під Іпсом. Поділ ,цержави 

O,ТJeKCaHдpa ВеДИRОГО. 
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Рим. 
Край і його мешканці. 

rеоrрафія Італії. Апенінський півостров, 

(Званий також Італією, розпростирається на 

південь від .6.\~ЛЬП і зБЛИjl~ається: більше до по
береJR .. ~фРИІ-~И, як Ба(J'ТRан. Італія, зам

кнена від півночі високими горами Альпами, 

що спадають стрімко в сторону Італії, на за

хід rенуенським заливом, .Тіренським Mope~I, 

яке творить Неаполітанськ,ий залив і лучиться 

~fесенським ПрОt'ТИВОМ 3 морем Йонським. ВОНО 
обливав ІтаlJ1Jію від полудня і творить Tap~H

ТИЙСRИЙ залив, що роздіЛІОЄ ПО~lІудневу Ітаlлію 

на два півострови, Апулію і Калябрію. Від 

сходу замкнена Ітаtлія ~~ДРИЙСЬRИМ морем. По

.лога будова Італїї о MHOГ~ гірше розвинена ніж, 

Греції, нема ту тих численних і догідних при:

станий, однак rеоrрафічне положення Італії, 
ІЦО лежить мов у серці середземного моря, до .. 
помогло мешканцям цього краю заволодіти 

всіми по6ережжами Середземного моря. 

ІтаL'Тію здовж, від півночі до полудня, не

ребігав гірське паС~IО Апеніни, яке доходить 

до найбіlЛЬІІІОЇ висоти в країні Абруців, де ~Ч-е
жить найвисший вершок Апенінів (ран Саса 

д'Ітадія БОДО 3000 м. високий. На східнім 

побережжі знімається відокремлена, гора· зва-
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ІІа острогою Італії, Монте-rарrапо, на західнім 

вулькан Везувій, високий 1300 м. По обидвох 

GOKax Апеніну розпростираються невеДИІ(і ни
зини, як етрурийська, римська, кампанська і 

апvліЙська. 
t" 

JІиm' північна Італія має ліпше наводнен-
ня і бідьші ріки. Середуща й полуднева ~Iaє 

,дуже сухі JIiTa, а Апеніни не знімаються до 
~lIiHiї вічного снігу, тому ріки що з ЙОГО випли

вають, мають в літі мало води, а денеде, при

міром в Апулії, й зовсім висихають., В пів

нічній Італії найбільшою рікою є Пад (ТІо), 

який l\lae численні, багаті в воду, припливи. 
3 лівого боку впадають до 1їого Тіціно, що 

пере пливає скрізь озеро Mariope, Адза, пере
пливав озеро ді КОМ0, Мінчіо оаеро ді rapfla. 
3 правого боку прибірав Пад ріки. Танаро і 

Требію. Недалеко від rорла Іlаду RіНЧИТБ свjй 

біг друга більша ріІ\а північної ITa~~Iiї, Адияtа. 

В середучій Італії- в ріки Арно, Тибр ЯКІfЙ 

біля Риму в ШИРОІ\ийна 125 М. Рубіко]!, В по
JIудневій -Вольтувно. 

Назва Італії. Назву Італії надаtl1И ГреКIІ 

первістно лиш одній, полуднево-західній ча

. сти, звідки назва Італії розпростерлася 3 ча-

- сом на цілий Апенінсвкий півостров. Та РІІ

МЛ яни, аж до часв цісарства, називали Ітадією 

.лише сам вузький півостров, без Льомбард

ської низини, а rраницеІО Італїї, від півночі, 
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уrзаJкаJІИ ріЧІ~И MapI~a й Рубікон. ОСТРОВИ Сї

цідїю, Сардинік) і I~ОРСИRУ JЗЧИС"ТІювано до lта.

(ТТ]1 II~O ЛИПІ В поелідних чаеах іетновання РИМ

еЬІ\ОЇ деРj-І\:ави. 

Поділ Італії. l~іt!lИЙ півоетров ді.l1ИТЬ~Н на, 

три части, північну (котра 3 почаТI{У не вчи
С.lюваласл ;(0 І талії) се pe,Ц'yII~Y й: полу ДHeB~~. ]-~ 

пlвніЧІlій розрїJI\.нювано три к.раїни, в аахіднім 

}{уті ЛіrурїІО 3 містом (енуа, в середині la.JIiIO~ 
ЯКу замешкували tаліЙцї. (lа,лїю дї,лено на 

лвl части передпада.ньс[{у на по.лудне від Іlа

ду і западаНЬСІ~у'на північ від Паду.) 'у схіл;
ній части нівнічної Іта.пїї леіl\а.:rа І\раїна 11с

неція. 

В сереДУІІ~ій Іта,лії t1ули R.раїни Етрурія~ 

,Ляціrом (п які~1 .леjІ\:а.ло ~IiCTO РИМ)~ І{3.}.lпанія 

(а містами. НеаПОJІЬ, lіапуя, ГеРI\.УLiJЯНУ1.f і ПО1\{~ 

пеї) і (;a~IHiIOM 3 MiCTO~I JСорфініюм. 

Полудневу Ітадію, 3BaH~Y також ВеЛИltОІО 

I~peцi 610, діtлено на ЛІокані 10, .д. ПУ,ТJію і I<.a.(~I Н-

6ріто 3 містом Тарент. 

Італьські народи. Італію замеШl\ува,JИ пе

гепа,ПІІО наро)~и арийського ІІОХОДJl\ення~ ЯІ~ИХ 

nаначувано спіLr:IЬНОІО _ наано [() І та.ТJЇІ(И. ,ЛППJе 

на пінпочі і на полу,дні :мешка,lИ народи не 

аріЙСnІ\ОГО ПОХОЛ,іl\ення: ЯІ~ ~ПіrуриЙці. Вr,нети 

і! Нпіrи. 

lTa,,1il~1I ді.1ИДИСЯ на. ,пві віТІ~И. 3 поміJI\ 

ПСРІПОЇ паЙRа./RпіЙПІИМИ fiу.nи )ТЯТИНl~і. п{о ~a-



~lеШБува~ТlИ -JІЯІ~іІОМ, на південь від долішного 
Тибру. В~НИ говорили по латинсы1и~~ їх м()ва 

розповсюдиидася по ціtлій lталїї і нині є мерт

вою, s'живаІОТЬ 11 учені. 3 помі.JI~ ЛЯТИНІ~ів 

ПИЙПlt1И Римдяни, Яf~і' а часом стали пана.ми 

майже цілого тоді знаного світа. До ;(ругої 

вjтки налеjкади Умбри й дуж,е хоробрі C~a~{

піти, 'ЯІ\і якийеь час сrrорили 3 Рим,лянами о 

пановаппя на'д ITa;rтiє[o. ГОRО'ри,ли RОНИ мовою 
оськон). 

На північ від ,]lятинців, R НІlніІІІній 'Го
СRаиі, }.ІІеІІІІ(ади ЕтруріЙці. які ма"lИ ниеок~r 

I'~Y.ТIЬTYPY B,jl\e тоді ~ КОJІИ РИМСЬІ{а БУ"lа .1ИJПР 
R самих початках. Від Етрусків переня.1И: 'Ри

Мt1JЯНИ ,лукову (іудону, та нсі l\opo,тJiBcы\i взд

знани. 

Північну Іта,lіІО R біль[uій части замеІІіІ~у-
~ , 

вали tа.тJіЙці, ЯЕЇ ааЙма.тти TaI\OiI~ ниніПІПІО 

ФраНІ~іІ(), звану Іа,7]іЄІО. )~;УЯ відрііІtнення l~a

лії ФраПЦУСЬRОЇ ні,Ц іта.ТІіЙСЬRОЇ називали РИМ

.тУлии перпrу за.а.-:ІьпеЙсьою. ДРУГУ· перед~.ттьпсЙ

CbI\OTO. 
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Оповідання про основання Риму 
(753. р.) і про перших чотирох 

РИМСЬRИХ RОРОЛїВ. 

Оповідання про основання Риму. По з6~т

ренню Трої оден 3 троянських героїв, 'Еней, 

взяв старенького баТЬІ~а, Анхіза, на плечі, а 

еІІна Асканія за РУІ\У, всів на корабель і по 

довгих блуканинах прибув із своїми товари

Iпами до Італїї, де його син, Асканій, заЛОіl~ИВ 

місто «Альба-Льонrа». Чотирнацятим коро

ічем 3 черги в цьому городі був Нумітор, якого 
молодший брат, Амулій, скинув із пристола, а 

його дочку, РеІО Сільвію, зневолив стати 13е-. 

стаЛЬКОІО (.ЖР1ІцеІО боrині Вести, яка мусіла 

оставати все дівчиною). І\оли-ж Рея Сільвія 

породила двох БЛИ3НІоків, Ромуля Й Ре}іа, 

ЯІ\ІІХ батыIомM був бог ~Iapc (грецький Арес) 

Амулій казав їх утопити. RоролівсыIийй слуга 

3 .жалю, в.ложив близнята в кошик. і пустив 
на ріку Тибр. Тибр був тоді виступив' із бе

регів, а ІtоmИlt щаСtЛИВО задержався на фіtо

Bi~{ дереві .. БtlІlІзнята кормила якийсь час вов
чиця, що ЛИШ ПО кількох днях знайшов їХ ЕО

роліВСЬІtий пастух, Фавстуль, і взя~ до свовї 

ха.ТЦ, де ВОНИ ВИРОСЛІІ на гарних і сильних мо

лодців. Обидва вони нападаtіІИ часто на па-
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стухів Нумітора, тому ці зловили їх і привеLllИ 

п~ред Нумітора. нуы�торp зараз побачив подіб

ність помежи молодцями а своєю дочкою Реєю, 

догад~~ся, що то ЙОГО BIIYKJ:I, а прикликаJІИЙ 
Фавстуль потвердив його здогади. Коли-ж 

ГомУль і Рем довідалися про все, постановили 

пімститися на Амулію. ВОНИ убили Амулія, а 

па престол винесли наново свого діда Нуміто

ра, як,ий 3 вдячности за I~e, позволив Ромульо

ві Й Ремові оснувати на цім місці, де задер

жався 3 ними кошик, нове місто. 

Місце, де заЛОjRено нове місто звалося 

Палятинською ГОРОЮ. Після повірья Римлян, 

мали РО~IУЛЬ і Рем заЛОjІ\:ИТИ місто 21. цьвітня 
753. р. пр. Хр. По заложен'ню міста розпочали 
обидва спір, хто має дати містови імя. В KiHI~i 

віддали рїllІення богам, які птицями мали да

ти знак, хто з ,братів повинен падати назву мі

СТQВИ. Оаа брати станули на горбках і гляділи 

в небо. Ремові показалося вперед 6 орлів, але 
l{ОЛИ він прибіг до брата, щоб сказати ЙО~fУ 

про це, явилося Ромульові 12 орлів. Спір буп 
-знов ІІе рі шений, бо Рем казав, що йому орди 
показалися скорше, Ромуль, II~O йому ПОІ{азало

ся два рази більше орлів. Серед спору РОМУЛЬ 

уБИБСВОГО брата, а містові надав імя Рома (Рим). 

Пірвання Сабlнок. Щоби заtlIЮДНИТИ ~Ii
сто оголосив Ромуль Рим .ЯК азі~1іюм (asiliuln). 
Rождий, хоч би й- найбільший злочинець та 



неві,льнИ]\. IІjJИUJ'ВIІІИ до Риму, ставав ніJlЬНИМ 

і свобідним ГОРОіl\анином~ ЯІ-\ОГО 1tfiCTO бр3.tlО 

R СВОІО оборону. Ри~[ CI~Opo· ~аповнився .. ТJюдь
ми; нечесними рqаБИІІІаІ{ами та прогнаНІ~Я~{И 

а ИНІІІИХ держав. :3а таких ~f~Тл\ів сусіди не 

хоті .. iJИ nі,ддавати своїх ДОЧОI-\ і в Римі HaCTltB 

не,lИRИЙ ()раБ, жіНОl\. TOM~" ТО POMYllb ОГО .. l0-
(-·IIН. ІЦО R Римі відбудуться ве~~ичаRі ігрип~а н 

~leCTЬ бога Нептуна (греЦJ\ОГО Позейдона) і на 
ці іГРИІца :~аПРОСИR усіх сусідів 3 жінками і 

,дітьми. На ігрища приБУ.7ІО до Ри1tІУ ве.лИІ,Р 

ЧИСtТУО народа. -Підчас ігрищ, ІІа ~lаний 3HaI~, 

1;~НУ,lИСЯ !)им,rrяни поміж видців і },ОЖНИЙ 11ір

нав одну ,І\.інку, ЯКУ увів ,.1;омів. найбі..lы1еe 

потерпі,~и тоді еуеї)\и РИМЛЯН, Сабіни, які по

становили пt~ститися на віро .. l0Мн1іх РИМ"lЯ

нах j ~{ пе,"]ИІ\ИМ Bii1cыIoMM РУllJиаи на РИМ. ДОЧRа 

нача,lЬНИІ\а 1\апіТОtlїНСЬІ(ОГО aaMI\Y~ Тарпея, ОТ

пори."'Іа Сабі.нам пхі,П; ДО aa1tfR~r. (;абіНЦі УRій

llІ.1И на заМОR, а 'Гарпею уUили. Від тоді одну 

e],a-,l~У на 1{a-піТО,lЮ названо ТарпеЙСЬІ\ОЮ CI~a

,'1010 і а неї СТРУЧ~Rано аJ10чинців, засуджених 

на e~IepTЬ. В І\інці ПРИЙlп.l0 поміж Римляна

!t[И й Са,()j~ами ;~o рjшак)чої битви. Серед 60-
_ ротьии І~ИНУt1ИСЯ (~аfiіНІ~И помі,1\: вок)ючих і 

проеИ,·JИ. Іцоби не ~!()ивати їх -батьків, братіп 
і ~I'y/l\i в. На просьбу jl\iHOR оба наРОДIІ lIО

ГОДИtlИСJl. СаGіни посе,lИtllIСЯ в РИ~lі і 3 того 
ча.С/~~ ТRориаи :~РИМ,l яна~[и o)~eH нарід. 



Смерть Ромуля. На етаріеть ОКР~ТJl\,Иll се

бе Ромуль старшими й досьnідними :МУJl\а?\IИ. 

а якими нараджувався у всіх ва,кнійших спра

вах. Paj~a ЦЯ, ІЦО сК.:тадалаея а початку із 1 ОО. 
пізнійше' 3 300 ,110да, авана сенатом, ПРИЙІп.тrа 

~~a часів РИМСЬІ\ОЇ реIJуБJІИІ~И )~o великого ~Ha

чіння. 'Га I\OpO,lb не нее С.1ухав рад eeHaTY~ 
тому ТО' сенатори ВОИЛИ ЙОГО, а Hapo,l~oBl 01'0-
JlОСИДИ, що uоги забра,ТІИ Рому,Т]я )~O не()а. :J 
того часу почитува.ТІИ РИМ.1ЯНИ I:)О~IУЛЯ, ЯІ\. nо

гa~ пі,Т~ нааВОІ() Т\вірина. 

Нума ПомпіліЙ. По смерти Рому.]я виuра

н'о KOpOt1eM HYM~T Помпі.пія, а 1l0Mi,J1'~ Са()інін. 

Йому припиеУІОТЬ всі реаі(ійні постанови. НаН

ВlfСПІИМИ римськими БОJ!\:ествами бу в }()] І і те1 ~ 
(грецькиtt ~3eBee), ~Iapc і Квірін.уе. Побї'\ них 
іетнував цілий ряд ииших богін, ЯJ\l рі,nни.]и

CJI Bi)~ грецы�tихx .lише назвами, ЯR ІОН0 (Г'ера). 

Дjяна (l-\р;геміда), ~1epRYP (Гермес), ПУjІькан 

(Гефайст), Венуе (Афродита), Нептун (По:зеН
ДОН), ПtiJЮТО (Гa)~ec), і\НОЛЬОН. ВJJаСТИRИМ ри~t

ським ('огом бувЯнvе. Йомv ()УДа поr,пяче·· '_' .. . (./ .-

на СВЯ1 иня~ ЯІ~У аамикано підчас мира, а ОТ

вирано ЛИllIе підчас війни'. Дуже ночитаНО10 

буда Веста, 60ГJfНЯ домашного ОГНИlJ~а·. n її 
евятини :ма .. rІИ єрейки весталы\и удер.їltувати 

пічний ОГОНЬ. Коли огонь згас, у важа,ТJИ: РИ~І

ЛЯНИ .це віІцованнєм ве.1ИІ~ОГО нещастя j Ж,ре

И,ИJІі заJ\ОП~7ваНОЖ.1IRцем R ~eM.]I(). Побіч го-
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.човних богів, віддавали РИМЛЯНИ велику по

честь домашним БОjІ~ествам лярам і пенатам. 

Римська релїrія була незвичайно практична, 

,кадної мітольоrії і родоводів богів Римляни 

не мали, а все те пізнійше присвоїли собі Rід 

Греків. До цього буди Римляни· дуже забобон

ні і стараL1JИСЯ все довідатися, при помочі во

рожби про волю богів. В при ношенню л\ертв 

пильнували Римляни як найточнійшого ВИІ~О-. 

нання всіх обрядів, навіть в найменьших по

дробицях. 

Римські священики. В давнім Римі не 
"., 

uуло жадних святинь, лише престоли, ІІа 

яких король складав жертви іменем цілої дер

я\ави. Осібного свяпr.,eничого стану в Римі не 

було, а єреї були ли~е помічниками короля. 

На чолі всіх єреїв стояв ПонтіфеІ\С максімус., 

.який ItpiM нагляду над єреями занимався ре

rульованнєм калєндаря і писав річники, ава

ні анн а л є с. 6реї-авrури займалися віщо

Еаннєм, Феціялєс приносили жертви лри ВІ-і

повідженню війни й заключуванню мира, бо 

і це було злучене 3 рі:л"ними обрядами, Фля

:мінес ~fали 060ВЯЗОК запа,~rовати огонь на ПРJІ

('толах ДСЯІ\ИХ божеств. 

Найбідьmим римським святом були Оа

турналія, при кінці грудня. Підчас цьo~o свя

та обдаровувано не лише дітий і знакомих, 

a~ТJe навіть невільників ріжними подарками. 
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Туль Гостілій. Третим 3 черги королем 

мав бути дуже войовничий римляним, Туль 

Гостілій. Йому ПРИПИСУІОТЬ подання збурення 
l\.льби Льон(и. Перед боротьбою Римлян з Аль

банцями УМОВИ~lИСЯ вожди обидвох сторіІІ, Туль 

Гостілій і, ВОЖД Альби, Муцій Фуфетій, щоб 

борбу ріІПІІТИ поєдинком. Случайно знайшло

ся в обох ві1-іськах по трьох братів; поміж РИМ
,-ттяна1.fи-Горації, поміж Альбанцями-Куряції, 

вони мали боротися. Вя{е в боротьбі впало· 
двох Гораціїв, а позістадий бачив, що веіх 

трьох Альбанців не поборе. від разу, тому по

чав удавати, що втікає. Куряції бігли за ним, 

а що всі були ранені оден більше другий мен

Іне, тому не могли'" всі три раЗ0М здоганяти Го
рація. :Н:олиж Горацій побачив, що його во

роги роздіt.ТJИЛJІСЯ, напав поодиноко. на КОЯ~НО

го 3 них і убив всіх трьох. Альба Льон(а мала 
перейти під пановаІІНЯ Риму, але вожд AtlIh

банців зад~rмував зраду, тому Туль Гостілій 

казав привязати ~ІУІ~ія Фуфетія поміж два. во

зи Й роздерти. Альбу Льонtу збурив, а .меIП

капців переселив до Риму. Оповідання про 

збурення Альби 6 каЗ0чне, OДH~K факт зб:у

рення Альби 6 історичним. 

Анк Марцій. Четвертий 3 черги король, 

Анк Марцій, мав заложити пристань ОстіІО 
і побудувати великий м.іст на Тибрі. Він мав 

провадити щас,-1fиві війни 3 Лятинцями і пе-
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ресе.]ив одну. часть lІо6іДj-l\:ених до l)цму, які 

під IІа3БОЮ Пt:JвбеїБ бу.!ІИ ІІриняті дО РИМСЬІ~ОЇ 

громади, остааи вільними, стояли пі)~ охоро

НОІ0 права~ аде не мали JRадних ПО"ТІіт:ичних 

нрав. 

Три посдідпі королі 
· і військові реформи ·Сервія Тулія. 

Тарквіній Старий. ІІятим 3 рнду H.opOДC~I 

~IaB бути rГаРRвіній (Jтарий~ ЯКИЙ похо;~ин а 

3 Етрурії і приніс звідтам до Риму етрури:йсь
J:ИЙ та грець:кий ВПtIИВ. Найбільше ПРИЧИНИБ

ся Тарквіній до піднесення Риму славними 
" . .. 
UУДІваЯ~fИ,. ве.ЛИRИМИ каналами и І~ИРКОМ. 

ТаРІ\віній хотін зрівнати п.лєбеїR ~ патриці я

МІІ. та патриції ПРОТИБИtЛИСЯ і СІ\іНЧИ,]9СЯ на 

Ti~I~ lЦО деяких ПЛ6беїR приняго nOMЇil\ РОДИ 

патриціїв. ТаРІ"вінін Старого У~И~ТІИ СИН~ ~\H
T~a 1fаРІ~ія~ думаючи~ що в цей спосіб прий

дуть до панопання в Римі. 

Сервій Тулій мав бути сином неві.1ЬНИ

І{і. lI~e м:а.:тою ДИТИНОІО~ КО,,:ІИ раз епа.в~ в пе

peдciHI~~i коро.llВСЬІ\ОЇ па.1ати, обняв його ro
tnOBY огонь. Присутні хоті.JИ огонь вгасити, at1e 
R opo::rтe ва , яка роаумі,lася на штуці віщовання. 
J(jзна.ла~ Il~O це є ~и-rа.І\ веtТІИRОЇ БУДУЧЧИНІІ (~ep· 
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вія Тулія і 'не казала ОГНІО гасити. На другий 
день взяла королева Тулія )~O себе й заопі
кува~1аея ним, як своєю ДИТИНОІО, а KOJIII Ту

лій доріс, віддала за його свою дочку і до

вела до цього, що по смерти Тарквінія вибра

ли РИМЛЯНІі Сервія Тулія королем. 

Сервій Тулій володів мудро й добре. 3а 

1toro пановаІІНЯ 'РИМ виступає перший раз па 
·чолі всіх ЛЯТИНСЬІ{ИХ міст. rГулій покінчив, 

ще його попередником зачаті будови й обвів 

РІІМ, II~O· стояв тоді на семи горбках, МУРОМ. 
Його головним ділом є військова реформа. 

Найдавнійший суспільний і економічний 

устрій Риму. РИМСЬКИЙ нарід ділився ІІа 3 
трjбус, (Tribus) а кождий трібус на 10 курій, 
J\ypiї ділилися знов на роди. Всіх родів бу

,,110 300. Лише цей, що належав до одного з 

ЦІІХ 300 родів був горожанином-патрицієм і 

мав повні права. На чолі родини стояв отець, 

якиЙ мав необмежену власть (patria potcstas) 
я~иття і смерти над цілою родиною; він ~Iiг 

свої діти карати як хотів, а навіть продаТІІ 

в неволю~ 

ГОРОjкани: сходилис:я -після курий на збо
ри, звані-- коміція куріята (comita CUl"Їata), 
.пні зGіралися на зазив короля і мали ВИ,СI\а

з~твати свої гаДІ{И. 

Найвисшу власть в Римі ~IaB король ВlI
uирапий зборами. Йому належала трояка вла-

Всесвlтва Історія. Том] . 12 
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ла: нійськона, су деЙСЬJ\а. й СВЯlI~енича,. а його 

власть R пароді ріRна.лася власти батька в ро

;~пні. :КОРО:ІЬ був паном життя і смерти своїх 

ГОРОJI\.ап і Hi.t (Jиак цього, супроводжало ЙОГО 

24 слуг, званих лікторами, які носили вяааНТ\lt 
різок і топір. ' Короаь сам іменував всіх по
мічників, заступників та сенаторів. 

Всі горожани буJrи обовязапі до військо

вої СJIужби й RОЖДИЙ рід мав виставляти в' 

початках по 10 люда до війська пішого й по 
'. \ 

o;aHO~lY до кінно,!и, так що ціла віЙСЬІ\ова еи-

.ла РИМЛЯН в почаТl\ах ВJІносила 3()()() піПІИХ і 

і1()О І\інних. 

Військові реформи Сервія Тулія. 110()іч 

патрицїв, які маtl1И всі права, було вРнмі 

багато .1ІІОДИЙ, що не мали JI\адних політичних 

прав. ВОНИ творили римську плєбс. П,тrвбеї, 

які чисдом перевисшали патриціїв, не мали: 

л~адних полjТИЧНllХ ІІрав, але TaRoJR не несли 
ніяких дерл\авних тягарів. Сервій Тулій по

становив змінити цей устрій, надати плєбеям 

права, та за це наложити на них також' дег

.~CI\aBHi тягарі. Сер вій Тулій поділив усіх 

мешканців міста піСtl1Я майна на кляси, а 

}~ляси поділив анов на центурії. 3-поміж. най-

60гаТШІІХ горожан утворив король 18 центу

рій їзди, а а усіх интих 192. центурій і 

зачислив їх після майна до 5. КЛЯС. ДО пер

ІІІОЇ І\ЛЯСИ належали ті, що. мали маєтку ЩО 
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lтайменьmе вартости 100.000 aciB~* до д'ругої, 

I1~0 }lа,Т}и 75.000 асів, ,ДО третьої, ІДО ма,тти 

50.()ОО а~іп, ,010 четвертої, 25.000 асів, до пятої, 

12 500 асів. Перша І\ЛЯса дідилася па БО l~eH

турій, друга, третя і четверта мааа ІІО 20 цен

турій, пята зо центурій. :Крім цього будо дві 

центурії реміСНИІ{ів, дві військової МУ3ИІ~И, а 

пізнійше утворено ще одну центурію, ДО ЯІ~О]" 

вчислено цих, ЩО мали майна меНЬІпе ЯІ\ 12.7>00 

асів, або З0всім нічого не ма.пи. 

Поді,;r на центурії ВИГ.1ядав отже таБ. 

Іздці твориди 18 І~ентуриЙ. 

І. кляса маtла 80 » 
11. » » 20 ») 

ІІІ. » » 20 » 
І VI. » » 2 О » 

У. » » ЗО » 

ремісники маtЛИ 2 l~eHTypiї 
музиканти » 2 » 

Jтайбіднїйші ТВОРИ~lІИ 1 центурію. 

РаЗ0М 193 центурій. 

Ві)\ тепер правильно, II~O пять літ, відб~r_. 

nавсл СПИС всіх горожан, oцiHI\~ їх майна і 

пписання їх у віДІІовідні I{ЛЯСИ, щО 3Rадос.я 

1~eH3YC " (сепвив). Беі центурії ~fiірадися раЗ0М 

* в Римі аж до війни 3 Та.рентом -УJІtивано мо

нети мідяної, якої одиницею був 1 ас, що важив РИМ
ский фунт, меньше більше 1/з нашого кільоІ'рама. 

12* 
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на збори, звані comitia centl1riata, які відбу

валися за містом ·на Марсовім полі. I~i збори 
ріша~и про мир і війну, вибірали короля, ~уряд

ників і ухвалювали на внесення короля пра

ва. На цих зборах 18. центурій 'найбогатших 
горожан і 80 центурій першої кляси, які при 

голосоваННІО держалися звичайно' разом, пере

голосовували интих. 3бори центурята міг 

скликати ·тільи король, пізнійmе, за часів ре

публики, урядники, які стали на місці короля, 

отже конзуді, або диктатор. 

. . 

Смерть Сервія Тулія.. 3 реформ Сервія 
були невдоволені патриції, бо мусіли тепер 

дjлитися владою 3 плвбеями. 3 цього невдо
волення скористав зять Сервія, Тарквіній гор

ДИЙ, який удався до сенату і засів на пристолі. 

Rоли дали знати об' тім Сервієві, поспішив він 

- до сенату, де ~еГідний зять трутив його таІС 

сильно, ІЦО старий Сервій упав на камінні схо

ДИ і зранився смертельно, а на розказ Тарк

вінія його слуги добили нещасливого короля. 
Дочка Сервія, а жінка Таркінія Гордого, Ту

лія, яка намовила свого мужа до вбийства 

патька, їхала ВОЗ0М повитати свого мужа ко

ролем, а наткнувmися по дорозі на батькового 

трупа казала через· нього переїхати. 3 того 

часу дорогу, де недобра дочка переїхала тіло 

свого батька, названо ДОРОГОІО 3.JIочину. 
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Тарквіній Гордий був останнімримсыIи~f •. 
}(оролем .. Його пановання було незвичайно ,ко
стоке. Нарід обложив великими податками, се

на.ту майже не СК"ilикував, старався число се

наторів.зменьшити вбийствами та п.рогнаТІНЄ~1 

3 краІО. Простий нарід ~неволював до 

тяжк.их робіт при будові капіто,ліЙСЬRоі святи

ні. Славу Риму на зверх підніс Тарквіній Гор-. 

)~ИЙ, підбивши Лятинців. 

Строгість і ~OCTOKiCTЬ Тарквінія викдика
ли врешті поп<.5тання в· Римі. До повстання 

дав остаточну причину син Тарквінія CeKC'f .. 
я~кий зневаж.ив одну 3 найqеснійших римських 

'I~iHOK, ЛІокрецію так, що тая пробилася мечем. 

Тарквінія і його родину прогнан~ 3 Риму, а 
РИМ проголошено репуБЛИКОІО. ТХе мало стати 

ся 510. р. пр. Хр. 

Так оповідають J>ИМСЬКі подання про пер

ші літа Риму, але подання ці не . мають 3 істо

рією пічо епілы1ого.. Як, Іtоли, і хто заЛОj!,\.ИU 

_Рим,. про це ми пічо не 3Н~Є!v[0, бо оповідання 

про римських Іtоролів це нічо иишого як ка~з

КІІ, які ІІоветали 11(0 йно пі3lІіЙше. Однак 

дата 753. має веЛИІ~е значіння. бо по ній чи
СЛИJІИ РИМСЬІ\і іСТОРI1І{И, які рахували літа від 

~аложення РИ~ІУ, із року 753. починаючи. II~o
jR до РИМСЬJ{ИХ королів, то чотири перші прав

доподібно З0всім не істнували. (Ромуль 03-
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начає чаСІІ повстаlІНЯ MiCTa~ H~YMa. ПО}lпілій 

злагодження обичаїв РИМЛЯН і витворення ре

аіrійних понятn~ Туль Гостілій часи зросту МО-
ГУЧОСТІ! Рим~~. Анн 1lаlJцій, часи повстання 

римських п.lє(;еїR.) Оповідання про трьох 

останніх I~opo.ттiB ~Іають в собі вже да.леко біtЧЬ

Jпе правди. В етруських гробах знайдено до

І{ази~ що ЯJ\ИЙСЬ rГаРІ-\віній дійсно ЖИR~ ре

фОРМІ! Сервія Тулія є ,діаом ·одного ЧОti10віІ\а 
і Сервій rгуль міг дійсно бути, однак БЛИ3lпі 

оповідання про трьох останні х Rоро.лів є та

І\ОЖ :ка.З0чнj. 

Рим републи.кою 
б10 IIP~ х. 30 пр. х. 

Устрій римської репуБЛИКlt. 

Конзулі. 110 нрогнаннк) королів CTaH~lJio 

ІІа чолі ри}.tІСЬІ\ОЇ .:~е.ржави ДВОХ уря;~ників, на-

3ИВtiНИХ RонаУvlЯМИ, ЯКИХ вибіра.1И comitia 
cent,ul"iata на протяг одного року і то лише 

~J поміJІ{ П<1триціїв. Власть конзулів була 

меНІІІОІО від вдасти короля, по 1. TO~IY, II~O 

тепер властею RОРО.1Я мусі.ло ДВОХ дюдий ~1i

аитися, 2. під ~aC~TДY І\ОН3У~lЯ на смерть мо

жна було віДІ{,ликатися до народніх зборів 

(сопlїtїа celltul·Їata). 3. l{онзу.лям відобрано 
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найвисш~" власть єрейсы\т~~ яку мав тепер i?tH~

нований на час життя понтіфексом MaKciMO~{ 

єреЙ. 4. Справи rрошеві вели від тепер іме
новані конзулями осібні урядники, I\веСТОРІІ. 

J\о.пи конзу,лі являлися на ву.лиці, товаРИIllИ

до Ї~[ 12 ,rтiKTopin. Конзу,туі, нк взага.lі всі 

РИМСЬІ\і ВРЯДПJІКИ, ПОRНИЛИ службу безплатно. 

Т{оли хто хотів старатиея о конзу,ту'ят, або о 

який ииший уряд, убірав ся в білу одіж, звіДІ~И 

й піШJlа ІІазна, :каllдидат. Rонзуаів ви(jі

рали СОПlіtіа ССlltl1гїаtа, а вибрані одержували 

признаннн найвисшої власти, званої ітрегіl1l11. 

від аборіп comitia СПl·Їаtа. Першими римеЬR.ИМИ 

КОН3УtЛЯМИ ].{а~ryи бути Брут і Rодятін.* 

Диктатор. В разі великої небезпеl\И за

\{ЇСЦЬ двох Н:ОНЗУtmв, за ухвалою сенату наа

начувано диктатора, який мав власть біЛЬПІУ 

від конзу.пів, бо від йоrо ПРИGУДУ ВJI~е не будо 

мояtна ВІдк,ликатися до HapO~lHix аборів. 

* ·Оповіданнн каж:е, ІНО Тарквіній Гордий ПрИ 
І\інці свого життн, вислав своїх синів до Дельф, щоб 
спита.ли Лпольона про будучність. Синам Тарквінія то· 

варишиl3 їх своn)\., Брут, ЯКИЙ, щоб УЙТИ ~ме(JТИ 

иід Тарквінія удайаl3 божевільного. ПРОРОЧІІЯ дала 

('·IIJ1a~1 Та РІ\ ві Hj я відповj,il;Ь: «Той пу де 110 ТаРl\.ві ні 1(1 

молодіти, х.то ІІСРІІІИЙ lІоцілує спі.тІЬНУ матір». Коли 

\[o.ТJoдцi при.5у.ли до Італії, Брут уп~в на зе~IЛЮ і по

цілував її, ()о l~азаD, що лише зеМ1Я є епі.ТJЬНОЮ матірю. 

, дійсно, по прогнаню 'ГаРІ\вінін, стап він першим 

1~(lH3Y лем. 
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Власть диктатора можна було еправувати v1И

ше шість :мjсяців. 

Народні збори й сенат остали такими як 

. за ча'Сів королівства, лише cOnlitia centuriata 
дістали більш~т власть через право відклику 

від засуду конзуля. 

Найбільше значіння В державі мав за часіп 

репуБЛИRП сенат, який по прогнанню королів 

ДОПОВJІеІІО знов ДО ЧИСv1а 300. До сенату ВХО

}~или від тепер все вислужені конзулі, Яl\Ї та

кож мали право іменувати сепаторіJJ. Сенат 

мав підчас римської републики найбільш~r 

власть, а його значіння дійшло до найвисшого 

степеня за часів другої 'ІІунійської війни, так 

що говорено, ІЦО сенат в ГОЛОВОІО держави 

!l. конзулі tlІиmе руками, які все сл~ухаІОТЬ 

рад сенату. Сенат приймав чужих ПОСи1іВ,' 
ставив внесення на зборах про заключення :МІ{

ра й виповідження війни, іменував вождів, 

признавав побідоносним вождам найвисшу на

году-тріІОМф, а коли римська держава РО3ШИ

рилася, заряджував провінціями. 

Війна з Порзеною. Молода римська реп~т

блика мусіла звести ТЯ.шкі бої, закк- устоялася 

і запевнила собі МІІр. Коли придушено пов

етання ПРJlхи.Л~НlfRjв Тарквінія в самім Римі, 

мусіли Римляни звести боротьбу 3 могучим 

королем ЕТРУСІ\ів ПорзеНО,ІО, .який 3 великим 
b-іЙСЬRОМ ударив на РИМ і був би вдерся до 
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міста, як-би не римський герой Горацій І\ок.ч:ь, 

що побаЧJІВ утікаючих РИМЛЯН, станув Прll 

вході на Mocti 'Тибру 3 двома хоробрими мо
лодцями й таІ( довго відбивав напади Етрусків, 

ДОКИ Римляни не збурили мосту, а BiДTa~ І(И
нувся в повній збруї Б ріку й переплив щаG(1ІІ

во на другу сторону Тибру, де його радісно 

ПРИНЯЛИ горожани. 

Порзена постановив окружити РИМ вій

ськом і приневолити голодом до здачі. Тоді ви

брався до етруського табору молодець, іменем 

~·ІуціЙ, щоби: вбити Порзену, але місто коро~ТІЯ 

убив його писаря. :Коли його зловил~, Й спи

тад.и, чо~му вбив королівського писаря, від

повів 1ІУІ~ій сміло, що хотів убити короля, j 

ХОЧ помилився, то Порзену смерть не ?tfине. 
60 300 римських молодців змовидос,я на 

нього. :Коли-ж Порзена грозив Муцівві мука~[и, 

встромив Муцій праву руку в огонь і держав 

її так довго, доки З0всім не згоріла, на- докаа 

що мук не боїться. ПереЛЯІ\аний тим Пор
зена, дарував Муцівві ЖИТТЯ і ,свободу. Не

забаром ІІіСt.1JЯ того прийшло до мира MiJR РІІМ

лянами й Порзеною, в якім Римляни .мусіЛlf 

ВИ,цати ОРУJІ~ЖЯ і дати закладників. Поміж аа

~ТІаддиками бу-ла дівчина :Клєлія, яка раЗ0:М 

3 иитими дівчатами втікла від Етрусків, пе

реплила ріку Тибр і щасливо прибула до Ри

му. Але Римляни гидилися віроломством і 
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віДОСrТІа.ли IСлвлію з її товаришками Ha~aд до 

Етрурії, а Порзена, зворушений блаrородностк) 

РИМЛЯН, позволив КJІєлії і її товаришка1tІ вер

нути до Риму. 

Всі ці оповідання не мають історичного 

dlІачіння, та BCeJR таки укриваІОТЬ в собі дещо 

правди. 3дається, що три останні .РИМСЬІ~і 1{0-
ролі БУJІИ ЧУ:lI\ІІМИ, іі походи,ли 3 Етрурії. 1\0-
ло року 600 пр. Хр. Етрурія доходить до ве
ликої могучості і правдоподібно підбиває Рим 

та рО3ШИРІОЄ свою власть також на ЛЯТИН. 
Пізнійше РИМLТlЯНИ скинули 3 себе ярмо етру
СЬКИХ 1tоролів, і цей державний переворот 

епдівся в. традиції з перекаЗ0М про завед;е~ня 

республіки в Римі. 

Борба плебеів 3 патрицінми. 

Вихід плебеів на святу гору. РИМcJ1ЯНИ 

І ІІровади~ТJИ безнастанні 1і ду.же важкі бої, а 

неі РІІМЛЯНІІ ІЦО йшли на війну, мусіли удер

іІ~уватися своїм. КОШТОМ. Ізза того плєбеї, яКих 
ІІОtТІЯ за час війни стоя.ли пере.логом, попаtЛИ 

в веL1ІИІ(.Ї довги. Патрициї-ж дійш,ли до веЛIl

I~ИХ богацтв, бо винаЙ~lаЛlf від держави за 

малі ГРОПІі великі простори здобутої У війні 

йеМJІЇ. Плебеї мусіли аадовжуватися у патри-
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піїв, а n Римі можна було, як І\Оt!1ИСЬ В Атенах. 
;1а ДOBГ~ дістатися до HeBo.jJi. Коаи pOI\~~ 

495. виповіли РИМЛЯНИ війну Вольскам, не 

хотіли плебеї ЙТИ в похід, ДОКИ не заручили ЇМ 

патриції, що по повороті 3 війни, уреrулюють 
справу ловгів. !iO.;J�I-Ж по війнії патриції да.ТІЬ

llте нічого не робили, щоб поправити )~о.лю пае-

"еїв, постаНОRИt·ІИ П.~fебеї опустити місто. n 4!~4. 
році вийшли БОНИ на неда.7Іеку гору, звану піа

нійте святою і ріШИЛІI там оснува.ТII нове 

місто. ПаТРИІ~ії баЧИtТJИ, що без пдебеїR l)им не 

уСТОїТЬСя і сена.т розпочав а ними перего

вори. * Паебеї понерну.ТІИ до РІІМУ, atne піl\ 

услівєм, lI~О патриції згоДяться на I~e, Il~O() во

ни вибірали 3 поміж себе УРЯДНИІ~ів, які 1\Іа-. 

-.ТІИ би їх боронити перед всякими на)~ужит

тями патриціїn . 

. * Переl\.C:l;3 оповідає; lЦО патриції вис,лали до плебеї в 

~Іененія АtРIІПУ, який оповів їм таку байку. «Рз:з 

з6унтувалисл члени .lIюдського тіла проти жолу дкu. 

ПК-ТО, КR3Н.ли вони, ми мпr-:мо працювати, а він СПОЧИ

Bat: супокійно, спожинаf: нее і піча не робить. 3 тої 

пори перестали руки носити страву до уст, уста не ПРИЙ

мали страви, а зуби Hr. хотіли яtRякати. По ЯІ(їмr.h 

часі ослаб ~ltОЛУДОІ\, а.лс рівночаено r.та.ло омлівати fi ui.J1r. 
ті.ло. Ajlt тепер переконалися ч;лени тіла, що ЖОЛУДІ~оні 

;завдячують силу і зДоровляі тому погодилися а НІНі. 

Так і па.триції без пле6еїв загинуть, а.ле загин~rть таІ(ОЖ 

і плебеї». Нарід з})озуміп значіi-lня Кn:1RП й BepH~'B 

до Риму. 
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Народні трибу~и. Нові УРЯДНИКИ ІІле
('еїв звадися народніми трибунами. Іх ви-

6ірано ІІа. оден рік., з-разу на зборах comitia 
('enturiata, потім на зборах П~lJебеїв. ТриБУНІ! 

м.али право боронити плебеїв перед кривдами 

патриці їв і І\онзулів. Були вони ненарушимі 

(sacrosancti), мали право подавати поміч кож
ндому, ХТО їх Flзве і спиняти своїм «ІІенозво

.ТТ.НІО» {veto} РО3ПОРЯДІ(И~ які принесли би mкo
){У плебеям. :Кождий виступ проти народніх 

трибунів був караний дуже c~poгo. Трибуни 

народні, яких 3 разу було двох, пізнійmе М\

десятьох, стали з часом в Римі наймогутній

шими урядниками, ЯІ{і мали право здержува

ТІ! розпорядки всіх УРЯДНИRів, а навіть ухва

.ТІИ сенату. Трибуни дістали ріВнож право, 

СR-ликувати Пtчебеїв на збори, з~ані comitia 
t.гіЬпtа, на яких раДИtЛИ над справами, що об

ХОДИЛИ тіЛЬІ~И :плебеїв. Що-диш пізнійіпе збори 
трібута 3ДQбули собі більші права. 

До помочі трибунам ви6ірано двох пле

uе1tеЬJ\ИХ едилів, які мали наг"ч:яд над средства

ми дО ЖІ1ТТЯ і над публичними будівлями та 

lІ.лощами. 

Марк Коріолян. Незаqаром після цього 

настав у Римі веJІИКИЙ голод. Оден з ,паТРІІ

ціїв, ~IapK :Коріо.JIЯН, радив їм, тоді ЛИПІ про

давати ПJІе6еЯ~f по. низких I~iHax збіжжа, кол}[ 

ВОНИ (3речуться трибунів народніх. Це розгні-
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ваЛ0 плебеїв і ТРІІ6УНІІ обжалували І\оріоляпа 

о нарушення згоди заключ~ної І-Іа с~ятій горі. 

Тоді Коріолян утік до Вольсків і раЗ0М 3 ними 

рушив }Іа Рим. Ані прохання сенаторів, ні 

.їI~peцiB ІІе зворушили Його. AiI~ прибули до та

бору· Вольеків найанаменитші РИМЛЯНКИ під 

проводом матері Коріоляна, Ветурії. Побачивm:и 
свою матір, хотів Rоріолян 3 нею привітатися, 

але Ветурія не при пустила сина до себе й ска

зала: «Не зближайся до мене, поки не знаТИ~,ІУ, 

чи виховала я Римлянина, чи sрадника nіт
чини.» Тоді сказав Коріолян. «Мати, ти спасла 

Ри:м, але згубила сина.» Потім відступив від 

облоги Риму. і вернув поміж Вольсків. 

Перший аtрарний закон. Хвилеве 3~leH

Іпення довгів, помогло плебеям лиш на корот· 

кий час. По кількох літах справа- бідноти 

плебеїв вийшла знов. на верх, і вони почи -
нають -домагатися роздачі помііІ\, бідних горо

JRaH державної рілі. По кожній щасливій вій

ні, Римляни· відбірали побитим часть, а ча

сом навіть всі (рунта. Такі здобуті поля, або 

розда~ано частями, по кіЛЬІ{а· MopriB, 6еззе

МСtЧЬНИМ горожанам, що зва.ло ся assignatio або~ 
давано (рунта в аренду, що· звалося possesio. 3 
посесііt могли- Rористати диш багачі, а це тому, 

що в посесію іtшли більші простори, а бідні 

не ~Іали защо їх винаймити, ані управити~ 

ПО не мали -так ЯR богачі великого ЧИ~,:rIа 
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невіДЬJІинів, !\ОПИЙ і ро6учих водів. Тож П.ТІе .. 

беї починають домагатися, щоби державних 

земеJIЬ не )~aBaHO В, посесію, atJ1e ,ділено ІІ~"МіЖ 

(jідних .горожаІІ. ІІерший підніс цю спра.в~r 

J~онау,]JЬ Спурій Касій, ЯІ\.ИЙ 486. р: постайин 

внесення, щоб евіжо здобуті зеМv1і на побj/~

Jі\:ених Герніках розділено поміж убогих ropo
:а\.аІІ. I~ЬOMY внесеннк) оrrерся дуже завзято се

нат, і внесення Ка~ія упало, а ко~ли Касій 

СJ\інчив свій RОН3УЛЯТ, оБВJІнеНО,йоrо, що стре

мить до тиранїї, сказано на смерть й страчено. 

Децемвіри й закони ХІІ. таблиць. В Римі 

lІе було jI{адних писаних прав, а римське зви

ча.вве право знали тіLТІЬКІІ патриції, які .дуже 

часто його надуживали. 1'ому то трибун на

родний~ Терентіль Арза, виступив 462. р. ~ 

внесенпєм, щоб вибрати l{омісію 3 пяти мужів, 

.нка-б списаtlІа закони. ІІ~О-ЛИШ по десятиліт

ній боротьбі УСТУПИv1И патриції і згодилися на 

\писання прав. Правдоподібно, що навіть ви

правлено посдів до ~~TeH, які мали ПРИГL~ЯНУ· 

тися уставам Сольона, а в році 451. вибрано 
,десятьох мужів (decelllviri), яким повір~но це 
,Ilj;rIO. Підчас урядовання децемвірів усунено 

ВСЯl\ИХ J~рядників, отже й конзулів і трибунів' 

народніх. Протягом одного року вистаВИt:JИ 

децемвіри ~писані закони на десяти таблицях. 

,.Цецемвірів ви6ра~о знов на рік 450. щоби вони 
докінчили працю. Року 450. вистаВИ.1JІ. децем-
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віри ще дві таблиці, а.ле скінчивши CBOI()~ 

працю, ~e зложили свого уряду, ЛИПІ почали 

допускаТИСJl великих надухить. Оден 3 деце~t

вірів, ... L\піЙ R.ттявдіЙ, }~азав доqку заслуженого 
пл:ебея Віргінія, Віргінію схватити пjд ПОЗ0рОМ. 

що. в 'дочкою його неві.ЛЬНИІ~і і TO~{Y налеЖИ:ТІ, 

,п:о нього. Вірtіній не хотів баqити сорому евоєї 

ДОЧI\.И, і пробив її мечем. Тоді повстали плебеї, 

другий раз покинули Рим і ВИЙШ.JIИ на гору 

Авентин. Цей вихід принево.лив децемвірів 

~уступити. В Римі, вибр~но RОН3~ТЛЯМИ люблеНІІХ.

плебеЯ~~Пі Валєрі.л і Горація, заприсяжено ІІа 

ново ненаруmимість плебейських трибунjв і 

признано ухвалам comїt,ia tributa, СИtЛУ оnовя
зуючих заltопів. 3 того часу cOn1їtia t,l'Їbut,f1 

були найва,жнійшими в Римі. На них заrlада

,ли всі ухвали, зборам comїt.ia centlll'Їata, оста

вася .лиш вибір УРЯДНИR.ів і по.ттагода Rідк.ттИR~У 

від засуду конзу.тrів. 

Установлення цензури 443. 3і списаНІІЄМ 

законів неуета.в спір між п.лебеЯ~ІИ а патри

ціями. Плебеї починають домагатися участи 
в управі державою, а саме, щоб одного }\,ОН

зуля вибірано 3 поміж патриціїв, другого 3 

поміж пле6еїв. Rоли-ж патриції побачили, ІЦО 

мусять уступити, згодилиея на це, щоби часо~{ 

місто конзулів Rибірано урядників, трібунjв 

віЙСЬRОВИХ 3 RОН3УЛЯРНОЮ властю (tl'їuпnі lnїlі

tum conSulari potestate). Цей уряд моrли спра-
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вувати також і плебеї. Та військові трибуни 3 

конзу ЛЯрНОІО влаСТІ() не маt.ТІИ такої ВJ!ftДИ, як 

І~онзулі, бо їм відобрано право списувати люд

ність, оцінювати майно горожан і йменувати 

·сенаторів. Це мали робити нові УРЯДНИІ{И

І~еНЗ0РИ, в:ибирані лиш 3 поміж. патриціїв. 
(Іх вибирано що пять літ, на протяг 18· мі
сяців.) При відбуванню спису, мали цеНЗ0рИ 
звертати увагу на обичаї горожан і мали право 

за лихі обичаї усувати 3 сенату, або призна

ч~твати горожан до нисшої кляси. 3 часом 
уряд цензора став найпоче~НіЙШИМ 3 по~{іж 

усіх урядів. 

Закони Ліцінія і Секста 367. Плебеї зов

сім не вдоволилися трибуна~ІИ військовими, а 

домагалися. й дальше доступу до конзул~ту. 

Осягнули це 367. р. Два трибуни народні, Лі

І~jній і Секст поставили три внесення: 1. Довги 
~[ають бути зменшені через потручення запла

чених вже відсотків. 2. Нікому не вільно ма
ти бідьше як. 500 MoptiB державної рілі; хто 
J\Іав її більше, мав звернути· державі, а сенат 

мав роздати надвижку між бідних горожан че

рез асиrнацію, 3. Оден 3 конзулів мав БJlТИ 

вибираним 3 поміж плебеїв. Всі плебеї, так 

найбіднійші ЯІ{ і най60гатійші, в правах Ліці
нія і Секста бачили користь, поперли їх дуже 

сильно й по десятилітній боротьбі 367. па
триції уступили і згодилися на внесення обид-



- .193 -

ВОХ трибунів. Але допускаючи плебеїв до кон

зулят~т, постаралися патриції о зменьmеНІІЯ 

власти копзулів, яким знову відібрано судів

ництво. Передано його новим урядникам-пре

торам, ви6ираним лише з помі.ж патриціїв. Од

нак і цьоrо уряду не задержали патриції ви:

ключно для себе; плебеї здобувають незаба

ром ВGТУП до претури, квестури (урядники 

касові) і до цензури, а року 300 пр. Хр. на, 
підставі права lех Ogulnia наступило цілко
вите зріВlІання патриціїв 3 плебеями .. 

Rаміль і напад [алів на РИМ. 

Здобуття Веїв. Мимо цьоrо, що в Римі 

велися завзяті бої номіжпатриціями й ПЛ6-

nеями, мали ~имляни на стілько сили, ІІ~об ве

сти тяжкі і побідоносні війни 3 сусідами. 3 
-поміж війн найтяжшою була війна з Етруска

ми, а саме з містом Беї, яке по десятилітній 

облозі РИМtЛЯНИ здобути. До тепер вели вони 

війну ЛИПІ літом, при облозі Беїв перший раз 

провадили вони війну без перерви, літом і зи

мою, ·цілих 10 літ. Тому, що rорожани мусіли 

перебувати цілий рік під оружжвм, а удер- . 
Всесвітва Історія. Том 1. 13 



жання коштувало дуже дорого, 3~BeдeHO 

плаТНІО ддя жовнір, а римський вожд Каміль, 

що здобув Беї, завів рівночасно важні вій

ськові реформи. По здоБУТТІО міста відбув 

Rаміль тріІомфальний вїзд на Капітоль, чи:м 
потім дуя\:е хваtіІИВСЯ. :Ка~Іі.ль був великим 

HOPOГO~I плебеїв, тож трибуни обжаловали його, 
о присвоєння частини 3 добичі міста Беїв, а 

нарід засудив ~oгo на прогнання. Ідучи на 

прогнання сказав Каміль, що мав лиш одно 

бажанє, п~оби надійшов такий час, КО.ЛИ ЙОГО 

РJІМt1JЯНИ будуть ще ПQтребувати. 

Наїзд rалів. Незабаром після здобуття 

11еїв стріТИ2ІО РИМ велике нещастя. Мешканці 

нинішної Франції, tа.пі впали, під проводом 

свого во,кда, Бреннуса до Етрурії і об,,1:ЯГ('ІИ 

город }\ЛlозіIОМ. Тоді :Клюзійці попросили Рим

дяп О поміч. Римляни вислали послів до Брен

на і ті зажадали, що би уступили Галі з-під 

міста КЛJозіJОМ. h.ОЛІІ Бреннус на це не зго

дився, станули посли в ряди борців (що про

тивиться ~іжнародним правам), і" боролися по 

стороні КЛlозіЙців. Бреннус зажадав ві,Д РИ~І

ляп видачі ПОСJIів, КОЛИ-Ж Римляни відмови,лJІ 

вирушили rалі на РИМ. Римляни заСТУПИ(rJИ 
Бреннові дорогу, але їх розбито 390. Е. пад рі
кою АліЄІО. Весь цвіт римських fOpOJKaH по_" 

ги6 У 6010, а rалі мали тепер отверту дорогу 
ДО РІІМУ. Всі 1\fешканці опустити. Рим. JІИIIІе 



- 195 -

горстка відважнійших під проводом Манлія, 

Jlишилася на Капітолію і постановила боронити 

замк~т. Осталося в Римі також вісімдесять се

наторів, що одягнені в ~ілі то(и 3 палицями 

в руках засіли на ринку міста. Коли lалі 

увійшли на ринок, ІІе 31Іали 3 початку, чи це 

люди, чи статуї богів, що-лиш тоді, як оден 3 

tалів, щоб переf~онатися, ЧІІ старці ЖИІОТЬ, сіп
нув одного з них за бороду, обурений сенатор 

ударив його палицею. Тоді tалі кинулися на 
сенаторів, порізали веіх, і облягли замок Каllі

толь. Та приступ до замку був ДУjl~е ТЯЖІtий 

і легко його було боронити. laL1Ji хотіли вдер
тися до замку ніччю,_ а.ле гуси, присвячені бо

гині Юноні, яких удер,кувано на замку, за

rеІ'али. На їх крик збудився Манлій, поб~т

~ИВ Римлян і приступ відперто. lалі, мимо 
завзяття не могли здобути замку і ЗГОДІlt111СЯ 

врешті відступити від облоги за великим OK~T

ПОМ В золоті. l{оли важили це золото побачили 

Римляни, що tалійці посJtугуться фалши
вою вагою і домагалися усунення 11. Тодї 

Бреннхс поклав на вагу свій меч і казав додати 
ще стіл;ыIии 30LlIOTa, скільки важив його ~{еч, 

:кажучи: «Горе побіджеНИ~I~>. 

Пізнійrnе оповідали РИМЛЯНИ, що в тій 

хвилині, коли важено ЗОJIОТО, ВlІав до міста 

-прогнаний Каміль 3 горсткою гороя~ан і ро

збив tалів, а відтак Римляни за його раДОJ() 

13* 
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відбудували на ново Рим, за що надано Ка

!\fілеві імя «Другого осн-ователя Риму». 

Наїзд Галів має веtТІике значіння для 
])ИМУ. І\оаи ИНІні народи Ітаt1ії, побиті Галями, 

не вспі,,1И так скоро піднестися, Римляни за

. гоїли рани дуже СІ\ОРО й могли леГПlе пі,дбити 
:JНИll~ені Гадями народи Італії. -

'Війни зі Самнітами й 
Лятипцями. 

Перша самнійська війна. На полуднениН 

ехід від ЛяціІОМ ~fеПlf~ало в АпеніНСЬRИХ го

рах дуже хоробре. П.Jемя-Самніти, які бу.ли 

побіч Р.ИМЛЯН наймогутніЙШИ~1 народом в ІІО

,тІудневій Італії. Оби,два ІІароди, РІІМЛЯНИ і 

('1амп їти, Р03Іllиряt1И еноє пановання в Італії і 

коди :JіТКНУIІТ]ИСЯ разо~r, муоіло прийти до бо

ротьби о панованн.я над Іта.лівю. Війни, яні 

вели обидва ці народи, 'звісні під іменем Сам

ніЙСЬRИХ війн. Трівали вони 3 343 (дата не

певна) до 290. р. Самніти нап~ли на lІайбіll1JЬ

ше й найбогатійше місто Ітаt~Іії Капую, яка під

д,а,лася Римлянам. Римляни вистvпили -в- обо-. ~ 

роні І-\апуї, ІЦО дало причину до першої сам-
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ІІЇЙСЬRОЇ війни. Подіі цеї війни, 6 ду.же не

певні, мабуть каЗ0чні. 

Знищення Лятиньского союза 338. р. Вій

ПУ зі Са}.{нїтами перервадалятинська війна. 

tЛятин~і, що були до тепер союзниками Ри~{у 

й несли тягарі в користь РИМtЛЯН, бо вистав
ляли в кожній вїйнії для Риму військо, зажа

дали, ІІ~оби ~-~[іж них вибирано одного кон" 

зуля і половину урядників. Коли ... ,!\, РИМЛЯН!! 

відмовили їм цього, вибухла ЛЯТИНСЬІ\а війна 

(34·0-338). l~я війна є історичним фактом, алі' 

оповідання про неї (1lанлій Торкват, що за 

непослух сказав на смерть власного сина; Де- . 
цій Мус, що посвятився В боротьбі за РИМСЬ1\е 

війско) 6 непевні. Певним 6 ,ЛИШ це, п~о РИl\I
~ТІяни поби.ли ЛЯТИНІ~lВ і 3JІИІЦИЛИ цілк.овито їх 

еоюз." Лятинські міета від тепер ІІе М~ЛИ нія

І-\ОЇ авяаи поміж собою, кожне Лятинське мзсто 
поодиноко було в зачіпно-вї,цпорнім СОІ()аі 

3 l)имом і мусіло на зааОR достарчувати 

оружних відділів. ВнутрїІПНІО самоуправ~у по

аИШИ~1JИ" Римляни JІятинцям і на дальше, тіль

]\и деяким містам накинули римське горо

~\a~CTBO без політичних прав (значить ь{усі~ли 

нести Беі обовязки римеького ГОРОJІ\анина~ а 

прав не мали jI{адних). 

Друга й третя самнійська війна. Неза

баром після цього розпочали Римляни ДРУl'У 

самнійську віЙну (326-304) в якій поводи:Ло~ 
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СЯ їм 3 початку дуже зле, а найтяжший удар 

приніс Римлнам рік 321, коли то самнійсь

кий вожд, raBiIoc ПОІІтіюс, заманив РИМЛЯН 

дО кавдинських просмиків, де ціле РИМСЬR.е 

військо муеі.ло зложити оружжв і перейти по

під соромне ярмо, а римські конзулі. заключи

tТІИ неІ{ОРИСНИЙ мир. Але РИМСЬКИЙ сенат від

кинув цей мир і провадив віЙНУ дальще, в 

якій Самнітам велося чи~{раз ГІрше, так що 
мусіли. проси~и РИМЛЯН о мир. РИМЛЯНИ lІРИ

р.пали СаМІІітам лагідні услівя мира, але ОКРУ

ЖІ-ІЛИ їХ край військовими кольоніJ.IМИ, Яltі ма

ли уважати на супокїй в сусідних країнах. 

Вже в кілька літ по другій самніЙСЬІ~ій 

війні наступ:ила третя 238·-·230. В тій війні 

r.ерУть участь майже всі італійські народи, які 

боялися великого зросту Римлян, получилися 

із Самнітам і піСJІа.ли їм свої війська на під

:могу. Та РИМЛЯНИ розбили коаліційні війська 

R дуже крівавій битві під Сентінум ·295. По цій 
битві лише Самніти воювали ще якийсь час 3 

Римлянами, але мусіли піддатися Римові. По 
третій самнІтській війні стаІОТЬ РИМЛЯНИ па

нами цілої Італії з виімкою грецьких міст. В 
здобутих краях позакладали РИМЛЯНИ бога то 

твердинь, які ПОЛУЧИЛИ поміж собою битими 

гостинцями. 3 них найважнійшим був гости
нець, званий Уіа Арріа, що вів з Риму до КаІІУЇ. 
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Війна 3 Тарентом і з'єдиненнн 
. під зверхностю Риму . 

. Причина війни з Тарентом. Ціла ПОL1JУД-

1І6ва Італjя, була засіяна грецькими :кольо

ніями, так що навіть носила ІІазву великої 

Греції. 3 часом грецькі міста попідупадали, і 

боронячися перед наПОРО1vІ СамніЙСЬRИХ наро

дів, піД,давалися в опіку Римлянам. Лиrпе 

оден Тарент' відпер BoporiB і задеРJRав даВІІУ 

~IOГYTHiCTЬ і то!\{у мешканці Таренту були ,Т1.У

же гордими й дивилися лихим оком на зріст 

м:огучості РИ1IУ. RОЛИ-JR кілька римських ко

раблів, ІЦО плили на АдріЙСЬRе море, заПЛІІЛО 

,11;0 тареІІТИЙСЬІ~ОЇ пристані, ТареІІТІІйці напа

ли ІІа кораблі й ВИ~lордували римську заЛОL;~r, 

а' коли Римляни зажадали від них винадгор()

,ци обltИНУ.ЛИ Тарентийці послів болотом. Тоді 

оден 3 послів сказав: «Прийде час, що це бо

лото змиєте СВОЄІО К·РОВІО» і виповів Тарентові 

пjЙн~у. 

Пирг. rГарентийці знаІОЧІІ, що самі не БJТ-
ДYT~ В силі провадити війни 3 Римляпа1vІИ, 
призваЛІf в поміч Пирга, корол.я Епіру, се

стріІІЦЯ Олександра Великого. Пирг був ОДНІГМ 

3 ~айбіЛЬІIlИХ тодіШІІИХ ВОJl{діВ. і носився 3 
га.ДКОІО утворити велику деря\:аву на ~axoдi, як 
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його дядько Олександер, утворив велику дер

ж.аву іІа сходї. 

Коли до Пирга прибуло ПОСОЛЬСТВО· від Та
ренту, радився Пирг CBoro приятеля Rінся~ 
ІЦО M~Є робити. Тоді Кіней спитав Пирга 

«ІЦож будемо робити, як здобудеm ІталіІО~» 

«Потім» відповів Пирг «здобудемо Сіці.1ік), 

l\.фРИКУ та по6ережжа середземного моря.» «А 

щож будемо робити потім~» питав дальше l{і

ней. «Потім будемо спочивати і при звуці ча

рок проводити бе3jRУРНО час.» «А щож нам 

тепер стоїть на перешкоді зробити це нині~» 

спитав І~інеЙ. Пирг добре зрозумів слова Кі

нея, побаЧJІВ що приятель не радить йому ЙТИ 

проти Риму, та мимо того пос_т~новив дати по

міч Тарентові. 

Боротьба Пирга в Італіі. 380-275. Фабри
цій .. 3 невеликим, але добірним військом і 3 

20. слонями, як:их Римляни ще ніколи не ВИ
діли, прибув Пирг до Італії. Рим ,ляни засту

пили йому дорогу під ГераКЛЄЄІО 280 р. В бит
n], завдяки слоним, Пирг по6ідив, але поніс 
так великі страти, що пропонував Римляна:м 

:мир під услівєм, що Римляни зречуться вся

ких претенсій до полудневої Італїї. Вже РИМ

ський сенат хотів приняти ці усліввя мира, ко

ли до сенату принесли Аппія к.лявдія, 

колишнього цензори, мужа дуже поваЖІІОГО, 

який на старість осліп. Цей відозвався в се-
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паті тими словами: «До тепер я болів над ТИ~І, 

II~O утратив зір, тепер jRаЛУІО, що я ще й не 

оглух, бо не бувби я чув сорому, ЯКИМ хочете 

покрити РІІМ. До тепер заКЛІочали РИМЛЯНИ 
мир тоді, як самі диктували услівя, а тепер 

хотять приняти наR.инениЙ їм чужинцем МИГ.» 

CLlIOBa Аппія І~лявдія мали великий вплив і 

сенат зірвап переговори. 

Пирг старався тепер грішми осягнути 

своюЦі.JI Й хотів підкупити римського посла 
Фабриція, який прибув до Пирга, в ціли ви

купу полонених. Але Фабрицій, хоч був бід

ним чо,ловіRОМ і власною РУІ{ОІО УІlравляв зе1\f

ЛІО, відкинув ПИ'ргове З0ЛОТО. На другий деНІ. 

~OTiB ІІирг переІ\онатися чи Фабрицій є TaI~ 

відваjІtним, як чесни~r, і· коли Фабрицій po~

мовляв 3 П:иргом в шатрі, піднес.лася нечайно 

завіса й страшний: с,аонь заревів над саМОІ() го

ловою Фабриція. Але відважний Рим,лянин 

вjДХИtТJИВ легко го.лову й промовив супокіЙно. 

«Вчера не манило меllе твоє З0,ЛОТО, нині не 

страПІИТЬ твій слонь.» Rоли-ж ПО ЯІ{імсь часі,. 

прибічниіt (1ікар Пирга, вислав до Фабриція' 

лист, в ЯІ{ім обіцював за грошеву винагоро

ду струїти Пирга, відlСJIав Фабрицій лист I~O

ролеві. Тоді, здивоваНІ1Й Пирг, ПРОМОВИВ: «,ЯJ~ 

ніхто не в силі змінити дорогу сонця, так ніхто 

не в силі звести Фабриція 3 дороги чесноти.» 
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РИМЛЯНИ підбивають цілу Італію. 3МУ

Jлений дальше вести війну впав Пирг до Ля

П)ІОМ і відніс над Римлянами по6іду під ACK'~{

.!ПОМ 279. Т. але поніс так великі страти, що 

са1\{ сказав «Ще ОДlІа така побіда, а пропа

гr.у». (Пиргова побіда.) ffоли сенат знов від

кинув предложенпя ~fира, опустив Пир'г Іта

лію і пішов на Сицілію, куди візвали йоrо 

Греки проти КартаtіІЩів. В Сицілії не велося 

Пиргові, він вернув до ІтаLлії, але Римляни 

тимчасом побили його цілковито під Беневен -
тум 275 р. Пирг покинув Італію і відплив до 

Греції, де згинув увуличній борбі. 

Римл,яни по уступденню Пирга здоБУL1JИ 

Тарент 272 р. а р,ОКУ 270. заволоділи послід
ним греЦЬКІIМ містом Реtіюм і 3LТlУЧИЛИ ці(лу 
Італію під своїм пановаНRЄМ. По з'єдиненню 

Італії починаІОТЬ Римляни вибивати срібну ~{o

нету, так звані денарі (денар рівнав ся 10 асам) 
а рівночасно заборонили всім Jlншим італійсь

ким :містам бити срібну монету.' 

Перша пуніЙСЬRа війна. 
2С4-241. ;. 

МОГУТНІСТЬ Картаr'іни. По збуренню OL1e-
]~caHдpOM Ведиким міста Тиру, наймогучіfi

тим городом Фенікійців стала ffapTatiHa, 110-
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ложена на північнім побереж.Жі АфРИІ(И в тім 

місці, де Африка підходить найблисmе дО СІ[

ЦІЛІl. По переказам заложила RapTariH~T ти

РJJйська королівна, Еліса, звана Дідоною.* ІІро 

заЛО'І\ення ІіартаrіІIИ нічого історичного ска

зати не мо.жна. Нова кольонія роз~ивалася 

незвичайно скоро, підби.ла сусідні лібіЙСЬRі 
народи, ВИДОСRоналила рільництво та поаакла

дала численні кольонії. 3 часом пановаlІlІЯ 
ffартаrіни розпростиралося над цілою великою 
СІІРТОЮ, а в глибину Африки сягало аж по 
границі Сагари. До цього, всі менші феlІі

Rійські l{ольонії ІІа Сицілії, загрожені Гре

:ками, піддалися під зверхність Картаrіни, на

слідком ЧОl'О Картаrіпа заволоділа островами 

. Середземного моря, як частиною Сицілії, Сар
динією, Rорсикою, ~Іальтою, Балєарами й Пі

теузами, а.аложила свої кольонії на побереж·· 

.1I~ax Еспанії, побудувала вел·ику фльоту й ста

ла наймогутнійmою морською державою. СВОЇХ 

підданих визискувала Rартаrіпа торговельно, 

* Дідона, uрибувши до Лібії, країни в північній 
Африці, просила у мешканців землі на посе.lIення. 

І~оли-ж Лібійці не хотіли Ії дати, проси.lJа Дідона лише 

тіько кілько накрив ВОЛОВОЮ шкір<1Ю. КОЛП' Лібійцj, 

не підозріваючи підступу, обіцяли її казала Дідnна ПОТ

яти шкіру вола на тонесенькі паски і ними окружила 

так просторе місце, що :мала де заложити нове місто, 

яке назвала Картаtіною. 
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бо ГОЛОВНОІО підставою 11 могучости був про

~fисе.л і ТОРГОВtТJЯ (J ни-зько-культурними афри

канськими краями. 

Управа в ffapTariHi була , аристократичною. 
На чо.лі держави стояло двох -королів, вибі

раних що року, але ціла власть сп.очиваJlа _ в 
руках 104 суддів, яких вибірано лише на nо
зjр, в ді~йсности доповнялися самі й справу

вали свій уряд по більшій часті досмертно. 

Картаtінці на Сіцілії. На Сіцілії зійшли
-ся l{артаrінцї '3 Греками й поміж ними ПРИЙПІ

tТJO до завзятої боротьби. В тім- самім часі, коли 

ГреRИ поБJftЧИ Ксеркса, сіці.JIіЙські ГреІ~И 

. ві~1перли наїзд І-~артаrіни, й вели щасливі бої 
3 l{артаrіПОІО. Найбільше відзначилися Сира

кузи зі своїми тиранами, Діонізом і Аrатокле}.~1. 

Як довго Римляни вели війну 3 Пиргом 

і ГреІ{а}rІИ, 3 якими воювала також I~apTariHa, 

так ДОВГО !-\артаrінці були союзниками Риму. 

J\ОJІИJR РИМ.!ІЯНИ здобули цілу Іта.лію, обста

вини змінилися і 3 двох приятелів, переміllИ

лися РІІМ(ЛЯИИ Й Rартаrіllці в двох BoporiB. 
Оден 3 них мусів уступити ],іісn:е другому, пи

тання бу,ло лише, котрий 3 них покажетьс~ 

СІJльніЙmим. Сили Риму й Rартаtіни були 

рівні. Rартаrінці мал:и перевагу на морі, 

Римляни на суші. РИМ мав сильну сухопутн~r 

арміІО 3tlIОJкеиу 3 горожан і союзників, а браку

вало йому фльоти, Картаrіпа :мала велику 
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(рльоту, але ЇЇ сухопутна армія скдадалася з 

навмних жовнірів, що служили тому, хто біtlІЬ

ше дасть, 

Причина війни вийшла а міста Месіни на 

Сjцілії. ІІо смерти сираltузанського тирана, 

Аrатокля, не мали чим Сиракузи заплаТИТІІ 

JRОДДУ наємним віськам, які збунтувалися. 

заняли місто Месіну (де утворили грабівничу 

.державу), й назвалися Мамертинами, се()то си
нами бога Марса. І(ОЛИ-JІ\: Сиракузи ВІlслали 

ПРОТl! ІІИХ свої війська попрохали МамеРТИІІИ 

помочі в Rартаrіни і в РИ1vIУ. Ри.мляни не 

хот-Їди з разу дати 1Іамертинам поміч, а.ле іа 

етраху" щоб Картаrінці не усадовилися під' 

БОІ{ОМ' Іта.лії, дали Мамертинам поміч, а 1I~0 

Іfартаrінці не МОГ.ли добровільно згодитися ІПl 

l~e, ІЦ06 Римляни осіли в Сіцілії, виповіли l~и

:\Іові війну. ;Війн Риму 3 !{:apTariHOIO БУLТІО три .. 
3Еісні ВОНІ1 в істориї під іменем ПуніЙСЬК1ІХ. 

ПеРІпа ПуніЙськ.а війна 264-241. В ко
роткім часі заняли lJимляни майже цілу (]і

цілію, але надморських міст· не могли видерти 

І\артаrінцям, бо не ~Іали більшої фльоти. Що(, 

і ІІа морі вестн успішно війну побудували ВО

І-ІИ_ велику фльоту, 3 ~кою RОН3УЛЬ Дуілій від
l{іс перПІ.\' мореьку побіду над RартаrіНЦЯ1\fИ 

лід Мілв* 260 р. 

* Дуілій, знаючи, що РИМЛЯНИ в пл~вбі не дорів
нують ffартаrінцям llЗЯНСЯ на підступ. . Він нидумав 
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По цій побіді задумали РИМЛЯНИ напасти 

на ffартаrінців в самій ~~фриці. Велике вій

сько, під проводом !{ОН3УЛЯ Реrуля поплило до 

Rартаrіни. Але Картаrінці прад6али для себе 

спосібllОГО вожда, Спартанина Ксантипа, який 

побив Римлян під Туніс, а Реrуля взяв др 

неволі. Та на Сіцілії І\артаrінцям ІІе поводи

.лося Й ВОНІІ рішилися попрохати мира. Після 

РlіМСКОГО оповідання, мас,ТJИ ffартаrінці вислати 

Реrуля до РИ~ІУ, щоби він наМОВtJ1ЯВ' РИМJlЯН 

до заключення ~fира, обіцюючи йому за це да

рувати волю. Але PerYtТIb, місто наклонювати 

РИМЛЯН дО мира, радив вести війну дальше, бо 

!\артаrінці вя\.е дуже обезсилені і будуть му

сі~l}И ІІіддатися. 3а це :мали Картаrінці Реrуля, 

як вернув до Африки, ВІ\ИНУТИ В бочку, ВИ .. 
биту цвяхами й замучити. (Це опойідання, 

неправдиве, Pery ль ум:ер в неволі ПРИРОДНОІО 
смертю.) 

Кінець першої Пунійськоі війни. 3 того 

часу війна велася дальше на Сіцілії, де ВОЖ)\ 

зачіпні мости, які 3 римеьких кора6лїв закидали на 

підпливаючі ворожі кораблі, а сполучуючи н цей спосіб 

два кораблі, замінювали морську битву в сухопутну, 

в якій Римляни мали перевагу. 

За по~іду під Мілв позволено Дуілівві на над

звичайний тріюмф. Ноли вертав з якого небудь пиру 

домів, перед ним ніс невіЛЬНИR емолоскип, а аа НИ~І 

j ПІОВ МУ:lикант ІЦО грав на флвті. 
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Rартаtінців Гамількар Баркас дав себе добре 

знати Ри:млянам, а рівночасно Картаrінці РО3-

били РИМСЬКУ (I)ЛhОТУ під Дрепана 249 р. П.~об 
зробити кінець війні ви:ставили Римляни за 

приватні складки патріотів нову фльоту, З КО

ТрОІО римський конзудь ЛютаІ~ій Катуль по· 

бив Картаrінців коло Егацьких островів 241 р. 

зараз потім прийшло до мира. Картаrінці зре

:кдися Сіцідії, яка крім Сиракуз перейшла під 

пановання РИМrЛЯН і 30()ОRя-~а(J1JИСЯ зап.латити 

яоєнні котта. 

3араз по війні вибух бунт наємних І(ар

таrінських військ, коли їм не заплачено жолду. 

3 цього СІ{ористали Римляни і заняли Сарди

ніІО і КОРСIІКУ, а висилені віЙНОІО Картаrіпп:і 

:мусіли згодитися на відступлення цих остро

вів Римові. 3 Сіцілїї, Сардинїї і :Корсики УТ

ворили РИМЛЯНИ свої перші провінції. 

Похід Ганібаля на Італію. 

Підбій передальпейськоі rаліі. По першій 
,. пунійській війнї побили Римлян:и іліріЙСЬКІІХ 
морських роз6иmак, заняли· Дальматію, а від

так підбили tаліІО по ріку По, але заки ~спіли 
добре осадовитися в tалії, вибухла друга пу

нійська війна 218-201. 
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Картаtінцї в Еспанії. В першій пунійеь-

кій війні стратиди Картаrінці Сіцілїю, Сар

ДJlllію і :КОРСИI\У. Щоб тоті страти винагоро

дити, постановив Гамількар Баркас здобути 

для КартаrіІІИ Еспанію. 3 великим віЙСЬІtОМ 
пішов туди і, то воєнною штукою, то· 3РУЧНИ~f]І 

,ципльоматичними договорами здобув для Кар

таrіни полуднево-схінду Еспанію. По його 

смерті обняв над військом провід його зять 

Газдрубаль, який ро3ШирИв і зорrаніЗ0вав кар

таrінські посі~чости в ЕспаНІЇ і заложив УІ{рі
плене місто, Нову RapTariHY, в якій виховував 
/~ітий начальників ріЖНІIХ еспанських племен 

і держав закладників. 

Великі поступи Rартаrінців в Еспанії за

тріВОJКИJІИ l)имлян. Вони заКЛІОЧ'ИЛИ 3 еспан

~ьким городом CarYHTOM СОЮ3 і обовязали Газ

)~рубадя не переступати ріки Ебро. 

Ганібаль. По смерті Газдрубаля військо 

проголосило своїм вождом 28 літного, Гаміль
карового сина, Ганібаля. Га~Іількар привіз Га

нібаля п~е хлопцем до Італії. Тут виховав 

його в великій ненависті до Риму. Ганібаль 

був одним 3 найзнатнійших MYJKiB старинного 

світа, rенія.ЛЬНО спосібний, знаменитий зна

вець тодішніх політичних обставин. Як Jl\:OB· 

нір відзначався відвагою, проворностю, витре

в.алостю і хитростю. 
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Ганібаль, як лише' став на tfолі війська, 

постановив сейчас викликати 3 РИМОМ війнv 'J 

і вдарити на Римлян там, де вони того най-

меньше сподівалися, а саме в Італії. Тож сей

час ударив на СОІозне 3 Римлянами місто Са

(унт і здобув його. Тоді Римляни зажадали 

від Rартаrінців. видачі Ганібал.я, а коли ці 

відмовили, виповіли Римляни RapTatiHi другу 
війну (218 -201). 

Ганібаль в Італіі. 3аки РИМLТlЯНИ пр:иго

ТОВИЛІІСЯ дО виправи на Rартаtіпу, Ганібаль 

на чолі 60.000 армії і 37 слонів перейшов Пі
ренеї, Родан і. ВСТУПИВ в Альпи. .Похід Гані

баля через Альпи, це одно 3 найбільших воєн

'них діл. На верховинах Альп білів усюда сніг, 
Jlочі були 3lІмні, ІІаближалася осінь. Тільки 
при надзвичайній енерrії Ганібаля і веЛИІ{ОМУ 

впливові, який він мав на жовні р, вдалося йо

му перейти Альпи і в. половині верес~я стану

ти· в Італії. Підчас походу через Альпи :мав 

Ганібаль великі втрати,. його вііісько змаліло 

до половини, а зі CtТIOHiB майже нічо не оета

лося. Та ГаніGаль все-ж таки 3 горсткою, зму

чених, але охочих жовнірів, кинувся на неПРІІ

готованих Римлян і побив І{ОН3УЛЯ Публія Сці

піона над рікою Тіціном, перейшов ріку По і 

ще того самого РОІ{У побив другого РИМСЬІ-~ОГО 

конзуля Тита Семпронія над Требією .. По цих 
двох битвах став Ганібаль паном північної Іта-

Всесвітна Історія. !..QM 1. 14 
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.JIiї. Не відпочиваІОЧИ, піПІОВ да.льше на пів

день, перейшов зімою Апенін і поб~в 217 р. 

RОН3УtЛя tая ФЛЯl\lінія над Тразименським озе
рОМ. Тепер мав Ганібаль отверту дорогу на 

Рим,. але не поспішив на ~ТОЛИЦІО РИМЛЛІІ, а 
завернув до південньої Італії, ll~об вперед ві

дорвати від Риму всіх СОІозників, ·а ЩО-ЛИПІ 

туді напаст~ на осамочений Рим і знищити 

це, ненависне д.ля Картаrінців, місто. 

Битва під Каннами. В Римі запанува.Л~ 

велика трівога, місто. конзулів вибрано Фа6ін 

Максима диктатором, ЯІ{ИЙ, знаючи добре, II~O 

в отвертім бою не по60ре Ганібаля, постановив 
не приймати битви, диш підїздовою війною 

шкодити Ганібалеві на КОJI~ДОМИ кроці. Вправ

ді в цей спосіб докучав ДУJI~е Ганібалеві, але 
не спинив ЙОГО в пустоmенню Італії. Батато 

люда не ,зрозуміло Фабія, та поча~о його нази

вати боязливим, 3ВОtлікаІОЧИМ, а в Римі рОСс,Т}О 

проти його неВДОВОtJ1ення. :Н:оли~ж по тести 

місяцях ;:зложив Фабій ДИІ\.татуру, вибрано на 

2 ].6. piIt RОН3УДЯМИ Терентія Варрона і Емі-. 
~ТJія Павла, ЯІ-\і вдаЛІІСЯ нерозвЗJКНО 3 Гані

uалеl\! в битву під Каннами. 3гинуло тут 

70.000 Римлян. Від чорного ДНЯ над рікою 
АліЄІО не понесли Ри:м~яни такого погрому, Я}{ 

під Кан на1\ІIІ. l~іла Італія була тепер безбо

рОННОІО, РИМСЬІ{і союзники почали лучитися 

3 Ганіба.:1ем, а місто СираКУ311 й Македонія 
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ПРІІСТУПИЛИ до союза 3 Картаrінцями. Це бу~ 

ла найвисша хвиля ПОВОД.іІ~ення Ганібаля, але 

ДО ціt.lІКОВИТОГО р03ГроМу італійського союза 

було ще дадеко, бо Латинці осталися вірними 

Римові й на даu1ьше. Сенат розвинув тепер ве

tJ1JIIKY діяльність, ПОІ{ликав до війсьдової СЛУЯ\

(ан всіх, навіть невільників, яким обіЦЯІІО в 

нагороду за хоробрість свободу. Вистав"Т}ено 

нові військ~, які виминали ГОЛОБНИХ боїв 3 

Ганібалем, а облягали міста, .які відпали від 

Риму. Годовним героєм війни був тепер J\Iap
цель. 

Газдрубаль. По битві під Каннами пе

ребув Ганібаль ЗІІМУ вбогатій Rапуї, де його 

jJ\овніри весело жили, забули про хоробрість 

і стали нездібними до дальшої боротьби. Це 

й стаt1J:ОСЯ головною причиною упадку Гані

t5аля. В додатку військо Ганібаля малі,lІО по 

кожній битві, а 3 Картаrіни не ІІрисилали йо

)ІУ ніякої помочі. Тимчасом Марцель здобув 

по триліТІlій облозі Сиракузи" які під прово

дом слаВІІОГО ученого мате.матика Архима,да 

боронилися дуже завзято. Підчас раБУНІ-\У Си
ракуз Архи:мед погиб. 

По здобуттю Сиракуз облягли РИl\fЛЯН}І 

Rапую. Ганіба,ль хотів відвернути увагу РІІМ

лян від Rапуї і вдавав, що йде на Рим. (Гані

баль перед брамами!) Та Римляни не дt1Lr:IИ

ся звести, облягали ffапую дальше, здоБУL~И 

]4* 
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11 1 покарали мешканців за зраду. Незабаром 

після цьоrо здобули РИМЛЯНИ також і Тарент. 
Ганібаль попався в· дуже прикре поло

ження. Всю надіІО покладав він на cBoro 
брата Газдрубаля, який мав з Еспанії прийти 

йому в поміч. Рівночасно, як Ганібаль. воював 
в Італії, велася війна в Еспанії, де Газдрубаль 
2.12. р. розбив цілковито Римлян. КОЛИ-Ж про

взд над римським війском в Еспанії обняв мо

лодий Публій Корнель Сціпіо, обставини 3J\IЇ

НІІЛИСЯ. Сціпіо скорим нападом здобув Нову 

RapTariHY 209 р., але Газдрубалеві повелося 
обманити Сціпіона і перейти через' Піренеї, та 

поспішити свому братові в . поміч. Проти Газ

друбаля вируш.ив оден римський КОН3УtЧЬ, 

другий cTepir Ганібаля, але в останній ХВlIДIІ
ні полишив тільки частину війська перед Га

пібалем, а сам поспішив проти Газдрубаля. 

Обидва конзулі напали на Газдрубаля і роз
били його цілковито над ріЧКОІО Метавром 207. 
де й сам Газдр~убаль поляг. ~oro голову ВКІІ
НУЛИ Римляни до табору Ганібаля, а цей піз

навши голову брата сказав сумно. «Тепер вже 

бачу ТВОІО долю KapTariHo.» 
Битва під Замаю. Щоби покінчити Biit

ІІУ, віддали Римляни провід Сціпіонові. ВіІІ 

поплив 3 військом до Африки. Картаrінці ві

звали Ганібаля, боронити вітчини. Ганібаль 

3 жалем опустив Італію, прибув до Африки, 
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але в битві ІІід 3аМОІО 202. побив його Сціпіо, а 
Картаtінці мусіли приняти мир під дул\е тя~

кими услівями. 1. Мус~ли зречися всяких по
сіtlІОСТИЙ поза KapTatiHoIo, отже й Еспанії, 2. му
сіли видати всі воєнні кораблі крім 10, 3. за
платити воєнне відшкодовання 10.000 талан
тів, 4. мусіли ЗОБОВЯЗ~ТИСЯ, що не будуть ве
сти a~aДHOЇ війни без ДО3ВОЛУ Риму. 3 цею 
хвилиною KapTatiHa перестає бути СИЛЬНОІ() 

держаВОІО, а ОДИНОКОІО МОГУЧОІО силою над Се

редземним море?1 6 від-тепер Рим. 

Смерть Ганібаля. По заключенню ~{ира 

постаВИt1JИ Rартаtінці Ганіба.ля на чолі держа

ви. Під його проводо:м; підносився добробут 

міста. Але і це не 6YJIO на руку Римлянам, які 
зажадали видачі Ганібаля. Щоб не дістатися 

в руки своїх найбільших ворогів, утік Гані

баль до Антіоха, короля Сирії і намовив itoro 
до війни з Римдянами. Rоли-ж Римляни по

били Антіоха, утік Ганібаль до Прузія, . КОРОtТJЯ 
Бітинїї~ а коли цей хотів його видати Римля

нам, приняв Ганібаль ОТРУІО 183. р. Того ca~{o
го року вмер також Сціпіо, не ~азнавши ВДЯJ\И 

від своїх горожан. Сціпіо вмер поза РИМОМ j 

заІ(азав своє тіло ховати в невдячнім Римі. 
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Перевага Риму па сході. 

Перша й друга македонська війна. Після 

поділу деРjІ~ави Олександра Великого пану

вали в МакеДОІ-Іії корол\ 3 роду Антиtона, ІЦО 

головно дбали про це; щоб удержати в заниси

мості Грецію. Підчас другої пупійської вііlни 

панував в " 11аІ\едонії Филип ІІІ., що дуже" не 

радо дивився на це, що Римляни заняли Дa.тrь

матію, TOM~· увійшов він в СОІОЗ 3 Ганібалем, і 

обіцяв йому присдати на поміч свої війська до 

Італії, II~O й дало причину до першої маІ{еДОІІ:. 

ської війни 215.-205. Рим.ляни самі не вою
вали в І~ій війні 3 Филипом, лише получилися 
3 Грекам:и, ЯІ(і повстали проти маІ<едонського 

пановання і ФИJІИП мусів занятися греЦЬІtИ~{И 

справами. 

Пічас того, як Римляни вели війну R 

Африці, заКЛІОЧИВ Филип ІІІ. союз зі сирий

ським І\оро(че~{ Антіохом, щоби подjtJ1ИТИСJІ 

ЄГИПСЬКОІО державою, де володів тоді заледви 

пятилітний хлопець ПтопьомеЙ. Епіфан. Дійс

но Филип ІІаїхав єгипські посілости в Малій 

Азії і ІІа островах Rиклядах і здобув ці краї

ни для МаІ\едонії. Тоді республика Родос. і 

Іtороль Перtам~т Аталь, загрожені POCTO~I Ма .. 
:кедонії, візвали помочі Рим.пнн, що й да,ло ПРІІ

чину до другої македонської війни 200-197. 
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Війна велася 3 початку нещас,лИВQ для РИ~fУ, 

• але в третім .році конзуль rгит Фляміній роз~ 

бив ФИrJIипа під І\:іноснефаr:rIЯМИ 197. <l)илип 

мусів зречися всіх посі,лостий поза Македо

ніеІО, а ф,л:яміній підчас істмійських irpIIlJ~ 

проголосив независимість і свободу всіх грець

ких міст 196. р. 
ВіЙІІа 3 Антіохом 192-190. Антіох ІІІ. ко

роль СІlрії, званий ВеЛИКИ~f, З0всім не JКУРИВ

ся своїм еоюзником Филипом ІІІ. і підчас Toro 
як Римляни побивали Македонію, воював п~а

.т1ІІВО Б Єгипті. Тимчасом веLТlика частина Гре

RjB не б~ула вдоводена 3 РОЗПОРЯДІ\ів Римлян 

3 року 196. і візвала до Греції Антіоха, якого 
таІ\ОЖ І-'анібаль, що втік був ДО Сирії, намов
~1.ЯВ дО війни. Антіох ІІІ, в надії, щО ЯІ{ при

буде, до Греції, всі получатьс;я 3 ним, вислав 

військо до Греції. Та Римляни побили його 

так сильно коло Термопіль, що .і\нтіох ледве 3 

рештками війська утіІ\ до Ааії. 3а втікаючим 

Антіохом: пішли Римляни перший раз до .і\.зіУ, 

а конзуль Люцій Сціпіо, брат Публія· СІ~іпіона, 

розбив АІІтіоха під МаtнезіЄІО 190 р. Побитий 
~I\HTiox ~ріКСЯ ВСЯІ~ИХ посілостий В Малій Азії 

(НИМИ: надіJfИЛИ Римляни Перrамос і Родос) і 

заплатив воєнні l{ошта. 

Дещо пізніЙІпе, наслідник Антіоха ІІІ., 

і\нтіох ІУ. наїхав Єгипет. Тоді РИМЛЯНИ вис

ла"іІИДО його посла з домаганнем, щоб занехав 
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війну і ВСТУПИВСЯ 3 Єги~ту. Rоли-ж король, 

хотячи викрутитися відповів послові, що ІІа

д~умається над відповіДДІО, тоді посол зачер-

1(11 ув' довкола короля коло і зажадав відповіді, 
-sаІ{И :р~ороль преступить це 1{ОЛО. Тоді Антіох," 

боячися віЙІІИ 3 РИМОМ, УСТУПИВ і відкликав 

спої війська 3 Єгипту. 

Третя й четверта македонська ві Йна. СI1:Н 

(])илипа ІІІ. Перзей, хотів привернути Македо

нії давну славу й могутність. Щоб до цього 

не допустити, виповіли Римляни Перзеєві вій

ну 171-168 яка скінчи:лася битвою під Під
ною 168. Перзей був цілковито розбитий, втра
тив пановання, а Македонію поділили РИМ

ляни на чотири малі республики-. Rоли-ж в 

І{іЛЬІ{а діт пізнійmе вибухло ІІове повстання в 

~IaKeДOHiї, замінили її Римляни в свою про

вінціІО (146 р.). 

Така сама доля стрінула рівнож і ГреціІ(), 

ЯІ\а ·не вміла користати зі свободи. Цісля свого 

звичаІО веди Греки часті боротьби зі собоІр, а 

коли деякі греЦЬІ{і городи відважилися пома

гати Перзеєві в війні 3 Римдянами, казав се-

- нат забрати ОІ{ОЛО 1 ООО найзнатнійших Греків 
і вивезти їх до Іта,лії~ Греки прибули до l)и

].{~y Й понесди зі собою СВОІО Іlауку, культуру 

й штуку, та стали 3 того часу вчителями РІІМ

лян. Поміж засланими Греками був також По

лібіЙ·, .який написав історію своїх часів. 
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Підчас послідних заворушень в Македо

нії повстали несупокої в Греції, 3 яких сн:ори

стали Римляни; побили Греків, а найбогатій

lllе тоді грецьке місто, :Коринт, знищили в вар

варсь:к.иЙ епосіб і заборонили його відбудува

ти 146 р. Греція втратила СВОІО Н,езависимість. 

3бурення RартаГіни. 

Масиніса. 110 другій пунійській війні Н.а.р
таtіпа не могла в,ке відзискати давно го 110-

Jlітичного значіння, але була все ще ДУjІtе бо

гатим і торговельни~{ містом. В управі дер

жави, в наслідок реформ Ганібаля І-Іастав ла)~ 

і порядок. На богацтво Картаtіни споглядали 

лихим оком РИМСЬRі капіталісти, головно' ЛИ

царського стану, які проваДИJIИ в Римі веЛИІ~У 

торговлю. Вони то головно причинилися до 

збурення :Коринту, який робив їм конкурет~ію 

в торговлі, а тепер старались позбутися І\.ар

таtіпи. Найбі~lІЬШИМ ворогом І\артаrіни був Ка

тон, МУ:Л\. ДУj!\е зна тний в' Римі, який І{Оjl\,ПУ 
свою бесіду кінчив словами, «А все таки я 

думаІО, що ~apTariHY потреба збурити.» 

Під впливом Катона та аrітації капіталі

стів, Рим.ЛЯНИ тукали тільки причини до 

війни 3· Картаtіною, тому дивилися скрізь па.1-. 
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I~i, як їх союзник, Масиніса, король НумідИ 

(у північно-західній Африці) наїздив карта

TiHcы1ii посілости. КартаІінці яtалувалися Е 

Римі на Масинісу :й просили Рим, о дозвіл на 
війну 3 Масинісою, але злобні Римляни зволі-

І 

т\али 3 рішеннєм, та вислали комісарів до 

l\.фРИІ\'И, ЯІ(і, хоч бачили кривди Rартаrіни,-ні

чо не роб~и. Rоли-ж КартаІінці, доведені ДО 
розпуки нападами 1tlасиніси, хопили за оруж
жє, РИМЛЛІІИ .виповіли КартаІіні третю' пупій

ську (149-146) війну. 

Збурення Картаtіни 146. Щоб неДОПУСТИr

ТІІ дО війни зобовязаJ1ИСЯ; КартаІінці все 9РО

бити, чого тільки Римляни захотять. OДHaI~ 

Римляни поступали 3 Rартаrінцями облудно й 

негідно. 3 одної сторони манили КартаІін
I~iB облудними надіями, а рівночасно приго

ТОВ.ЛЯ,,1JИСЯ дО війни. Як римське військо при

було під КартаІіну, заjІ\:ада.ЛИ Рим:ляни видачі 

ОРУЖіІ\Я і закладни:ків. Rоли-ж КартаІінці 

еПОВ}ІИЛИ всі жадання Римлян, тоді заговори

ли РИМЛЯНИ інакше.. Вони казали КартаІін

І~ЯМ опустити місто й ІІосе,литися що наймен

Jпе дві МИ.JIИ від морсь:ких берегі1;J. 

Розпука обняла серця КартаІінців, а 3 ро

зпукою ПРИЙlІІла надзвичайна енерrія. Rapra
l.lінці постановили боронитис.я до послідної :ка .. 
плі крови. Все, що було в Rарrаtіпі, 'кинуло" 
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СЯ робити оружжя, всі, хто що мав, приноси-

31И В жертву вітчині. Жінки втинали волосся, 

rцоби було 3 чого крутити тятиви до луків та 

корабельні линви і неаабаром здивувалися 

Римляни, як побачили Картаrінців, готових до 

боротьби. 3ачалася правильна облога міста, 

але римські приступи все відбивали. KapTariH
ці. Що йно, коли В третім році війни станув 

на чолі війська Поблій Сціпіо Емілі ян, забра·· 

.лися Римляни до правильної облоги. Карта

rjнці боРолися.З розпукою і завзяттєм, а коли . 
. Римляни вдерлися до міста, мусіли здобувати 
F~ОЖНУ ВУЛIJЦЮ, КОЖНИЙ дім з-осібна. ТіЛЬІ{ІІ 

вожд Картаrінців, Газдрубаль, зморений і зго

сЛоднілий, просив Сціпіона о ласку, чим стяг

ІІУВ ІІа себе погорду в R,артаrінців, а його жін

І{а взявши на РУІ{И своїх синів, кинулася в 

поломінь горючої святині. 

На приказ сенату казав Сціпіон збурити 

r~ілковито RapTariHY, а її посілости прилучено 
до Риму під ІІазвою провінції Африки. Під

палене місто горіло 17 день. Осталі мешканці 

мусіли поселитися по доокресних місцевостях. 

СІ~іпіо, ЯІ\ИЙ був доброго с~рця, приглядаюч:и

ся пожежі города задумався. Хіба-ж і його 

вітчину не може стрінути така сама доля~ Йо

му прийшли на гаДІtу слова Гомера «І прийде 

час, коли упаде святе Іліюм і сам Пріям, 

а 3 ним рід короля, списоносця.» 
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Незадовго після того вислали Римляни 

Сціпіона до Іспанії, бо. хотіли розширити свов 

пановання на цілий піренейський піВОСТРОR. 

ІІайбільше опиралося Римлянам місто Нуман

ція, яке навіть приневолило римського полко

водця ДО соромної здачі і зневолило заключити 

мир. . Але римський сенат, що часто допускав
ся зрадливого зломання умови, відновив віЙНУ, 

віддав провід над _ військом Сціпіонови, який 
здобув НуманціІО 183 і 3 розказу сенату ціл

ковито її збурив. 

Внутрішні відносини в Римі. 
Гракхи. 

Нові сторонництва в Римі. PiBHo~aCHO зі 

зростом могучоеті РИ}ІУ, починаІОТЬ упадати 

римські обичаї. Вправді на підставі lех ogu1-
llia 3 р. 300 spiBHaHO всіх ГОРОjl~ан, але за 

це витворилися· нові партії, які мали еконо

~Іічний під~лад, а це оптімати і популярії, зва-

1-11 инаІ{Іпе пролєтара.ми. 

Війна 3 Ганібалем мала великі економічні 

J-таслідки для Італії. ГанібаtЛЬ мусів Італію 

опустити, але ІІас,ліДІ\ів кіЛЬІ~алітнього перебу

вання Гані6аля в Італії годі було затерти. Че

рез кіЛЬІ{а літ страшними пустошеннями зни

щив він ціЛЬЕОВИТО дрібн~ ріль~;ицтво. 3а-
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довжені седани не могли прийти до себе, бо 

через набуття просторих провінцій, спровад

.iI~,YBaB сенат дО РИ~ІУ по НИЗЬКИХ цінах збіjК

'1\Н, яке продавав горожанам, а італійським 

'рільникам не оплач~твалося управляти рілі. 

Противно, великі пани-оптімати, які мали ве

,іІичезні маси: дешевого робітника-невіЛЬНИІ{а, 

обробляли поля малим коштом і з великим зи

СКОМ. Не могучи вижити зі своїх піль, задов

жені селяни продавали їх багатим панам, які 

заК~1Jада~rrи великі господарства, звані latifundia, 
зложені з віль, огородів, винниць, пасовиск, 

лук . .. А тим часом збідніла людність іШL1Jа 
до Риму в надії добрих заробітків. Але по

ми.дялася, бо і в Римі був дешевійший від НИХ 

робітник, невільники, які робили лише за ЛJІ

ху страву, тому прибувmі ТВОРИJIИ в Римі без

робучий про(~єтаріят, якого ціллю було з чаСО~f · 
дістати від пра~ительства по низкій ціні збіж

ЖЄ, та любуватися цирковими ігрищами. 

Переселення сільського пролєтаріяту до 

Риму мало ці лихі наслідки, що в Римі з ча

сом нагромадилося кілька сот тисяч безробіт

них ЛІОДИЙ, ІІа яких держава мусіла старати

ся, а відтак, що найгіРПlе, мусіло з часом брак

нути війська, бо в Римі й тепер служили лише 

горожани, що мали якесь майно, а що таких 

горожа!І ставало що раз менше, то мусів прий

ти час, коли Рим побачив би себе без війська. 
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Серед тих обставин повстав в Римі новий 

рід шляхти, яку творили тоті родини, яких 

предки ?аЙ~fаJIИ висщі уряди (курульні, до. 

ЯКИХ налея\али: едилят, претура і конзулят). 

І\:оли-ж 3 часом: лучи.Лося, що добився ВНС-. 
ших урядів якийсь чоловік, що не мав сдав

них предків, такого чоловіка звано чодовіком 

новим (1101nO nOVllS). . 

Обидва еторонництва оптіматів і попу· 

лярів ріжнидися не tлише економічно, але й 

політично. :Коди опті~Іати були прихильни

ками сенату, то ПОПУJ1ЯРИ бажали· обмежеІІНЯ, 
а навіть знищеІІНЯ його власти. ПровіДНИI\а

ми популярів були звичайно трибуни народні, 

тому головна боротьба обидвох партій велася 

в трибусових зборах. 

Провінціі і їхня управа. В тих часах мали 

· Римляни вя\:е багато провінцій, як СіціліІО, 

Сардинію 3 :КОРСJІRОЮ, дві Еспанії, Даt7lьматІІ0, 

Македонію, J\.фРИІtу, Азію. В Римі ~тваJI{а~ТJИ 

провінції здобутком римського народу, з ЯRІІХ 

}.Іала черпаТ .. JІ користі не тільки держава, але 
й RО:ll\ДИЙ РИМЛЯНИІ-f. 3 початку, ЯК провінцій 
було мало" заРЯДJI\уваv1И ними претори (б~7.л:о 
їх шістьох, двох у Римі, 4. завідувало провін
ціями). :Коли-ж провінцій повстало білыlе,' 

висилав сенат туди вислужених преторів, або 

І~онзулів, ЯКИХ звано тоді про п р ето рам и, 

або про R О Н 3 У л ями. Упра.вителі, якпх 
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провінції мусіли удержувати СВОЇМ кошто~{, 

допускалися дуже часто на меШІ{анцях ПІД

битих :країн здирств, так що з часом заряд 

провінціЄІО, став головним способом ная\:иви. 

О претуру й I{ОН3УЛЯТ починає тепер старатися 

багато ЛІода ~lІИІІІе ТО:МУ, щоб потім, ЯІ{ пропре

тор~~бо ПРОI'~онзудь, піти ІІа провінцію і здир-
ством доробитися маєтку. . 

Перенупства підчас виборів. На підстані 

закона, виданого 180. р., установ.ле}[о порягцо}:~, 
В якім МО:lRиа доступити урядів і в які~І віці 

моя\:на було старатися о квестуру, а відта.к 

в перервах, що найменше дволітних, ішов 

едилят, претура, конзулем MOJI~IIa було стати 

що-йно по укінченню 43.. року, а другий 

ра.з о RОНЗУЛЯТ моя\:на було старатися Il~О-ЙНО 

по 10 роках після пеРПlоtо. Цензорів в~би

'рано лише з поміж бувших конзулів. 

Щоб одержати висший уряд потреба 

було перейти еділят, а обовязком еділя було 

~уряджувати ігрища. rімнаСТ'ичні вправи, які 

були в rpeKjB, у Римлян не принялися, в PIIMj 
любовалися в l{ровавих боях глядіяторів, в бо

ротьбі хижих звірів з собою, або з людь:ми. 

Едилі старалися одеІІ другого перевисшити у 

виставности ігрищ, часом ДОІ{лад~ли ВОІ-ІИ ве

ликі гроші з власних фондів, та задов,жували

ся, все D тій надії, ЩО КОЛИ урядять ве,ттичаВl 
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іГРИІІ~а, то можуть сподіватися, що як будуть 

старатися о висші уряди, нарід віддасть Ї~I 

за улаДJl\:ення іГРJІЩ свої голоси, а ВОНИ, пій

ІПОВШИ на провінціІО здирствами відберуть 

c~oв в десятеро. Коли-ж який едиль був ,бід

ним і урядив не~ибагливі ігрища, то не міІ' 

числити на голоси народа. До цього звичай

ного підкупства, діялися ще инші ПРОСТQ K~T

повання голосів, і то майже явно. 

Перше повстання невільників. До упра

ви рі ль уживано понайбіЛЬІІІе невіЛЬІІиків, над: 

якими тяжіла рука панів. НевоtЛя в Римі була 

одною .3 найтяжших, лише доля грецьких і 

СИРИЙСЬІ{ИХ невільників, ЯКИХ уживаtЛИ зви

чайно, як учителів і домаІІІНОЇ прислути, БJт.ла 

деll~О ліпша. Багато невільників тратило .іІ~ИТ

тя підчас іГРІІЩ, щоб СВОЄІО кровіЄІО дати за

бавитися ЖОСТОl\ОМУ Римлянинови. Число не

вільників зростало з дня на' день, бо безна
станні війни, достарчуваЛfІ великого числа но

вих полонених. 3 часом дійшло до цього, що 
число ІІевільників перевисшало числО всїх 

римських fOpOjRaH і СОІозників, а всі вони па

~iJали ненавистю до СВОЇХ панів і були готові 

до повстання при І\ожній нагоді. Перше пов

стаІІНЯ lІевіtльників вибухло на Сіцілії, ІtОtЧИ 

року 135. пр. Хр. повста.ло там 200.000 невільни
I-~iB.. ВОНИ розбили кільна римських війск і 
JT�o-ті.лки по тяжкій три.літ'НіЙ боротьбі іх по-
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6ідили. 3а кару казали РИМЛЯНИ тисячі не

вільників розпяти на хресті. 

Трибун \Тиберій rраих 133. p~ В Римі бу
ло багато ЛІОДИЙ, які З несупоковм гляділи 

на упадок селян, зріст числа невіЛЬНИІ(ів і 

зріст шляхти. Тоті неприродні обставини по

становив змjнити молодий Т. rpaKX, внук Сці
піона старшого, по матері. Ставши трибуном 

народним, відновив він 133 р. устави Ліцінія 

Секстія. Після внесення Т. rpaKxa невіЛЬІІО 
було. нікому мати державного (рунту більше 

як 500 MoptiB, а коли мав неповнолітних синів, 
то міг для кожного держати ще по 250 MopriB, 
аде не більше як 1ООО MopriB . разом. Всі, II~O 

мали більше державного (рунту мусіли його 

звернути держа.ві, а держава мала розділити 

по 30 MopriB і роздати поміж безземельних 

горожан. Т.им способом хотів Т. rpaKX осво
бодити Рим від веЛИІ{ОГО числа безземельних 

ПРОЛ6таріїв і утворити нову, середно богату 

клясу горожан, які мали дати нові військові 

сили. Та сенат не зрозумів rpaKxa і вист~пив 
проти ЙОГО реформи з чисто особистих причин. 

Ріжниця між власною, а державною зем,леІО 

була в тих часах вже так затерлася, ІЦО ба
гато сенаторів уuравляло державні (рунта як 

свої. Rоли-ж Т. rpaI{X, мимо опору C~HaTY і 
оптіматів, перевів свою реформу й коЛи вибра·· 

но комісію 3 трьох (між ними Т. rpaKxa) , ЯІ{а 
Всесвітва Історія. Том·l. 15 
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мала перевеСТІІ розділ піль, стягнув Т. (ракх 

на себе ненаВІІСТЬ сенаторів. Не дивлячися на 

це постановив Т: tpaKx старатися на .132 р. 
знов о трибунат і носився З гадкою, обернути 

гроші Аталя ІІІ. короля Перtаму, на запомо

гу бідним rOpOjI{aHaM. 

(В 133. р. умер послідний !Іерtаменськнй 

король Аталь ІІІ. і ~аписав все свов майно і 

свою державу римсько:му народові. Якраз гро

ший Аталя хотів УJF~ИТИ Т. (ракх в користь 

нових поселенців.) 

Смерть Т. rраиха. Вибір Т. іракха три

буном на. рік 132 був певним, а щоби недопу
стити до цього, прибула частина сенаторів ІІа 

збори, узбровна Б пати ки та поломані лавки, 

і Rинудася на Т. (ракха та на' його ПРИХИ~"1Ь

ників. В тім бою поляг Т. (ракх з численними 

своїми сторонниками. 

Розділ пуБJІИЧПОГО поля після устави 'Г. 

(р"аІ\ха продовжувано до 129. р. бо ІtОJIИ вер

нув з під Нуманції Сціпіо Еміліян, великий 

противник РОЗ,f(авання землі, устали асиtнації, 

а незабаром потім знайдено Сціпіона замордо

ваного Б ліжку. Нарід пімстив смерть Т. 
(ракха. 

rай· rраих і його реформи. В десять tліт 
пізнійше 123. виступає брат Тіберія, lай lракх. 
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1. rpal\.x був спосібнійшим від евого брата, пе
ревисшав Його бистротою й вимовою, але 6ув 

меНПlе бе3СТОРОННІІМ, 60 ЕО.ЛИ Т. rpaRx PYROBO
ДИВСЯ лише добром держави 11 гороя\:ан,' Гай 
іракх, попри дo~pi наміри, горів бажаНН6М 
пімстити смерть СВОГО брата. 3араз, як лиш став 

народнім трибуном, розпочав беЗ0ГЛЯДНУ бо

ротьбу 3 сеllатом, а вибраний раз-по-раз двічи 

триБУІІОМ, перевів ці.лиЙ ряд реформ. 

Передовсі~[ віДІІОВИВ закон CBoro брата т. 

ЗВ. lех argral'Їa, на підставі якого розпочато 

3НОВ роздавати (рунта бідним горожанам, го

ЛОВНО на місці давної RартаГіни. Щоби пос

нарити поміж собою сенаторів і лицарів, які 

тоді займалися торговлею і збираНН6М подат

ків (сенаторам було заказано займатися тор

говлею), постави~ Гай Гракх внесення, щоби 

присяжними суддями були не сенатори, ЯІt до
еі, але лицарі. Через цей' закон (званий lех 
ilidiciaria) не лише позискав для се6е rай Гракх 
,;уицарів, але посварив їх із сенаторами. 

Третий 3 ряду закон, переведений Г. Грак

хом, це закон збі.жевиЙ (lех frпmеntаrіа), який 

ІІостановляв, ЩО' від-тепер будуть бідні горо

~Rани діставати 3 державних шпіхлірів збіЖЖ6 

;-за-пів-дармо. l~им законом підкопував він' 

свій аrрарний закон, 60 по 3НИJI\:еннк) ціни 

збіжжа мусіЛІІ на дальше римські селяни під-
І 

упадати. 

15* 
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Упадок і смерть rая rраиха. f. rpaRX
задумав надати всім римським сюзникам пра

БО ГОРОjкаиства. Та РИ:МСЬRИЙ нарід пе хотів 

3 ніким ділити своїх прав, не пішов за {. {рак
хом і на третий рік не вибрано його трибуном. 

Тоді противники rpaI{Xa постановили пова,чи
.ти ЙОГО реформи,' 3 ЧОГО прийшло до заб~урен~. 

Конзуль Опімій узброїв війська й казав lІа

пасти на Авентин, де схоронився {. {ракх із 
своїми ПРИХИЛЬНИІ{ами. Авентин здобуто, {. 
lракх вправді втік, але побачивши, що за НИМ 

гонять, казав себе убити свому вірному невіль

никові 121 р. Це була перша оружна б.оротьба 
поміJК РИМСЬІ(ИМИ горожанами. В ній по,лягло 

до 3000 люда. Сенат побідив, але супокій Б 

Римі вя\:е не вернув. Розпочинаються від те

п~р страшні домашні війни, -які кінчатьсд 
~; 

упадком римської републики й -заведеннвм 
ЦІсарства. 

Марій. Війна 3 Цимбрами 
й Тевтонами. 

Війна з Юtуртою 112-106. По упадку 

rpaKxiB привернено на"-ново сенат і оптиматів, 

а~че їх еrоїзм та недбалість о державне добро 

ВИЙllІЛИ скоро на-верх ІІідчас війни 3 Юrуртою. 

Юrурта, КОРОЛЬ Нумідії, повбивав своїх бра-
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тів і загарбав під свою :6ласть цілу НуміДіІО. 

3 цеї причини, що Нумідія стояла під зверх
ностю Риму, завізвав сенат. юrурту до Риму, 

щоби оправдався із своїх поступків. юrурта 

прибув до Риму, підкупив много знаменитих 

мужів і в самім Римі відважився убити од-

,ного зі своїх далеких кревних. Тоді на вне

сення народніх трибунів, ЯІ~і піДНЯЛIІ крик 

ІІа продайність оптіматів,. мусів сенат випові-· 

сти Юrурті війну. Але римські ВОЯ{ДИ, висла

ні проти Іоrурти, далися підкупити. Тоді 

то сенат БИС"lІав до Африки Цецілія Метел
ля, вправді оптімата, але правого характеру, 

не вдалося Юrурті і його підкупити. В бороть

бі був' юrурта побитий, але провадив війну 
дальше, а' в Римі почали ГО.лосити, що Метелля 

дався піДКУІJИТИ Юrурті і вмисно зволікав 3 по

кінченнвм' війни. rГоді зголосився О конзулят 

Марій (чоловік новий) родом 3 Арпінум, селя

нин, низького ПОХОДjкення. Не мав він таІ\ОЇ 

оглади, як оптімати, не був ученим, а.ле за це 

був чесним і відважним жовніром. Нарід ра

до віддав Марієві конзул~т і повірив йому ni1t
ну 3 Юryртою. Марій побив юrурту, а під

владний Ьfарія, Суля, зручними договорами 

довів до того, що КОРОЛЬ Мавретанії Бокх, ДО 

ЯКОГО втік був юrурта, видав ЙОГО РИМtіІянам. 

Яryрту спроваджено до Риму, і noKapftHO голо
ДОВОЮ смертю. 
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Цимбри й Тевтони. Підчас війни 3 Юrур

тою, загрозила Римові велика небезпека від 

піпночі. rермаНСЬRИЙ нарід, Цимбри, що ме]п· 

J,али в ниніІІІнім Шдєзвіку Й Гольштині, опу

етили свій І\рай з жінками і дітьми, та пішли 

Іпукати нових осель. Цимбри були веЛИІ~ОГО 

госту, убрані в звірячі шкури, та нос~ли щити 

величини чоловіка. Проти Цимбрів вислаt1JИ 

Римляни свої війська, та під Нореєю (в Сти

рії) 113. року розбили Цимбри цілковито РИМ" 
~~ЯН. ПО битві, 3 невідомих l1рИЧИИ не пішли 

н·а Італію, лише звернулися на захід, полу

чилися 3 другим tерманським народом Тевто

нами й ударили на зааJIьпейську rалію! де вже 
118. р. УТВОРІІJІИ б~ТJІИ Римдяни свою провінціl0; 
звану НарбонеНСЬКОІО rалією. в тій то провіНІ~ії 
під Аравзіо 105. р. прийшло до нової битви, 

, в якій Римляни знов були геть розбиті. В 

цілій Італії запанувала трівога і кожної хни-' 

лини сподівалися там наїзду (ерманів на Іта

лію. В таку грізну пору стали говорити, JПО 

тільки одеІ! 1'Іарій може вратувати вітчину. 

Тому то ІЇ Бибирано його, проти права, пять 

разів, раз за-раЗ0М конзулем. 

Військові р'еформи Марія. КОJШ Марій 

прибув до віЙСЬRа, застав його в дуже· лихім 

стані. Жовнірі .. боялися l~имбрів та Тевтонів 
і на са1\lувість, що rермани надближаЮТLСЯ, 

ГОТОВИLЧИСЯ дО втечі. Марій екористав 3 того, 
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ІЦО Ци~{(jри й Тевтони пішли до Еспанії, зор-
.-. 

(анізував наново військо, натхнув його новим 

духом і ІІостановцв йоrо побі.льшити. 

. Від упадку аrрарних реформ rpaKxiB, чи
сло посі,даІОЧИХ землю горожан постійно мен

шало, а безземельних горо.іІ\:ан в Римі не покли

кувано до війська. Тож і жовнірів ста.вало 

чимраз меньше. ,Марій ввів тепер велику 

зміну. Місто примусової служби увів він рід 

вер60вання і ПОКЛИІ(ав де війська охотників, 

навіть 3 помі~\: 6езземеJІЬНИХ горожан. Багато 

бідних горожан 3 радостю ПРИНЯЛО реформу 

~lарія і тисячі почали 3fолошуватися до l\1a
рія. Ця реформа потягла за собою велику 

зміну. Досі римське віЙСЬІ{О було чисто горо

ж ан'ське , КОjJ~НИЙ "ItOBHip уважав своїм обо

вязком СЛУjІ\,ИТИ для добра вітчини, але з дру

гої сторони ждав лише покінчення війни, щоб 

вернути домів. :Н:Ои1И-Ж Марій покликав до 

війська безземельних горожан, то 3 ~oгo часу 

став творитися окремий військовий стап, а 

я~овнірі, ви6ирані з-поміж безземельних (~ITO

дий, не були звязані влаСНИ~І інтересом 3 дер

"І\авою, тільки шукали військової каріври й 
старалися нриподо6атися своїм вождаМ., ВОНИ 
були готові, як пізнійше 6~увало, на зазип сво

го во,кда. йти навіть проти держави, ПРОТІІ 

своїх горо,кан. 

На-разі реформи Марія принесли РИ?\і,JЯr 
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нам КОРІІСТЬ. Військо збільшилося охотника

ми, запанував у нім воєнний дух і коли ЦИМ-

. бри й Тевтони вернули з Еспанії, жовніри вже 
їх не боялися. А вее-тики Марій H~ вдавався 

в ріmаючий бій, . але малими нападами ІІРИ

звичаІовав жовнірів до боротьби 3 rерманами. 
І • 

Коли-ж Цимбри відділилися від TeBT~HiB, щоб 
обійти Марія і зі сходу вдертися до Італії, на

пав Марій на Тевтонів, і розбив їх цілковито 

під AKBe-CeI~CTiє (Aquae Sextiae) 102. р. 100'-000 
Тевтонів лягло на поБОЄБИЩУ, а їх король Тев

тобод, впав в руки Марія. Відтак ·звернувся 

Марій проти І~И~Ібрів, які тимчасом обіЙШt.lІИ , 
АЛЬІІИ і бренерським просмиком вдерлися до 

Італії і побив їх під Верцелє (Vercellae) 101. р. 
3а ці славні побіди вибрано Марія шестий раз 

Rонз~,т.лем на рік 100. і надано йому почесне 

імя «Третього основателя РИМУ». 

Війна зі союзниками. 91-88. Вже І'ай 
rpaKx носився 3 гадкою усунути велику не
справедливість і надати союзникам право го

рожанства, але проти цього виступила ве.ЛИRа 

біtльmість горожан. Цю гадку хотів піднести, 

'оптімат Лівій ДРУ3, вибраний на рік 91. три
буном народн:ім. Перше всього хотів він відо

брати, судівництво від лицарів і віддати його 

назад сенаторам. Судівництво лицарів вихо

ДИЛО на зле ІІередівсім провінціям, бо 3 по-
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. . . * 
А-ПЖ лицаРІВ ВИХОДІІЛИ арендатори подаТК1В, 

які ще. бjльще здирали нарід ніж наміСНІІКИ 

провінцій, а лицарі В судах звичайно увіль

няли- своїх товаришів. 

Щоб ПРІІєднати нарід для своєї рефОР~{lf, 

вніс Jlівій Друз рівночасно аrрарний закон. 

Але піДІІесеннвм arpapHoro закона обурив ІІа 

себе оптіматів і сенат не допустив до цього, 
щоб внесення Лівія Друза увійшли в jRИТТЯ. 

Тоді Лівій Друз постановив надати прапо го

рожанства римським союзникам. Та заки вспіn 

це зробити, вмер нагло, правдоподібно вБIІТИЙ. 

3і смеРТІО Лівія Друза стратили СОІОЗНИКИ 

наді 10 , що на законній дорозі одержать РИМ

ське горожан ство, вхопиди за оружжє і в 1tlieTi 
Н:орфініюм, що Jlежало в середині Італії, зало
jІ\ИЛИ будучу столицю ·нової республики, яка 

мала носити назву Італія. Війна зі СОЮ3НИка

ми була ДЛЯ Римлян ,ДУjке ПрИКроЮ, тому ВІІ

дали РИМЛЯНИ закон lех J 111іа, на підставі яко
го надано право fOpOj~aHCTBa всім тим СОЮ3JІИ 

I~aM~ що оста.ли вірними РИМОВИ, а не за,ЦОПГО 

потім видали другий закон (І ех Раріl"іа Plalltia) 

* в Римі держава сама не стягала податків, але 
великі багачі, звичайно лицарського стану, СІ\.Ладали 

подаТОІt за якусь провінцію, а .потім самі, при помочі 

державних екзекуторів, стягали їх, нераз кілька разів 

більше, як було приписано. 
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ЯJ\ІІМ при:значено горояtаиство всім тим, Il~O 

протягом ДВОХ місяців Зt.чожать ОРУЖЖ6 і вер

нуть до COI03~Y 3 РИМОМ. В наСJriдок ЦИХ за

конів всі союзники за виімком Самнітів,' які 

псе ненавиділи Римлян, зложили ОРУЖЖ6. 

Перша домова війна. 88-82. 
, .. . 

Початок перших війн 3 Мітридатом (88, 
-85). Року 129. УТВОРJІЛИ РИМЛЯНИ В Малій 
Азії, провінцию Азію. Однак ту виступив 

нроти .РИМЛЯН ве.лИІ{ИЙ РИ~ІСЬКИЙ ворог 11ітри

,7J;aT УІ. король Цонту. Понтом звано північ

ну части:ну Малої Азії, ЯКУ підніс до веЛІІRОЇ 

могучости !\lітридат УІ., П~О утворив 3 Понту і 

побереЖЯtів Меотийсь:кого (нині Азовського) 

моря сильну й простору державу. :Коли СОІ()3-

НИК Римлян, король Бітинії, наїхав посіл<;>сти 

1\tJітридата, заняв Мітридат не лише БітиніІО, а 

такоя~ римську провінціІО Азію, де панов~ння 

РимtПян було дуже зненавиджене. ІЦоби .раз 

J-Ia все ~тнеможливити згоду поміяt Римлянами 

а мешканцями Азії, казав Мітридат вирізати 

всіх римських горожан в Азії і тоді на його 

заЗ0В стратило життя 80 до 150.000 тисяч лю
ла. По тій різні вислав Мітридат свої війська 

;~o Греції, ]цо6 там викликати повстання ІІрО-
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ти . РІІМЛЯН і дійсно вдалося йому притягнути 
ІІа свою сторону АтеІІИ ї деякі грецькі l\ficTa. 

Почини пер.шої домашньої війни. В Ри
ЬІЇ установлено ВОJRДОМ проти Мітридата СУ.1Ю. 
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... L\.ле як СУ,!ІЯ опустив РИМ, перевів народний 

трибун Сульпіцій Руф ухвалу, щоби від<;>брано 

провід Сулі, а віддано Марівви, про n~o до

несене Оу.лі. Суля не послухав приказу збо

рів, а пішов з військом на Рим, побив сторон

ІJиків Марія, ЯR.ИЙ мусів утікати з Риму і про

живати ДОВШИЙ час на руїнах Rартаtіни. Оуля 

спішився на схід проти 11ітрцдата, тому пере

вів лигне малі реформи, приьернуь значіння 

сенату, ЗНІІІЦІІВ владу трибунів народніх, а 

ЕОНЗУЛЯ Ціну, що належав до партії популя
рів, зобовязав ПРИСЯГОІО, що не буде нічого ро

бити проти обовязуючих законів. 

Та ледве Оуля опустив Рим, Ціна не до

держав присяги·, і раЗ0М 3 повернувш,!іМ Mapi~M 

ударив на РИМ і здобув його. Тепер настали 
в Римі тяжкі часи, протягом 5 днів убивано Е 
Римі оптіматів і граблено їх добро. Марій j , 
11іна стали без Вllбору конзулями, але Марій 

вже по кільканаІ~ЯТИДНЯХ умер як 70 .. літ
ний старець,· а Ціна став .управляти Римом ЛЕ 

одинокий КОН3УЛЬ без товари·ша. 

Поворот Сулі. ТИМtrасом Сули побив вій

CbIta Мітридата в Греції (під ХероневІО і Ор

хоменос) а відтак перейшов до Малої Азії. IIst
.ляканиЙ 1IiTp~дaT заRЛЮЧИВ. 3 ним мир, R ЯJtім 

піддав всі здобуті краї і зо60Бязався заплаТІІ

ТІІ воєнні Rошта. Суля мав тепер вільну PYK~T, 
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постановив проте повернути, до Риму знищити 

популярів і привернути вповні пановання се

на.ТУ. По дорозі в РИМ П9ЛУЧИЛОСЯ з ни~{ ба

гато оптіматів, MЇJIt иншими пізнійший слав

вий lней ІІомпей, що привів Сулі на поміч три 

лєtіОIIИ. Суля пішов на Рим, побив коло воріт 

~[iCTa Самнітів і казав 6.000 Самнітів РО3ПЯТ}1 
на хресті. 

Диктатура Cy~i. В Римі настали тепер 

страшні часи. Суля, вибраний диктатором, на 

пеограничепий час, почав без суду видавати 

прису)~и смерти на всіх сторонників ~Іарія. 
Rоли-ж йому звернули увагу, що він всіх не

покоїть, бо ніхто не, є певним свого JItИТТЯ, на

зав Суля виставляти спис тих, щО були БИ

няті 3 під права (проскрипція). Кожний, КОІО 

назвище поміп~ено на проскрибованій .Ilи:сті, 

ІІjдлягав смерти, а добра його конфіСКОDаТ-ІО, 

ХТО-Ж убив -кого небудь 3 проскрибоваЛІІХ, 

одержував за це нагороду (на нашу монету по

над 9.000 корон). Близько 5.000 люда упало 
тоді жеРТВОІО проскрипції. 

ПозБУВІІІИС.ц своїх ворогів починав CYJI,H 

переводити реформи. Найбільшу власть і I~i

ли:й уряд передав сенJ,ТОВИ, який з6ілыlІивB до 

чиела' 600. Уряд цензорів зніс зівсім, а ч:иело 
JІнmих УРЯДНИR.ів збільшив. Трибунам народ

,нім відобрав всяку власть, а ПОЛІ:ІШИВ їМ ЛИПІе 
пра~о неСТІІ убогим поміч. 3борам плєбе1tсь-



- 238 --

ІtИМ (c-оlПЇtЇа trіЬпtа) відо6раn уставодавчу 

власть, всякі ухвали мали· тепер западати на 

зборах центуріята. Оудейську власть переllіс 

на-ново від лицарів па сенаторів, а всім роди

ІІам проскрибованих відібрав раз-па-все всі по

літичні права. 

Перевівши ·реформи, Суля на здивовання 

веіх, сам добровільно 3ЛОЖИВ диктатуру 'і усу

ІJУВСЯ цілковито від політичного життя. Умер 
нагло 78 р., а його тіLЛО спроваджено до Риму 

й похоронено 3 БИЇМІ{ОВИМИ почестями. 

ПомпеЙ. 

Війна з невільниками, 73·-71. В кілька 

LТIiT по смерти Сулі загрозила РИМОВИ велика 

небезпека від невільників. Римляни любува..rJИ' 

ся Б jГРИII~ах (лядіяторсы1их,' в ЯІ\.ИХ бороли:

ся невіЛЬНИІ(И між собою, або з дикими звіра

:ми. ll~оби вивчити невільників ріжних спо

собів боротьбJІ, заІ~tладали РИМЛЯНИ численні 

(.ттяді.нтореькі ІПКОЛJІ, 3 поміж ·яких одна 3 

найбільших 'б~уаа в І\апуї. 3 цеї то rлядіятор
СЬІ{ОЇ ШІ\О.ли в R.а.пуї утікло кількадесять не· 

відьників в сусіДІlі rори (В. р. 73. пер. Хр.). 
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До них поча"Т}ися 3 усіх сторін збігати неві ль

ІІИКИ, на чолі яких стану в проворний Tpal~, 

C~apTaK. Він зорrаиізуnаn армію невільників 

і побив кілька разів відділи римського війска .. 
�-ІещаСtllИВУ війну ПОl\інчив доперва претор 

І\рас, побивши 7]. р. І-Іевільників. Лише ІІС

величка частина невіL1ьникі~ хотіла передер

тися через Альпи до північної Европи, але ту 
попала на вертаrочого 3 Еспаllії Помпея, який 
розбив їх цілковито. 

• 
. Серторій. По розбиттю сторонників Ма-

рія, останки популярів схоронилися до Італії, 

де проворний сторон~ик Марія, Серторій, зор

rанізував 31Іачну армію, зібрав RОЛО себе всіх 

ВІІгнанців, а навіть, ~утворив 3 них рід сенату, 
на взір сенату в Римі. Всі війська, виправлені 

проти нього розбивав Серторій. Вкінці висла

но Помпея, але і йому було би не вдалося роз-

6~ти Серторія, колио підвладний Серторія, 

Перпенна, sрадливо не убив був ЙОГО, щоб са

~fOMY" стати на чолі Еспанії. Перпенна не :МА.Н 
тих здібностий що Серторій, його побив СІ{ОРО 

Помпей, а повертаючи до ITat1Jiї здибався по 

дорозі 3 останками Розбитих :Красом невіль

JІиків і розбив їх цілковито. 

Повалення реформ Сулі. Незвичайно че

стилюбивий і гордий Помпей, повернувши ~ 

_Еспанії, saXOTiB стати конаулем, мимо того, п~о 
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пе справував приписаних законом НИ3ІlIИХ 

урядів. :КО:ІИ-Ж сенат супротивився бажанню 

Помпея, получився він З найбогатійшим T~дi 

. чоловіком У Римі, :Красом і з побіджеНОІО пар
тією популярів, на чолі якої стає славний піз
нійше Цезар. Сторонництво популярів при

рекло Помпеєві і }{расові поміч при виборі на 

І-\онзулів, за що Помпей і ІСрас обіцяли попу

«.ТІярам повалити зненаВИДjl\:ені реформи Сулі .. 
І дійсно. Помпей ї, :Крас, ставши ,конзудями, 

JlИМО опору сенату, повалили в 70. р. рефор

},tИ. Сулі. Всім родинам проскрибованих Су

лею, привернено всі ІІолітичні права, трибу

нам народнім і три6усовим зборам надано да

вне знаtJіння і давну владу, відновлено цензу

ру, а суди віддано знов еквітам. 

Війна з морськими розбишаками. Щоб. 

віддячитися Помпеєві за повалення реформ 

С~тлі, постановила партія популярів наділити 

його НОВОІО почеСТІО. Підчас. проскрипцій Сулі 

багато горожан, позбаВt.lІених майна, не маючи 

~ чого жити, винулося З розпуки до розби

ІІІацтва на морі. В KOPOTK~M часі морське хи
jRацтво так зросло, що пер~д ними не був без

печним жадний l{упець, жадне побережжє Се

редземного моря. Іlайбільше відчувала на

Сtлідки розбишацтва Італія, бо хижаl{И пере

ловлювали кораблі, ІЦО п.лили, наладовані збіж

я~єм до Італії, де повстала з цеї причини ве-
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ДИІ\а дорожня j голод.. Щоб' знищити розои

Пlацтво віД,пано ПОМІІеєві провід над побе
реj!\жами' і над cI)~IЬOTOK) ,на 3 РОІ~И. Та По~{

ней так добре забрався до діла, що Біке по 

3 місяцях очистив ці.ЛБОВИТО Середземне море 
від розБИlпаІ{. 

Пасnідна війна зМітридатам. 74-64·. 
Рівночасно 3 висше згаданими. боротьба~lИ 

проваДИtТІИ РИМtТJЯНИ ТЯJl~КУ війну 3 Мітрида

том. Мітри)~ат, по пеРlпій війні 3 Римлянами, 

зміцнив і 'розширив СНОІО державу, та заКLТІІО

чин 3 наймогутніЙІПИМ тоді володарем сходу, 

TitpaHecoM, ~оролем Вірменії, союз, і розпочав 

3 Римдянами нову війну. Римдяни ВИСtЛали до 
.6z\зії війсl'\О пі;~ про~одом Люція ЛІОКУЛЯ, який 

1106ив ~IiTpIiдaTa і звернувся проти rІ'іtраиееа., 
побив ЙОГО рівно-ж і пустивея аа ним R го

ристу ВірменіІО. Але військо віДМОВИtТlО ЛІОІ(У

,пьові посдуху і він мусів вертати, череа ІЦ() . 

РИ~{t;ІЯНИ страТИLТlИ: всі здобуті успіхи. На віеть 

~IPO поворот ЛІОІ\УЛЯ, ухвалено в Римі, віддати 
прові,.7J; над військом в Азії Помпеєві, який 

зібрав овочі попередних п06ід, побив Мітри

JlaTa і утворив 3 Понту ри:мську провінціlО. 

!-Іеза6аром пісrЛЯ того УПОІ\ОРИВСЯ перед ПОМ
пеєм: таІ{ОЖ TitpaHec, приріІ~віддати всі І\раї 

поза ВірменіЄIО а ;заlIааТИТlі воєнні НОlІІта. rГИМ

часом ~Іітридат, утіЕ, ДО ниніПІНЬОl'О l{риму і 

приготовлявся ДО, нової війни а РИМОЬf, але I~O-
Hr,eCBЇTII3 Істuvія. T()~~ 1. 



- ')4') --.. _ w 

,"ІН Ного СИН ІІоветав проти нього, нробинсн 

?\fечем. 

По укінченню війни 3 Мітридатом ударив· 
Помпей на дерJІ\.аву. Се~ТІЄВRидів, СиріІО, і УТВО

РИВ а неї РИМСЬІ\У провінцію. РаЗ0М із Сирією 
ПРИЙllІ!.'1а піл аверхність РИ~ІУ також і Па

,тlеетина. 

Помпей придбав ДЛЯ римської, держави 

т~еtlикі простори н С,f~ар()и, за-що домагався від 

ceHaTY~ І1~оби його ,H~OBHipiB винадгородя\ено 

наданнєм Ірунтів, поаволено йому на тріІОМф 

і затверджено ЙОГО аарядженнл на сході. :Ко

.~ІИ:-JІ\. сенат не хотів згоДитиея на л\адання 

Помпея, почав Помне1t ШУБати нових СОІО3НИ

]~iB, а НИ~fИ б'уr~IИ І\.рас найбогатійший Римдя

іfИН і l~езар, вож;~ народнього сторон ництва. 

Перший тріюм.вірат. 

3аговір Катиліни. В Ti~l часі }{ОrЛИ По1.{

неН УІ\.іПЧИR Іl~асливо війну а Мітридатом, за

гроаиаа ]~ИМОRі веЛИІ~а не()е~lIека і то не від 

порогів, але ВЇ,ц Н.JIаених ГОРО.іІ\ан. По упадку 
(ракхів запанунав н Італії пе.1ИКИЙ 3()ІІТОК. 

Нечупані суми ГРО1ПИЙ 1111.1111 на у l(сржанпє не

.пи:чавих ніль, ()n]'атих пирів, черса що ()агато 

.~Тlо;\пfі. ]ЦО H~"I() ГУ.11 }Тче Н ВИСТ~l,вне 1ІJ,ЦТтЯ про~ 
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1\lctVHYBa~TI0 СНО6 ~майно і діЙШ~10 )~o матеряаь

ної руїни. Много оптіматів попало в веЛИІ'~і 

довги й бажаti10 подітичного перевороту і зміни 

державних устав, щоб при цi~ нагоді увіль

нитися Bi,.!J; довгів. Всі тоті гулячі люди (ру

пувааиея I~ОtП0 !\атиліни, що за чаеів Сулі при 

ПОJ\fочі проскрипцій, дійшов ДО веЛИJ\ОГО май

I1a~ ЯІ\е протраТJ1В II~e Сltорше, ні,1\: зібрав. II~o

БJІ діfІТИ на-ново ,ДО гроший, старався І\аТИLтrі

на стати конаудем, та ПРИ ПОМОЧІ цього УРЛ~1У , 
;~овершити перевороту в Римі і позбутися ДОН

гів. Всі, що знали Катиліну, боялися його 

й ІІе хотіди допустити до конауляту. При ВІІ

борах удаLЧОСЯ пере перти проти І\аТИtlіни чо

ДОНЗI\а НОВОГО I~iцepOHa. (~Іаl·СПS Тпllіпs Сісеl'О 

родом 3 Арпінум, був найбільшим РИМСЬКИl\{ 

бесіДНИІ\О:М і ПОЛИІІІИВ ПО собі много списаних 

6есзд, і ~)ідьософіЧНІIХ розправ.) 

Катиліна не стаВШІІ Іtонзу.]ем, хотів убllТJI 

ІІіцеропа, узuроїти неllіаЬНИІ\ів, пj)~палити РИJ\f 

j eepe,.7J; aaI\Ot:JOTY ПРИЙТJІ дО В~ТJ:аl~И. Та l~iI~e

РО}І, П~О ),обре слідив та І{аТИtlіНОІО, І\азав 

спіJ1ЬНИІJ\ів Катиліни УВЯ3НИТlІ -й покарати 

е.~Jертю, а· проти самого Катиліни виступив в 

еенаті в своїх славних бесідах (Катилінарках). 

3демаскований Катиліна втіІ{ 3 Риму до Етру
рjї, де громадив військо ІІРОТИ еенату, аде 

ПРОТІf ЙОГО висл:ано віііеІ'\О, НІ-\С роаGИJІО ватагу 

J\аТIІліIlИ. 13 битві НО:ІНГ (".(1]\( Т\атиліна ()~~. р. 
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ІІр. XV., чере;з ЩО иеuеJпеІ{R ДtJ1Я Риму ~{IIJlJ·

/Іа. ;10 аНИll~еннл -заговору fiати.п:і.ни причи

ІІИВСЯ наЙ()і.]ьше Ц~цepOH, тому сенат обдару

вав його ТИТ""tlОМ «батька вітчини». 
~ 

:3нищення заговору КаТИt1:іни, Пі,цнеС,,10 

.7~уже ;Jначіння с.енату. l(оли-ж ІІомпей вер

ПУВ i;~ ... ~зії ~ розпустив евоє військо, сенат не 
хотів признати. його заряджень в Азії. Тоді 

Помпеfl зб.1ИЖИВСЯ Д,о провіДНИЕа партії по

пу.пярів Цеаара, при Яf\ОГО помочі еподівавея 

ІІерепести свої JIЛЯНИ. 

rай Юлі й Цезар УРО,дивея Ol\OJIO р. 1 ОО. пр. 
:х р., ()~7B RПУІ~ОМ 1.Jарія і t~Іише ПрИ по

:мочи анатних ПРlІятеL~Іів, ~7далося йому УЙТlf 

('мерти 3 PYI~ (jYtli. J\О~IІИ\ много знаменитих 

І)И~f.тІЯН проси.~ІО СУtПЮ, ІІ~оби ,цap~YBaB життя 

l1eaapOBi~ СІ\ааав ("уая «Ви не бачите_ шо в цi~ 

~I о" o;~цi СИ,І\ИТІ) ето ~Ia рі l"B». 

'ІЗ ;~итинячім ніці бун l{eaap хоровитим і 

})оаllі'І~еНИ~f. a,'H~ пі;~ніЙІІІС вправами тіла ;~o

вів ;~o цьoгo~ 1ЦО міг аноеити ('Іегко всі най

.6іt1ыІіi тр~?,.·(И. Jioro ,цухоні спосі6ности БУДlfДИ 
ІІОДИВ, про l~еааря говорено, п~о він мjг п.ять 

.листів pj Rночаено f'(ИІ-~тупа Т]1. 

1'.Оt·ІИ (;y,-r н IlОМИ.ТJувап I~eaapa~ удався він 
I~ Ilo/~opoa~ ,.'~O I"l)(~цiї. ІІ~О()П набути там В1ІСІІlОГО 

o()pa:~OBaIIHH і ВIlраВПТIfСЛ н І~раеноріЧИВОСТІІ. 

Іlо ('M~PTi С'у."lї нернун )~O І)иму, ,це ПРlfПОl~О-
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сІ)їг. 31. Юліri цезар (Рим, Капітоль). 

бався народові У.JIадженнє~{ незвича:йно ви

ставних ігрищ, заД,1Я яких попав у ве.ЛИRі доп

ГІІ. Яl~ випрано Ї'ІОГО пгопгеТОГО~f то п~о j.jJ-IQ ... 
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ТО,ці МІГ ВІІlх.атн )(0 своєї ПРОІ31пції Еспанії, 
І\о,тт1l бnга.тиЙ I\pa(~ ан ручнв ;за НЬОГО. 

Перший тріюмвірат 60. р. 110 понороті :3 

ЕспаІІії ІІоетановив І~езар старатися о І\ОНЗУ

алт. .;\.1е сенатори ана10ЧИ, що l~езар є не

примирими·м HOpoгo~[ сенату, постаНОВИJ1И не 

допустити до ЙОГО вибору. ~Гoдi R спра.ву вмі

шався }{,рас, ЯКИЙ rrоетановив зб,ТІИjRИТИ ~(O 

себе J~езарл і Помпея, ІЦО БУ~lИ невдоводені 

3 еенату. 3а по('ередництвом IСраса ПрИЙІП,ЛО 

,цо порозуміння між Помпеєм а J~езаром і неі 

три отсі МУіІ\і: ІLезар, Помпей ї І-Срае завязаДJI 

поміjІ\: собою СОЮ3, зваІ.ІИЙ тріЮМRіраТО~I, ЯІ\ОГО 

задачеІО БУ/ІО, не ДОПУСТИТИ до ІІічого Б дер-

. 'I~aBi, що одно:му 3 них не ІІодоба.лобися. 
При допо:мозї Пом~ея і :Краса Цезар етап 

І\онзудем і :МИJffО опору сенату Л,овін ДО цього, 

II~O ІІа народніх з60рах признано аарядження 

Помпел і надано його jKOBHipaM rрунти. PiBHO~ 
часно позбуваються тріюмвіри веіх своїх про

тпвнИІ~.ів, в чие,lІі яких 3Jlаходивея також І{і

перон, якого обвинено, що І!їдчае aaГOBop~T Ка

ТИ.ліни еRазан РИМСЬ1\ПХ горожан без еуду ІІа 

смерть, аа що тепер 1.Іуеів Ціцерон віДПОІ\УТУ

ваТl1 1і піти на прогнаНJІ'Я. 

Цезар підбиває rапію. (58-51. р.) По 

році КОН3У.JIЯТУ, одержав Цезар ЯІ\. ПРОКОІІ-
3УtЛЬ обі rаt~ії (пере,Д і за-а,1ьпеЙСБУ), ІІа 5 ,lІіт 

3 праВОl\{ вег()онання R І~ИХ провіНІ~іях Я\ОRПЇ-
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РІ А, ІЦО :~H <lЧИ.7ІО, I1~O 1 (саар може ('(H:""~i :~OH(' ім 

нсааВJlс.JlМО Hi)~ СРllат.у 'уТНОРН'l'l{ арміlО. 

r ~ тім час і :~ а~а,JlьпейеЬІ~ОЇ }"'а.:Іії, .JI ИlJlе 

Іlезначна ІІолу)(нева 'lа~тина lIалеfl\а.~lа )(0 1>и

му, ЩО йно l~eaap п сеМИ.тJітніЙ війні (Г)8 --;) 1) І 

р. підбив ці~пу ·lа.lіІО і :знеВО.7IИВ деНІ\і (ерман.

С-ЬІ{Ї п~~емена., п~о під: IlPOHOДO~I .. ~ріові(:тп~ 
вдерл'иея . 0.\".:[11 l~O rаtJlії~ l(О(РПУТИс.я аа Реп. 
3 (а.лії НИІІра.В.:rявея l~eaap ;~o ІJерманії і )~O 
Британії, однак ані, ту ні там не ;(онершив тре .. 
на,lИХ піД()ОЇR, .тrише rа.lія .1ИІІІИ,·Іася IIiJ( ПfiНО
паннєм })ИМУ і, fiу:ла ДУJRе eI~Opo 3 ,;Jятині:l0-

р-ана. 

Зізд 8 місті Люка 56. р. 1101\Іпей не ра

/~o епогл П,П,ан . на не.rIИІ~ і ВОЄН !І і a;(ofiYT�-аІ I~e
аари і почав 3UДИ~I\а1'ИСЯ /(0 сенату. rГОJ~і 

l\рае, и~o() не )(опустити ДО ро;])(ору, довів ,ДО 

аїзду TpiJ()~BipjB R місті Лк)}\а [)а. р. ,де I~eaap . 
і Помпеtt анон зО.1И'І\:И.ЛИСЯ до се()е. На зїз;~і 

постаНОВ,ТІено, ІЦО в с.ТІіl~УІ()чі~1 році ІІО~fпей і 

lі,рас стануть конаУ,ТІЯМИ, а відтак ЯК ПРО1\ОН

зуді o,..тJ;epil~aTЬ на ;-) .1іт провінції: ПО~f.пеіі обі 

Еспанії, Крас СиріІО, а І~езар ПРОДОRJІ\ення про

RонаУJІ.нрної· вда.ДИ в lа.пії на других б діт. ]10 

}{ОН3УtlIяті ПОIvfпеі[ O~TaB на,ца.,JJЬІне II РИ~lі, а 
провінціЯМI[ завідунааи його Jlє(ати. К.рас 

~тдавея ДО Сирії, де зараа розпочан 60рбу 3 

Партами. l{оролі ІІартів (3 po;~y Арсакидів) 
:iriдби.!1И ~Іайл\е ці.1JІЙ Іран, а на aa.XO)~l a}~o-

• • 



- 248-

буди !\{e;JOIlOTaMiIo. l{рn(' переВІПОН EB(I)гaT~ 

Н)Іе 11 н рти ;~а1\НtIIИ.:НI ііого н ;знсіJ~Н~~ і :НІИI1~1І

JПІ цілу арміlО Jlі/{ I\apг(~ ;-)~. р. I~ ()итві ІІО.1IЯГ 

TaROJJ~ Кра(·. 

Початок другої домової війни. 110 смер
ти :Краса нj;~НОСИJlІf Ін)меїRИ l~е~заром а ПО~І

пеєм става.1lІІ ЧJІ~rра.з тіРПІИМИ. ПОl\lпей з6.]111-

~Rивея l~i.1I\O~f 110 еенату j ('тануп на чолі оп-

1'їматіп. l{.~/III-JI~ І~е:заі) ]10 10. ,'Іітах, в ·ЯІ~ИХ 
заряджував іа.'ІївІО, ІІочап старатис·я о )(ругиН 

Rонзуаят. Hi1J~aaaH йому еенат вперед РО3ПУСТИ

ти віЙсьно. l~e~ap ГОДИВСЯ гоаІІУ~ТИТИ RійеЬJ~О, 

але під УМОНОІ(), ll~О ПомпеН B~epe~l розп)rстить 

свої дєГіони. І\О,r[И-ЯJ~ Іlомней того не :зроби·в, 

пере~тупив J~езар а RіЙСЬІ~ОМ граничну piity 
Італії l~yuiROH аі ~ловами «І\іСТI\И Еинено» і 

f 

~r)~аРИR на 110ь.Jпея в Іта.1ії.':3 цею ХПIf.~ІИНО ро;з-
починається друга. ДO~IOBa війна 4П-45. р. 

Друга домова війна. Цезар 
· самодержцем Риму. 

Битва під Фарзальом 48. р. ЦО~IІІей не 

сподівався такого екорого нападу і не б~rв при

готовани1і ДО боротьби, тому Цезарові вдаtЛОСJІ 

в І\,оротк.ім часі адоuути ціду Італію, а опті

~!a.TII pa:10~{ :l ПО~fпеє~r НС1.11! R Бр~ун)"(і::JіJ()~{ ІіП 

• • 
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нога()лі іі пjДП,;Іи.~ІИ )(0 l\rаІ~е,.~(опії, )(t-~ [ТОМlIеН 

ПОf',таповнв ІІІНfГОТОНИТ]Н',.н j~O ()ОРОТІ)(;Н. І (н:)ар 

не мав (І)льоти, і H~ :міг lIt~pee.;1 і;~увати J]ОМllея, 

тому у давен )~o E(~IIaHiї, де стонао Rj Неьт-:о 

Помпен, ЯІ\е прим~r('.ив до здачі під; І,l"Єрдото. 

По повороті ;'0 ITa,~IH', ~1і()рап І(еаар ве.1ИІ\.У ар

міІО і піПІОn /(0 NІНЕе.;(онії, ІЦО()И ~1Rести 3 ПОМ

ПСf;М рішаІОЧУ ()итву. Rпраплі в неРlпій битnі 

пjд ;~ирахі]ом ()ув І(е:зар ІІО()ИТИЙ, але неаа

()аром lІоuі,,~,ив він Іl0МІІСЯ пі;( сТ)араа,ттьоl\-[ 48. р. 
По битві утік По}.{пеН )(0 Єгипту, де єгипеьт~иіі 

:міністер, ЩО() пі,.т(х.тті(}итиr,п Т~езаГОRі. І~а~ап 

його впити. 

, Конець другої домової війни. НезабаРО~f 

піСtЛЯ того прибув )'0 tjгипту TaI-~OiI~ l~e~ap. ,tlC 

приманений краСОІ() єгипеЬt\ОЇ короліВНІl І{/Іео

патри:, рішив спір а її ()ра.том R І\ОРИСТЬ К,лєо
патри. 3 Єгипту поепіпіив І~езар до 1·lar101 
... ~.3iї, де проти I)И~f,lЯJІ повстав Фарна~, син Мї
тридата. J~езар поБИR і'ІОГО n 5. ДНЯХ, о чі!\[ 

доніс сенатові трема (",,iJонами (~(vепі, vic1i, vicї») 
«Прибув, поаачив, побідив», а BiДTal~ повернув 

,11,0 Риму, де іменовано його J'ИJ~татором. 

3а той ча(', ЯІ{ І~езар ROIOBan R A~iї, оетап
ки СТОРО.ННИІ~ін Помпея ЗUРОЇ,ТІиея в .і\q)риці. 

ТуДа lIоспіПlИR Цеаар, і лоnин еТОРОННИІ\ЇВ оп

тіматін під rГапсуе 4(З. р. По цій битві .лИlпе 

f'ТПІИ 110~{пеп про{)уна.rrи п,е ()ОРОТІJСЯ а I~e~R-
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гем в Еепанії~ a.Jle розбиті ІІід lVISH)\OIO 45. ]). 
!\ІуеіД]1 аН.1JІПIIІТИ ,да.ТІЬПІУ боротьбу. 

Цезар самовл-адним паном Риму. I3iI~C по 
битві під ТаІІСУС с.тав l~езар еамовладним па

ІІОМ цілої римської держави. 1-3 міру того, Яl{ 
відно~,ив віІ! по6і)~и одну за другою, сенат і 

нарід надіДЯ~IJИ ііого ЧИl\{раз більшими досто
їньствами. 3 раз~у іменовано його диктаторо~[ 
на короткий час, відтак на літ 10, а в кінці 
(45. р.) доемертно. l{рі1.{ того l1ризаано ЙОltlУ 

D.ладу HapO).~Hix трибунів і цензорі'в, а в нінці 

гідність іМllератора, це значить віддано ЙО~fУ 

провід над всіма віЙСЬRОВИМИ силами в держа

ві. Крім цього був Цезар вя\е" з-давна понті

фексом максімом і як такий мав право нагля

ду над БОГОСДУjRеннями і каЛ6ндарем. Всі 

тоті уряди paao~{ .дали Цеаарові ціЛІ\ОВlІТУ 

владу монарха, не ставало йому дише ці

сарського титуду. 

Реформи Цезаря. Підчас своєї І{ОРОТКОї 

управи старався Цезар запровадити всюда лаJ( 

і порядок j дбав про це, Іцо6и знищеНІІЙ вііl

ною І'~рай, ПРИЙШОR дО добробут}". ll~об змен

шити число безробучих :мас пРимі, закладаn 

І~езар ЧИС~1Jенні RОJ1ьонії, в яких наділяв бі;~

них ГОРОJRаи зеМtllею. 3 JІоміж його чисденних 
реqJоры� ІІаЙваж.ніЙПІОЮ є управидьнеНІІЯ ка

лєндара.. Мі ето до тепер уживаного в Римі 

міСЯЧllОГО року, ;:JaBiH І~езар на взір єгипеЬІ{ОГО 



l~а~1ЄJl,даря соніЧJlиіі ріІ" 3.10жеllиJ1 3 3651/, /\нів. 
(I~L()l'() 1\ a<JTrf:П/l.ар н ~'/[\ ІІІ \(Н: ("Х l)(на. I~epKOH єп~е 

)~O lIH}[j.) 

3аВДЯІ\И не':[ИІ\Ч~І адіОIIU~ТЯ:М і праці упо

рядкував l(еаар ('І\ОРО римські ві,ЦНОСИНІІ. Пе

рсдовеі?\і опіІ(,УRавея він провінціями і не ІІоа

валяв УРЯДНИJ,ам допуеJ\атиея здирr,тв~ TO~IY 

провінції ве~Т]ича,тти l(езаря. ,. 
Смерть Цезаря. ПОМИМО заведеннн в дер

/l\зві далу 1t ПОРЯДІ\У, бу.Т]о В Римі багато нс

BДOBO,-ТJeH~1X. Ну,тти це ПРИХИЛЬНИКИ репуО.]и·· 

I~II, нь:і боя.1ИСЯ, Іцо6 l~езар не приняв-- I~i(',ap

cь]~oгo вінця. 1\,О,ПИ-JI~ І~езар став ПРИГОТОВЛЯ

т~ся ЛО походу проти Партів, щоб пі1.fСТJІТИ 

ё,:мерть І\раса, неі )(УМ~~ТJИ. ІЦО підчас поход~~' 
ПРИЙ~ІС ТИТУ.l цj(·аря. 11(о() ;\0 I~ЬOГO не допу

СТИТИ~ 'уТПОрИ.1И нрихи.1ыlІ,ии респубаlІІ\И afi·· 

говір па jJ{ИТТЯ І{еааря під проводом ЙОГО лю

(іИМІ~Я Брута (lнпінs ]31'lltt1~) і. :Кассія (с. Сав

gїl1s). :ЗаговіРНИІ\И ОI{РУJІ\·И.1И l~езаря в сенаті 

15. ~IapTa 44. р. і ~-~аRдаВIJJП ВО!\ІУ ДО 30 pall~ 
".. '0 

~ТОИ.тІИ ИОІ'О. 
o· _______ _ 

Другий тріюмвірат. . 
Остання домашня війна. 

Другий тріюмвірат. :-:Замордовання Цеза .. 
рл не принесло ані l)и~rоні. ані рееПУ().тІИl{ана~1 
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,аа1.)(НОЇ нористі, а. противно було ПРИЧИПОІО но-

• НИХ 1:~ .:Іітних нріпавих o,:p(t, 110 НОТР"Х наста·· 
,ТІО H~~e ІІравдиве l~icapCTBO. Нарід не ніПIОВ за 

убійниками Цезаря,. а про.тивно виступив ІІРО

ТИ них. MapI~ Антоній, великий приятель Це-

заря, тоді KOH3Y~ТIЬ, евоєю бесідою на)( тілом 

убитого Цезаря, тан ро~б~\"ДИR уми народа, що 

нарі,д к1tнувсл на ДОМІІ ааГОRірщиків~ а Брут 

і його товариші втіІ\t~ІИ а Риму і ДИlпе TII~r 

сnоr,обом Биратова,lІИСЯ Rj)~ е?vІерти. 

Аитоиіfl хотін станути на 1tlісці Цезаря і 

взяти' в свої 'PYI\.JI наЙВИСІІІУ R.~Ia~v, але сена.т 

СПОНУl\аний приетрастними ()есідами l\іцерона 
проти Антонія узнав його ворогом вітчин.и 

і вислав проти Антонія віЙСЬІ\О. В віЙСЬІ~У, ви

сланім проти Антонія Qнаходився 18 дітний 
адоптовани1t СІІН 1~еза.ря, Октавіян. В бороть

бі Антонііі був ІІоБJІТИЙ, а.1е обидва RОН3jлі, 

що проводили військом сенату ПОLТІЯГЛИ в БОIО. 

На чоді піЙСЬRа станув -Октавї'ян і місто воюва

ти даДЬІІІе 3 Антонjєм, заК.іІюqив 3 НИМ y!tIOBY. 

Приfiравши собі II~e третього му.жа, Лєпіда, неі 

тоті ТрІ! муя\і -(ОІ~тавіян, ~.\нтоніЙ і Лєпід), ~TT

ПОрИДІІ Б 43. р. ДР~7ГИЙ тріІомвірат, який pi~R

НИВСЯ З0всім від пеРІІІОГО; бо І\ОtJ1И Б першім 

обіця.1И собі чаеНІІ, t1ИllІе Baaї~IHY поміч, то R 

,т.(ругім утворили вони надзвичайний уряд Іlа 

5 літ, в цілі покарання убійників Цезаря і 

(~пі.lhНОЇ ~rпраRИ ,.lepjKaRO[(). М.ПОГО вогогін трі-
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IUM ві рів стратиао то)(і -J!\ИТТЯ, а IlOMifK ними I~i

церон, якого убито на ПРИІ~аа ~.\нтонія. 

Битва під філіпі 42. р. ІІозбувшися своїх 

ворогів в Римі і запрова,ДИВШИ .лад і ПОРЯДОІ\ 

В ІтаtJії, пипраВtlЯЮТЬСЯ тріюмвіри проти Бр~r

та й І~аеія, які у східній части РИМСЬІ{ОЇ )~ep
~І\ави збірали проти тріюмвірів військо. В Ма

l\едонії пі,Д Фі.ліпі 42. р. ПРИЙШ~710 дО рішаючqї 

uитви, n Яl\ій СТОРОННИІ{ів респубаИI{И І(іаІ\О

RИТО розбито, а Брут і Касій відо6рас]и собі 

JІ~ИТТЯ. Битва пі;~ Фіспіпі ріПІида ДОДІО респу

()"Т}Иlаf. Всі 6аЧИLТlИ упаДОl\ реепубtТІИJ\И і за

Бе,деннн I~icapCTBa, рО3ХОДИt10ея t1ише О цe~ хто 

("тане цісарем, .L\.нто~їй чи 01\тавіян'~ (Лєпі;(R 

ніхто не брав Б рахунок, бо він грав в TpiIO~I

віраті дуже підрядну роаІО.) 

Битва під Анціюм 31. р. 110 битві пі;( Фі
аlПl подіtllІt1ИСЯ тріюмвіри }(ержавою. 3ахід 

o~cp:д\aB Оl\,тавіян, cxiJ-( Антоній, північно-аа

хі;(ну АФРИІ\У Jlепі)(. .JІепі;(а дуже СІ\ОРО yc~~

лун ОІ\тавінн, ві;(обрав йому l\фРИКУ~ а ІІОtі}И
'ПІИВ сlИIIІе гі,іlність понтіфеІ\са ~IaI\ciMa, ~JI~Y 

Лєпjj( деРJl\:ав 110 смерті (12. р. пер. Х р.). 

Антоній, П9 поді.]і держ<tпи пішов на схі)( 

до Єгипту, ,де приманений l~paeOK) fCдєопаТРІ1 

перебував бездї.lЬНО. не дбаючи нічо про РИ~f

('ЬІ\У ;(epJI\an~r, а ТИМ чаеом ОІ,таніян .іІаІ'і)(-

. НОСТІО та )~оБРОТОІ() ~\!)~HJ'RaB coGi Ilимраа 

бjлыl1еe прихи.п ЬНИІ~ів і НРИІ'ОТОВLТJявея ДО ріша.-
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ІОЧОЇ Uороl.'ьUи ~.~ .;.~HTOHit;l\I. КО~IИ/f{-~·~ .~\HTOHiii 
ві,цослав СВОІО жену ОІ\таВЇІО, сестру Октавія

на, вибухда війна. В битві під АкціІОМ 31. р. 
пер. Хр. був АJІтоній побитий і втік до Єгип

ту, де відобрав собі JltИТТЯ. Клєопатра ВИДЯЧlf, 

що не буде в енді своєю I{pacoro ПРllчарувати 
Ta.KOjl\: і ОІ(тавjяна, а не ХОТЯЧИ іти ЯІ{ браНІ~а в 

трjюмфі Октавіяна, завдала. еама ео()і емерть, а 

Єгипет Октаві ян ПРИ.1УЧИВ до римоької дер

~\т\ави. Побjда пі/~ .і\І\ціюм віддаtТlа Октавія

нові пановання Ha;~ ці.10ІО l'НІ:меЬІ(ОЮ дерjRа

вою. Від неї ІІочинавтьея ріВНОjl~ РИ~fеЬІ\е 

цісарство. 

РИМ під управою цісарів 30. р. 
пер. Хр. ДО 4 76. р. по Хр. 

Октавіян ABtYCT зо. пр. Хр. -. - 14 по Хр. 

Цезар Октавіян ОСНГНУВ найвисшу ВJІ3ДУ 

n 31. році JІ\ИТТН j 3 того часу eTofIH на чо.лі дер
~І\ави маЙ.і!\е піп століття. Був він ДУ.іl\е ;зруч

ним подіТИІ\ОМ і вмів пее до()ірати ео()і ЯІ\ най

.ТJУЧІІІИХ дора)~ни I·~ і в ~ IIO~I ЇіІ'\ нотрих на.Йваіlt

НЇЙllІЇ 6~т.rrи .:\(рінй. ;;lІа?\н~нитпіі HOJr~)( j ~lel~A

на.е, ОПЇl\.\ТIl HITYI~H~ науни і ІІоетів. 
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c!)Їr. 32. AB~YCT (Рим, Ватикан). 

Влада Октавіяна. :Зараз 110 ()итпі IIil~ .. I\J~. 
ціІОМ подісТlив(', J[ Октавінн B,'H1)~OIO а eeHa.TmI~ j 

ni1J; 1'0,11 то YTHOP~HO I~i('a.p(·TnO~ J·I1~O наJівиеlllИН 
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УРЯД, Яltе ~таНУtЛО побіч сенату, як др~rГllіі Г,,()
,1ОВНИЙ політичний ЧИННИR. Октавіян ІІоді

tПИВСЯ а C~HaTOM РіВНОЖ і провінціями. Про

вінції, в яких не TpeGa було удеРJl~увати жа;.\-
. ного .віЙська віддав у заряд сенатові, а ті що 

R НИХ СТОЯt~И війеЬІ\ові залоги: задержав Дс-1Я 

себе і завідував ними через своїх (ТІє(атів .. 01\

тавіян, памятаІОЧИ добре ДОt~ІО І~е:зар,Н, я:кий 

.lеГI~оважив собі устрій респу6.лики, уважав на 

це, ll~об не веаичатися СВОЄІО Вt7Іадок) і скіДЬІ\}t[ 

мога старався не ПОІ\азувати своєї :м:огучости. 

МИМО ТОГО йuго В,lаіlа БУt~а дуже велика, бо б~rв 

він наЙНИСllJИ1t,[ вож)~ом армії (i111PCl~RtOl') ТРИ

буно.м: народнім, цеНЗ0РОМ і І\онаулем, а по 

смерті J1єпіда ~-',тап таІ{ОіІ\ IlOHTicI)~KCOM MaI-~

eiMO~[. J~o цьo~o l~одав йо~{у сенат 6ще почес

J-ІИЙ титул ~\Бrуста. 1з зауки всіх цих уря

ДОІНІХ атрі6уцій Rироеаа ве,::ІИЧ цісарської 

В.1а.ди. 

Золотий вік римської літератури. :За ча

сів ОІ\таві.нна. дjстааа римська деря~ава' BiI~ 

данна ()ажаний мир. BeI(J,L~a запанував супо~ 
Бій, через 1l~0 підносився промисел~ ТОГГОБt/1Я 

і добробут ,n;еРJІ\ави. ~За часів Октавіяна пере

JRИ.ла римеЬІ{а дітература· свій найкрасшиіі 

час. TOl~i JI'~JIB наj.j6і,~ІІ)lIІИЙ римеЬІ,ИЙ поет Вер

li.ТJЬ~ lЦО оспівав I'epoii(',bI~i }~i.]a ЕнеН,від ЯІ{ОГО 

СІІна Т(),1 ія, ВИВО;~ИП('Jf I>i)~ ІОліїв, а Яl\~О похо

/~IIB сам Октаніян. ІІоет Овід ПИllН~ пое~ії, Ме-
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таморtl)оаи~ . а КОДИ за ЯІ~УСЬ неавістну Ha~1 

UtтrИ3Іпе провину, прогнав ііого ОІ{тавіян 3 Ри
~lY і І~азав .ІІ~ИТlі Ha,.r~ Чорним море:м, Cf\t:la,TI;af 

там: евої суми і п і сни. l)і BHO-іІ{ пайб і~lыlиit ,,:ті

l'ИЧНИЙ ри,~f(·,ы\йй поет Горацій, ,j'КИn і пиеав ;JR 

часів' Октавіяна.. 
В:IІ\:е перед Окта13іяно1v[ дійшла /І;О не:1ИІ\О-

го РО3ВОК) РИ~fСЬІ~а jеторіоrра~)ія. ПиеТУІІИ~ІИ 

таІ\і іеТОРlіКИ ЯІ~: Непос, Са.ЛІоет, I~eaap, лпи:й _ 
описав війну 3 rа("lійцями і lІ;омаПІНІО війну 

міJI{И ним, а llомпеєм. 3а чаеів ОІ~тавіяна JI\I1B 

РИ1tfСЬJ\ИЙ іСТОРИІ\ JІівій, lЦО напиеав РИ~ІСЬІ{~7 

історію ві,Д наЙ~lавнійших чаеів, а 11\ ;1;0 ]~i
('арства. 

1~icalY ()І~тавіян етаравея таІ,Оі!\ ПРИІ\ра

с~_:rи РИМ І3е:]ичави~{и бу)~іБtJ1ЛМИ ;З, мармору, 

TOJ!{ міг він справедливо І~азати~ llІ;О ~aCTaH 

l)и~{ а цeГO.-I~ а t1ишає :з мармору. Д~1Я ее:іе 110-

будував 01{таніян ІІадату на па.1ятинеЬІ-\Їf\І 

горбк.у. ОДНОЮ а най:красших 6удіве.ТІЬ того 

часу є Пантеон, ев.птиня ІІрисвячена всім 60-
гaM~ нині ;Ja~fiHeHa н цеРІ\ОН Преевятої ~lіпи 

1lарії. 

Війни Римлян за Октавіяна. Октавінп 

прова/див вправді вjйпи~ а.lе їх не .іІкіБИR і ста-, 
равел їх О~Іина·ти. Всі пійни~ НІ\і Be)~eHO =за ;Hl-
(~i n ()}\таві Hlla~ мп,.l и .~I И1l [ O,:~IIY l~i.11 Ь. .\' ,.)~rр.JI~ати 

СУІІОІ\іН в І)и~{і і на граJIИЦНХ ;~~pJl\aBII~ 13ій~ 

еЬІ\ами Он,таві.нн {ja~1 H~ ПРОВО;~Иll, а прова)~ир. 
Всесвітна Історія. TUM. 1. 17 



ІНlмеЬЕЇ tПєtіОНJI до uоїв 3 1l0чаТІ'~У ІlриятеJІЬ ці

еаря ~t\tРИ~ІІа, а вїдтаь: ЙОГО ІІасерри, Ти6еріjt і 

2~руз. Най6іЛ~llIе І\раїв а;.~о6у.ли за цісаря РИМ

:IЯНІf на північ від Ітаtлії, де заНЯtТІИ адьпеЙСЬJ~і 

I~paї в яких ~УТВОРИ,ЛИ три провінції (Рецін, 

I-Iopil'~YM, Пінделіція) але I~pMaHiB не вда.ТІОСЛ 
I)ИМ.JIянам: пі,цбити. римеы1ийй вожД (,Т аl'ПS) 

,т~авея ааманити в засіДІ\У, в Яltій ВОіІ\Д А p~fi ~ 

ній роа6ив І~і!ТJІ\ОВИТО РИМtilЯН В Тевтобур

еЬІ{ім tпі~і в 9. р. ПО Хр. 

-Смерть Октавіяна. В домашнім ЖИТТІО 

був Октавіян неІІ~асливим. tІотири рази. яtе .. 
винен і РО3ВОДИВСЯ,' Il~о-йіІо 3 четвеРТОІО ж.ін
I~OJO Лівієк) .іІ{ИВ більше нія{ 50 діт, але бездіт

но. О)~ИНОІ\,У ,ЦОЧН.У ЮліІО, ЯІ~У ДУjJ\·е ЛlобlІВ, 

1\{уеів заСУ)~ИТІІ на прогна.НІІЯ 3 причи:ни ~e.r-

. ]\ого .іІ\ИТТН. JТЛlобtТJений ЙОГО пасерб, ДРУ3, 

умер )J,УЖС МОЛОДО, а полишився йому "iJИІІІе 

оден lІаеер6 Тиберій, ЯІ{ОГО Октаві ян адопту

вап CI30Ї~[ сином: і і ?\Іе.нував сноїм насліДНII1~ОМ. 

Цісарі 3 роду ·Юліїв. 

'Тиберій 14-:~7. ІІО Хр. ГІо емерти Окта

віяна ]~j,пу п.ттаІ~У приняв аа arOl~oIO сенату Ти

()Gрій, II~O To)~i мап t1іЛЬПІе ин Г)() ,іІЇТ. rГиuсрій був 

ДоБРlІМ ВOiT~)\OM і а,цміністратом. 'Гру ДНІЦИЙ, 
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ІІИ:JЬНІІЙ, а,]е ен,ритий і підоаріJІИЙ, гордив 

,]ЮДЬМИ, і .був немилий сенаторам. 3 початку 
панував справе"l,'-rИБО іі .1агі,.lIIО, відтак перемі

вивен в еТРОГОl'О тирана. НайбіL1ьше довірря 

еРі І'. 33. Тиберій (В' Римі, на Капітолю .• 

~laB у цісаря IIpe(pel~T нреторіНІІ (В рибі чна ето

pOjl\.a J~jcapa), rеян~ ЯI~ИЙ стремів ea~1 ;~O l~i

са.рсы\її }~ОРОIlИ і усував уUіЙс.ТRа~IИ всіх I~pi

ппих l~icapH. J\JО,7lП-jJ{ rГиuерій нї:НН1Н п,;rПНlf 

(~~яна, І\а,;зав Ного aaMop/(.\~HaTlI і в('ї Х Ного 

IljНІятсдін, ОJlУ(',ТИН ~lieT~ Vим і переніеея на 

ОСТРОН l\:апрею, }~O,'IO ІІеаНО,7IIО, апіДІ\И в аав:зя· 

17* 
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тиИ епоеіб lIеР~С~11і)~~твав Y'eix~ чим заСJІУ~Д~Иll 

собі і1vfЯ І\рівавого тирана. У мер старцеАІ 
r*:,.. • 
" tlIТНИМ .. 

3а часів ГГиберія j}\ИВ, научав і поніс 

емерть на· Хрееті Ісус Христос, ЯКИЙ Y~OДIIB

ея аа паJlованнн ОІ{тавіяна. 

Калі.,уля (37-41.). 110 'Гиберію вступив 

на І1ристіа lай I~eaap І\а~lіГу.пн, MoдoдeI~Ь аі

ПСУТИЙ і 3",le вихований. Він l~азав себе ІІОЧИ-
и 

TaT~ ЯI~ бога і переслі,l1ував' с.трого КОЖНОГО, 

ЩО смів. ,-ТІИІІІе ІІОI'~азати сnов llевдовоаепия. 

11 короткі!У[ часі РО3ПУСТІ1В ві-н ГРОІні, 3ЛОif\:енї 

rГиберіЄ1\f, а ll~об ман а чого ,па~IЬІІІе песеао JІ~И

ТИ~ ВИj\авав приеуди смерти на uогатих гого

~'иап. Я'I~JlХ д-обра Bii~Tal~ І\оиq)іскував. В СВОЇ" 

UО)J,евіЛtТІО ,І'~ОХОДИН hа!lіг~!'ТJЯ до того, Il~О іме

нував свого коня конау.lе1\І і ПРИІ~ааав' ЙО~(J" 
. . 

Іпддавати приписаН1 почести. 

Клявдій (41---34.). По ~замордоваННІО І\.а

.1ЇIJyai вступив на пристіа К~ТJявдій, іІО.l0віІ:. 

lIоБРО,Е~УlIІНІІЙ, а наіі.;JІПШИМІІ наміра~IИ, ІЦО 

етаравс.я правити дер:;.nаВОIО у згоді 3 сеиаТОl\{. 
І~о.~ІИ-jlJ~ 1{,.1ЯВДЇЙ, аа на1\10ВО(О СВОЄЇ і"'РУГОЇ Jl\іи

І'И,· наанаЧПR СВОЇ1\{ нае,ТlіДНИІ-~ОМ ЇЇ сина ІІе·· 

рона, ОТр~·їла ЙОГО JI\:iHf~a, по;~аRШИ йому отруї 

п. грипах. 

Нерон (Г)4- -f)~.) вихований римсы1иl\{{ фі

:1])()(·,()(Гo~ C\~IH'EOI()~ BoaOl~iH }lJ~ИЙСЬ чаr, Д,о6ре, 

a~'IIe Bi,.7~Ta]~ t:TtLB наЙбі.] ІJІПИМ тираном. lliH убив 
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(·.ПОГО ПРИРОі(НОГО {,рата. Бритапіl\~l,~ а Bi;'Taт~ 

}~азаR ;lаМОРl~увати еВОІО pi;~HY матір .l'\IJриllіну 

і свого .учите,;]}} (~elIel>~Y. hОtіІИ в ])имі в Н4. р. 

ВІlnУХ огонь. 1l~0 3НИІЦИВ бі.~ІЬІ1ІУ частину мі

С'та, )~У~Іаап. що ea~[' Нерон І\ааан піJ~па.,1ИТИ 
І)им. Щоfiи відвернути ві;_, eeGe пі,доаріпнл~ 

заО:іRИВ Нерон ціау ВИНУ на христіЯІf', Яl{ИХ то

ді буао в І~имі вже дуже багато (ту перебу

ва(lЧИ TaKO~I~, еьп. апосто.ли Петро і ПаВ(10). I~~ 

. В1ІНУ христіян повірено ДУjІ\е el~Opo і 'розпо

чато псрпrе ве~~ИІ\е переелі;(уваННJІ ·хри~тіJUІ. 

Тисячі хрп~тіян ПОl\ааtl0 тод·і своє Jl{ИТТЛ, atrIt~ 

І~РОП ~fученикіR ВІ1да.ла с;тократні ІІ,10ДИ j хри

стіянетво, мимо переСr1ідувань, РО;JІІІИРЯЛОСЯ 

на,п;~вичайно eI~QPo, голонно пом ііІ\ ()іДІІИl\-[И 

ЛІОДЬМИ Й поміJI\ непіtl1ЬНИІ\а~fИ. (1epp;~ перес,t~1 і .. 
. .. ~ 

дувань ПОІ-\аа,ТJИ своє JІ\ИТТЛ PIBHOfI\. 1 опа апо-
СТОЛИ, много христілн роадер-пи в І~ИРЕах ,.r~ИІ\і 

звірі, много прИБJІТО на хрести, 3 многих ІІОТ

порив Нерон JІ\ипі е~ІОЛОСНИПИ (Хрис,тінй, О()

;UЯТИХ е~IОДОЮ привяаупано 1(0 СТОІНІ і В j пі,.r(

пц,ЛІовано). 

3 чаr.Рl\1 тирані_я Нерона пср~()ра,lа :м iP~1. 

Піп убиван 1\,ОJ-І~ДОГО, хто ЙОМ.\"' ,1Иlпе чимне(jу;~ь 
. tfII!" ~ ,. 

СУПРОТИRивен, аоо хто ,:1Иlпе' n чимнеоудь IІ()ГО 
переВІ13Іпав. l-Зін не пстидавrн виступаТJІ Б 

ЦИРІ\·ах ЯІ~ спінаl\. і таНІ~[ориет. Боязнь перед 

пісарем буаа тана не.]Иl\а, 1l~0 сенат прого

.. ;ІОСИR паніть HepOI~a ()oro~r. /l;оперпа І\О,lИ 
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проти l-Іеро.lНt ~()унт~'ва,10ея BЇiicbt\o в Еспанії, 
вибух.по ІІоветання ріВНОіl{ н IT<1tJliї. ІІеРОIІ ПО~ 

чав утіl~ати 3 Риму, aLТJe побачивши, -ІЦО не бу

,.1е мап епромоги уратувати .ІІ(ИТТЯ, за.В,дав са.м 

собі C~lepTЬ R 68. р. Його поr"lі/~нї ('.7Іопа ()~iДI{: 
КЯl\.иЙ T~ ве.1ИІ{иit артист гине у ~lеlIі.» ІТll, 

1-Іероні вимер pi/ГI~ ЮtттїlR. 

Найнрасші часи ри~сы\гоo 
• 

ЦІсарства. 

8еспазіян 69-79. По смерти НСРОllа и:а

стаtЛИ в Римі піRторарічні заВОРУllІеННJI, ЯІJ~ІІМ 

поло'кив КОllець' Веспазіян, ІЦО впровадив ІІа 

римський нриетіа HOB~Y династіІО (D,іІявіїБ (69. 
--96.). ІlеРІПИЙ 3 цеї ДІІнаетії, Веспазіян, 33-. 
вів лад і еупоній n дерjу\аві, а за взір свого 
пановаНJ-IЯ ваяв еобі Ав(уста і рядив У згоді "'3 

сенатом. 3а його часів почато в Ри~[і (,у,дуват]{ 

Rе,ЛИJ\ИЙ a~I(piTeaTep_ аваний I\,oдьocey~{ (ПИІ(.Ї.Н

чений за чае~в l~jеаря ДО1tІіцjяна), n яні!:! ~lOГДO 
ІІо:міститися ДО 100.000 ,ТJIOдa. Веепазіян по

будовав в чееть, свого сина 'Гита великий трі

ЮJ.lфа,lЬНИЙ ЛУІС ІЦе аа JІ~ИТТЛ Нерона виБУХ~1JО 

повстання JI}~,идjп в Палєстині. Проти л~идін 

вирушив Веспазіян, який Ж,идів побив, а до

І~і]-ІчеllНЯ ВЇ Нии ПО,7ТIІІIJИR r.ROMY C-JІНОnИ ГГитові. 



-І)Ї ('. 34. Тріюмфаньні ворота цісаря Тита. 

rгит ;-з,цобув Єpyca.ll1~I, і ~J()ypIIB l(і:IІ~ОПИТО, П 

jІ\идів ПРОГІІав 3 Палестини. 

ТИТ, що обняв Bдa;~~y ІІО Не('пааіяні па

нував ,лагjдно, UJrп ДО()РИ~f і милос.ер,ДНИ~I. "[\.0-

ІТУН ЯltОГО ДНН. Іlе ар06ин нікому віЧ0 доброго 

т{азав: «Нині страТИR я ;~apo1t[ о)(ен день», то

?\ІУ то на.:ЗR3НО ТІІта :1І0()ОНІО і PO;~I~OIlJaMII ри ~I-
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СЬІ\ОГО IIHpo .. ·~a. :-~a панованнн Тита (~П3.:IИ 11:! 
Іта.ттіІО ВС,ПИЕі Ilеll~а(~тя. IIO:iI~ap 3НИІЦИВ ~lieTO. 

Іт3.ліІО IH)HieT~ . .]a пе,~IИІ~а aapa.aa~ а IIeeТIo/~iBa

ний RИ(,УХ 11еа-унія~ ЯI~иit ~унаJІ\а..1И Rигае,lИМ 

<І)ї І'. 35. ТИТ (Рим, Капітоль) 

nуаы\но!\1� аНИIl~ИВ 79. р. Г'еРJ\'у.iJЯНУ~·С lІо~rпсї 

1 Ста6іє.. Нині всі тоті міецевости RіДІ~опаIІО 

і а них пі3lта.емо стару РИЬfСЬJ\У І\.У.1ЬТУРУ. 

Доміціян. По Титі вступив на присті~1 

і\lОЛО,ДJ.IІИЙ еин Веспазіяна, Доміціян, ЯІ~~Й 

СВОЄІО іТ\ОСТОКОСТЮ донія до ворохобні, під;час 

ЯІ"ОЇ його Ji уnито. 
v 
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Золотий ві к римського цісарства 96---180 . 
. р. 3аговоі)ІІ~ИI~И lІаІ!\і.НТТН )~OM іціянн, В'ІПР ;~a~~

)~а,!lегіl-~Ь ВJІlIIУІ\а:IИ /~o()poгo, на(·!.~lj)~НИІаt: I3,VH 
ним llерва. IИ/~ нього РО;1починаєтьс,я ці.1ИН. 

РЯ,.7J; ;-знаменитих I~icapjn~ ~J ЯЕИХ Т\ОЯ\НИЙ ,ДОХ()-

)\ИВ ·ДО R.~ади В/П~ п до:зрі.l i~1 віці В цей еіlоеіб. 
1I.~O попере;.~НИЕ а)~оптунав Ного еноїм еино~f. 

J-JаЙс.давніЙІ1ІИ~lr a-IIO~lin\. цих цісарів (,уn Траян 

98-117. PO)~OM. ;з Еепа.нії. Ві н НОnИR i~aKiB, 1ЦО 

~rешкаLIІИ в нинjIIІні~rСемигороді. рО:3IIIИрИn 

границі РИ~ІСЬНОЇ ;~еР/І\аRИ на· CXOI~i, ле lТОn}fП 
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fJaprin j ~а~fjНИR Лір:мепjlО в РИl\Н··Ь},У провін
І~jю; TaI~. ІЦО аа ГГр<I.Яllа o~r(ppil\a.rJa JHfM(\hJ\a. дер

жана наііІІІНІНІІ і границі. 

На(".,lі)~lIИІ-~ ГГраяна, I~a;~piНH 117 .-138._ за~ 

~ .тІИІІІИВ заборчу політику евого попереДНIІКR, 

Фіг. 37. Гадріяи. (Рим, НапіТОJl'Ь.) 

заКЛІОЧИВ а Партами мир і нринерІІУВ '~i JЗіР~lе
яії давних I,OPOtТIiB. . 1з здобичий Траяна аа

)~ержав ,7ІНІне J~аІ\jю, яка д,VіІ\е СІ\ОРО 3РИМ

lJ~илася. 

Артистичний і літературний рух 38 Тра
яна і Гадріяна. 3а чаr.ів Тгаяна Н Гз.лгіяна 
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;(іЙJIlJН1, РИМСЬІ\.а архітектура до найкрасшого 

розцuіту. ГГраЯIl ;~алої]\.ив в l)имі ІІОНИЙ рп

нок, званий fОГНПl ТІ"аїаllї, де CTallYJIa КОЛ.ЮМ
на Траяна 3 білого мармору. l~і.ла вона ПОКРИ-
та п,поеl~орізбами, які ІІредстав,JIЯЮТЬ ецени ~ 
()оротьБІІ r:Граян~ а ,Е~аІ\а~IИ. Га.дріян ОК,раСИR 

передовсім Атени, а в Римі поnудував СБЯТJ.І

НІО Траянови* і Бенері, але найкраСllІОІО бу

дівдеІО Гадріяна був його гробовець, нині пе

ремінений в заМОІ{ ев .. Ангела. 
3а ГГраяна й: Га)~ріяна ІІіднеслася ще раз 

високо римеЬІ(а лі1гература (срібний: віІ{). 3а 

їх пановання' JI\.ИВ і пиеав найбільший РИМ

еЬІ\ИЙ історик Тацит. 

. Посnідні часи золотого віну. До найкрае

]ПОГО роаВОІО дїЙІіІЛО РИМСЬt~е цісарство за Ан

тоніІ[ Пія 13S.-1Bl. ЯІ{ИЙ деРjІ~ався, засади, 

ІЦО ліпше є заl~еРJІ\а ТІІ при ~І\ИТТІО одного го

РОіl~анина, ЯІ{ убити ТІrеяч порогів. �-ІасдіДНИI\. 

1\~ITOHiIH1, :tvIapK Анрелій 101-180., хоч і UYR 
ПРИI\ .. lОНПИКОl\f СУПОI\ОІО .мусів вести війну а 

]lартамп й rер~манами (а 1ІаркомацаМІІ й І{ва

~ами), .нI~i починатоть чимраз сидьнійше наПJІ

рати~ на гра.ніІці I)И~fСЬІ\.ОЇ деР'RОВИ. Підчас 

борби 3 tермцнами умер Марк Авредій в 180. р. 
по Хр. у Віндобоні, ниніІuнім Відні, а 3 його 
смертією І\jнчаться ll~ас.лlfві (1їта римського l(і-

"* в Римі буп звнча й ll.оUрих цісарі R по r,~fr.ГTJ( 
у:знаНftТН ()()rfl~rH Н nУДУRЙТIІ ЇМ СRптипі. 
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.-'аретва, Яlі~е 3 того часу почина.є хи:аитие.я ЧИМ
раз ()іаЬПІС ){О упа)\(,у. [~ l)имі показук)тьен 

Фіr. 38.. Мари АвреліА (Рим, КапіТОJlЬ. З 2 ст. по Хр. 

раз біtlыIеe відзнаl~И n'nJІ3ЬR,ОГО І\інця. У па

дак)ть З0всім обичаї, а 3 НИ}.ІИ упадає патріо~ 
ТИ:1~1 ї ,:lnа.лість про дерjl\,аву, тrоназуєтьсл грїз·: 
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не змеIІІНУНU.111IЯ .IIUДНОСТИ, а ч ({едо меIlІI~аиціп 

передовсі!\f Італії маліло 3 !\ОЖІІИМ днем. )~a-

.' ється чути ВСІода брак віри і реlilїгії, ЯJ~У ВІІС

ті верстви стараються заступити фіtТІЬОСО

фією, н)изші забобонами та почитуваннєм 

орієнта .. 1ЬНИХ богів. 3а це христіяньство РО3-

вивається чимраз красше, чимраз біt1ЬUlе тво

риться христ.іЯНСЬІ(ИХ гpOMaI~, Я 1-\ і мимо вся

ких переслідувань р<?звиваютьея, і в І(інці ХРН-

· стіянство стає пану'ЮЧОЮ pe~liГiЄIO. 

Останні віки римського 
• 

ЦІ са pCTB~~. 

Діоклєціян. 110 смеРТl1 ~Iapl~a ... \иреJІЇН 
ПИUlраt:ІИ. l~icapiB по найfiідыlі1tt чаети прето

.ріяни. Беі наСt7Іі,ЦНИІ\И ""~вре.лія пануваЛІІ пере

важ.но КОРОТІ\О, бо, або їх .убиваvlИ або стру

ч~"ва .. :Il'І 3 пристода. Луча"ifОСЯ Tal\.oiI\:, ІЦО НІ й-
ська по ПР~1ЗінціЯх ІІРОГОCJ10[lIува~1И своїх вол~

дів цісарями. 'ГO~IY нераз рівночаено буваt7іо 
двох, або й бідыIеe l~їeapiB .. (~epe)_~ та],их о()ета

ВИІ! приход.и:доея РИМt;Іннам чимр.аа ТЯ3l1Іе оnо

РОНlонаТІІ граПИl~і проти ворогів, а ту ЯІ{-раз .. , . , . 

}I~. ]HiMCI)I\~T l~epjl\aB~r нераи іа ехо,г(у IIep31I~ 

Я1(Ї УТВОРИ/ІИ на мї(о,ці ТІартїв ие,'ІИІ~~r )(epJH~.finY~ 

а 3 пj вночі r еР~lани, .нІ~И~l ~тало за тісно в їх . 



(v 
--1 
О 

, 

Фіі. 3Н. ИОJlїзеА. Amphlteatrum Flavium, Нота. 
(50 М. високиА, 188 М. упромірі. Коnо 40~OOO людні могло в · йому зміститиса.) 
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в~ітчинї. Щоuи успjlIlН іЙІпе боронити граНИl~Ь 

деря\ави, поді.~[ив цісар ДіОІ(~lІеціян (278.-" 305.) 
римську ~lepJI~aBY на ~Bi ча~Тlr" і прибрав собі 

)ІРУГОГО І~ісар.й ЛІ\, епївреrснта. 

Константин Великий. "306.--337. ІІодїд, 

заведений ДіОІ'\лєціяном не трівав ДОВГО, бо по 
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~"eTYII.'Н:~I1III() ;~іО]\tТlєцінна РО:jпоча~Іиел завзнтЇ. 

й довгі 60Ї~ серед Яl'~ИХ О,Е1;ИНОІ\ИМ ціеарем стан 

},}онстантіIН В~.lИЕИЙ. що б)'В перllIИМ хриеті
ННСЬhИ~f ціеа pe~l. H-еда.1РI\О I~OtТYO, Ри:му на 

~{у.lьвjйrы\мM мості :31~. l~). ІІО()И:В він послід
ного свого нротивника. Ilepe;J; битвою мав І{()н
стаНТИI.f COII~ в ЯІ\ім uачив на небі веЛИІ~иі-і 

хрсет, а пі)J~ ІІИ~І напиеь: «Пі;( цим 3HaI~OM 110-
біДИІІІ.» І{онстаНТIІН ІІрикааав пере;т~ GopGoio 
аро()ити XOP~~ГOB 3 пре('том і Ili/~ тим праПОРО}1 

ударив на ворога. Хри('тілн(~тво ПрИНЯВ fiOH

СТ~НТИН що-.1ИІІІ на eMepTui~I aiiI~I{Y, atTIe черса 
I~i.TH~ своє панованнн буп прихи.]ЬНИRО~f хри

стіяньства' і l\tедіО;ІННСЬІ~ИМ с)(иктом 31а. р. 

прианан хриетіннам ре,lіrійну 'ello60Д~T й pj'B" 

нопраННlСТЬ. 

Основання Константинополя. rгому Il~O 

].)ИМ. аі своїми поганеЬІ~ИМИ UУ,.1JН,lЯМJ{ і спя

ТІІНЯ~ІИ, не Ha;~aHaBCH на СТО.1ИЦІО ХРИСТІЯН-.. 
еЬJ\ОЇ )lеРJI~аRИ. постановив l\онетантин ІІОКlі-

пути l)ІІМ і ~за~]О~-J~ИТИ coui IIORY CTOt-ІИЦІО В тім 

~!ieцi, )~e ЕRропа IIO;~a.~ РУІ\У .і-\зії. l-ІоRа ето

.·ІИІ~Я IIOHCTa.~Ia на ~Iieцi ;(авної гpeцыJoїї I~OL1bO

НЇЇ 13иаантії і o;(ep~l\a.]a нону нааву }{онетан

ТІІНОПО,lh :3:2() р. 

Перший вселенський собор. ;3(1 ціеаря 

тrОllстантина віі(()УН("Н неРІІПІЙ хінlетіяlн,~ы1инH 

ruuop н 11 і]~t'Ї ;3:2;). p.~ JI~оби ріlJlИТИ реJlіtійні 
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спори. В тім часі ви~тупив на сході священик 
Арій, ЯКІІЙ перечив, що Ісус Христос є рівний 

Вітцеві і признавав Йому лише подібну' при
роду Божу. На соборі осуджено Арія, але 

мимо того його наука, звана Аріянізмом, зи

скала много прихильників і розкорінилася 

і1уже широко, головно поміж tер:манськими 

lта.родами. 

Упадок захІдно. римськоі держави 476. р. \ 
По смерти J\онстантина римська держава зб~ТJИ

жається дуже скоро до упадку. В році 395. 
цісар Теодозій Великий поділив остаточно 

РІІМСЬКУ дерj!\аву па дві части: східну й захід

ну. :Ко~ци східна римська держава, звана піз

нійше звичайно ві3fiНТИЙС1?КОЮ, або грецькою 

перестояла аж ДО року 1453. то західна не 

устояла навіть сотні літ. Незадовго по по

ділі тратить вона одну провінцію за другот(), 

ба навіть (ерманські племена наїздять caM'~T 

Італію: і так Аллріх, ВОЖД Візиtотів, здобуває 

Рим в 410. р. В р. 455. нападають на Рим ВаІІ
д;али 3 Африки, здобувають його і нищать R 

зас~раmаючий спосіб, так що єще нині захо

валося с~чово «Вандалізм», якого уживаємо 

тоді,. як; хочемо напятнувати яке дике. пове-

'дення, або нищення ,Діл штуки. В кінці Одоа

нер, вояtд німецьких горд Герулів, скинув по-

Всесвітня Історія. Том 1. ] 8 
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слідпого цісаря західно-римської держави, Ро

куля Авrустуля з при стола а сам прикяв ти .. 

• ~ 
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о 
с 

• ... 
~ 
~ 
о ... 
u . ... 
-:ІС 
S 
:r 
:r" 
СІ) 

• 
:с 

.....: .-
~ 

тул КОрОL1Л Італії, чим поклав кінець західно

:римській державі 476 р. 
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Ваікнійші дати 3 l)ИМСRЬОї 
історії. 

755. ? Дата заложення Риму. 

510. ~Іочаток римської республики. 

340-338. • Війна 3 Л,нтинами. 

494. 

451. 
390. 
367. 
340-338. 
326-·304. 
300. 
298-290. 
280-275. 
270. 

264-241. 
218-201. 
216. 
215-· 205. 
202 .. 

. 200-197. 
192-190. 
183. 
171-168. 
149-146. 

Вихід на святу гop~, установ,чепн.л 

плв6е1tських трибунів. 

Децемвіри і списання ааконів. 

Напад rалів на l~им. 

3акони Ліцінія Секста. 

Війна 3 Лятинами. 

Друга самнітська війна. 

Lex Ogulnia. 
Третя самнітська' війна. 

Війна 3 Тарентом. 

3'вдинення Італії Іlід звеРХНОСТІО 

Риму. 

Перша пунійська війна. 

Друга пунійська війна. 

Битва під Каннами. 

ІІерша макеДОНСЬІtа війна. 

Битва під 3амою. 

Друга македонська війна . • 
Війна 3 Антіохом Великим. 

Смерть Ганібаля і Сціпіона. 

ГГретя македонська війна. 

Третя пунійьска війна. 
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-
133. Трибунат Тиберія (ракха. 

Трибунат (ан (ракха. 

112-10(). Війна 3 юrуртою. 
123. 

102. По6іда Марія над Тевтонами ПІД 

Акве-Сексті6. 

101. ІІобіда !v[арія над Цимбрами ПІД 

ВерцеЛ6. 

90-88. Війна зі союзниками. 

88-82. 11ерша домашня війна. 

82--79. Диктатура Сулі. 

74-64. Друга війна 3 І\:lітридатом. 

70. 
63. 

· 60. 

ПоваJlення реформ Сул]. 

3аговір Катиліни. 

Перший тріюмвірат. 

58-52. Підбиття tалії Цезаром. 

56. 3їзд тріюмвірів в Люці. 

49--4!J. Війна l~езаря 3 Помпеєм. 

48. 
46. 

Битва під Фарзалюс. 

Битва під Тапсус. 

45-44. Цезар, самовЛад.пим паном Риму. 
44. 
43. 
42. 
31. 

(~MepTЬ l~езаря. 

Другий тріІомвірат. 

Битва під Філіпі. 

Битва під Акціюм. 

30. пер.--14. Хр. Октаві ян цісарем. 

1. Рождество Ісуса Христа. 

64. Перше переслідування христіян. 

69-96. Династія Фдявіїв. 

79. Видух Везувія. 
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96-180. 30ЛОТИЙ вік цісарства. 

98-117. Траян. 

117-139. Гадріян. 

138-161. Антоній ПіЙ. 

161-180. Марк АврелїЙ. 
284--305. Діоклєціян. 

306--337. І\онстантин Великий. 

- 1 

312. Битва коло Мульвійського мосту. 

313. Медіоляньский едикт. 

325. Перший вселенський собор в ІІіІ{еї. 

395. Теодозій Великий ділить римську 

державу. 

410. Алярих .вдобуває РИМ. 

455. Вандали граблять Рим. 

476. Упадок західно-римської л~ержави . 

• 
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