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Римсь~:у ~СfІ'Ор~::Ю ДlЛ~О на чgтири перlоди: . . _ . . . 
·. І. НаЦJ,ональне-.~обаднання _ Італ·~·І п1.д прgводом Риму , /753 - 266/ 

/П~чатки Риму,р~Лl.Гl.я,життя ~ звичаІ _ ста~~нних римлян,бо
ро'Б:Ьба · .сусп:злгьн~ ве,:рств, опану:§а!іНЯ ІталlІ/ . 

ІІ.~озви~ок римс~коІ реЬублики І2Ь4-133/ u 

. І Пун~иськ1. в~ини, ош:J.нування зах1.дньог.о .та сх~дньо:r,а басеину 
СередземноРо .моря римськ1 пров1.нц~І/, . · 

ІІІ. 

lV. 

JТhро;цансь:к1. в~йни в P:vrм1. та упадок рЕfпусблtАкИ /1 .Зо 301. 
Внутрl.ШНl ро здори-' rракхи , Вар 111 .\Га Си~ля' Перппіlі ~ другий 
'l,рl.юмв;. рат . І . . · 
Римське ц1.са ре гг :в о І ОО до Хр. -~ 76 по -'(р : / . . 
.римське Цl.Сарс'lЧ:Ю t.Га жит гrя в Цl.Сарському Римl. _, Август та 

. ~.ого насл~дНИІ<И.tпоширання. _границь рr111А.ського ц~сарства.
Ьdнепа,ц рЩАоько;r: держави ,.»>ИQТl.янств о, упадок зах~дньо 
римського - ц~ср.рсrгва. 1 
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І С Т О Р І Я 

Іт ..lЛlJї т ..: :. ЇЇ м~..,J.'~KJ..;п~l. 

i'Г!l .ilH ''"' С(.:1_J(:)(. ;ущиt: l3 T}JЬ ,JX Ill _j;_;,t..HH 0·-с ~Т . ...:йt:ЙСЬІШХ Пl:::-.J:.... C- • 
'I':Qv .. ;J. r:; ~- .J:3l)..;, lil i~H-::.Чl ГU).)И АJІЬПv1 ~HДMG&~lЗY}Jl'Ь l' ОГО ::JlД J!E::lj_l'l'lit 
OUlJ.ЧПЄИCT_l{JГ,j H:JHTИHvHTY • . B:t, .. , CXJj.~J 06J~И;3J.IO'l'~ MU}J.П :A.d-J,plИCЬKG . 
1J:'<..1 И-JД..СЬІ{Є, .t ~\ ll.l; 3.:1X:.J,L;V 'fирUІСЬ:КЄ T .. t Jа!'у--У; .. .исЬКG. 3.' . .Xl,L.JiЄ ПО- ~ 
~~ ..,.- • • .... ~ t_'l .15 
І. .• юреЖ .. "КЯ і.1'.';.ЛlІ :кр lil~(; iJlJ3 ~) 1:,IНЄEe IJl,;:., СХlЦ-І:ЬС..,ГО . DlЛЯ ::s:.L:XlДH.vГO 

ПvбС.fЮ:.СіКН: ЛЕ;;lсцТЬ '11 
. .:К<JЖ ПСJОlЧ С<Н\ .Г.ГЬОХ МО.ЛИХ • '.ГрИ бlЛЬШJ. 

(JCTP,· ·.:> -r.• l.ro- pc~ ,. -l. CJ..--, .. н~ l " l ,-•ит ·r' Jil ' .. :.J..:.>.!il. \ .Jiill '·~ 7 ' .J:)f-',: ·1 "· гl v ,_ _ _,.. • .г1 . . . 

Ри:мля:ни ,ЦlЛІ 1ЛІ1 Пl:..: <_;C'I'_L)~ LJ Hcl 2 чJ.с•гини D· l-ЛИ:ку ,L.олину ila)J.y 
з прИ'l'Ок.:.tми н~: ПlВ;.J,єшь .. >lд Альп ЗБ.?...ЛJ/1 Бlд ІІ мuпшг.нц:tв Гзлlєю 
/f :JJllЯ ЦlС~tЛЬП :_Н~l/, 3. ::JІ,:1.СТИЗ 1·:tЙ ПlliO.OTplD ;вз ;~;;с;вж :fі:КОГО пр ~.; СТЯ
Г.J.ЛUСЬ ГlРС?КС:: Пc.:l.ClviO J.rreEl: lн 1 нс..:.зи.за.:ти І'ЕЗ.ЛlЄЮ. l 'раньц~ю булJ. 
M..i:l.J. }?lЧКЗ. l\DlEOH,ЩO JJЛИ:o.; cTЬCJl J~O AJ ,pl:V1 C1Т\ CJ ГO M()pSi. )JОЛИ.НJ.. 
Па,z.~у J.J,y,~e урt;;~~<-~йна. ТJ.:кож в:.J. 3 -..LXJ.).i,HИx уз(н ччrь"\ lHiЄHlii 1 JJ дo
ЛlliiclX JlЯ'l' liOlvl, ЙГОУ~ l Т 'l'.:l rtЗ.МIJO..Ьli J~іШ"UЛУ!СЯ 301ЖЖ.Н: }?ОСЛИ ВИ
І-Юl ' }? ·.J.,~..,Н~lКИ~О. зго,.:...,ом о п ,.· -- - .. Т' , · .. ,.:" '".''З<l,Ц; . ІJ.1 }!І1.Н:и ІJ.\3. ;з;.нші п1вденнl 
OBuЧl , 13 1 ' ,/Г ''.Х ПЯСІ<.О.ЛИ -:_,.( j,J,OO J . ti, , ,.,, ,.., J'> " 1:. T rr!:. тт~ Т На СХlД ІЗl'Ц 
Гlр ~нте " н~сью1х і_l:р..Jс.тягає•.гься ll)' C'l' J. 1:нн .:l р lвнин:.t, днJJй.н . -· 

о..:u.де;іш,у:sали .і':Г . л~ю рlзнl н є::юл:и_та ~ле1.1~ни. І3 ;,олинl ll.::.tдy 
осел:',д!t"СЯ при HlH[~J. ~ ctJ:'vfilTTЯ ".";,О і~р .... (,_lЛ:LИЦl . 1 Iic.l. полу,цне Dlд 
НИ..Х . ~.СИЛ~. ~IJ.1}ij СІСИ ... ~t ;:.; l ~,'l' (l. :К l'.І.'.~Лl:КИ у .J Jl, tC'ЛП.;C·;.~ y 3H l.l.Чl1il-Il, 



- з-

Т<..;6ТО ~l3~ l:і:іДОЄ їmоз;rеv~Ь:ЕQ. ГРУПИ: JiaT lt1HCЬ~a ]ІРИМС:Ь:КJ./І Й VМОрlЙ
СЬЩl - са.uельськ::t ; у:морl:нсьІtо-с~l.МНl тськ;l/ • 11.J,ценна т ... J1lя. по-
крит:.l 6 .. ·ла числоЕR1-:іМЇrl грє;;ць:кими , :кольо .. йями 1 тому Вели:коЮР~~ 
:зана. Поб1ч I ·peKlD жило там б<lГ 'l'ХО ;~р1бних :1:1'1Ч..JХТ~нних: пльмен -
а D 3сUаднl:Й чacTJtr.JП. СицилlЇ посЄ;Л1·1лись фЄ::нl:к~йсь:кl :кольонJ.с'ги. 

: Пичз.т:ки Риму. ~ 
lvl1cтo Р:им ЛЕцсало п уроАСайнlй долИНl' пад сплз..uною рl:кою Tl'lб

:pQ-1 ,яrюю тр-.:~.нспортоuано до моря 3б1жжя 3 внутр1шни:х часrrин :крG.ю .
.ht.;:Jt,ЛИKe Вlд,ц..J.Лєння ІЗlд мuря 720 км./ причинилося до T\Jf:O,щo ::-· 
Рим ;..~уже с:ко~о сто.D один 3 B:.iJ.&Hlr.IИX торговельних MJ.crr. Ь..:.3о.р 

· ;по f:V.ІJ.ІАсь:ки СJ.!Орум/ в ~vЛИНl пuмJ.ж горбruvш П:lлятином а r'І..З.nlТО
лем CTti1J СJСЄ}2Сr-\:КО:М МЗ.Ибутньс~го MlCTa - ТQМ ГУР'Т'.JІ.!3.ЛО~Ь fl1 v]ГО-
:.Зf=ЛЬН6 та пу9лиЧ1іе ;:шт~я ., 8г9дом : 1)rr·ш розтя~нувся на гоl?о:ки 
р~",:.::юнтинсь~ии, :к~ J. ~'оЛlИ9ЬКІіlИ, юз1 ри.rильськии, ВlМJ.Н.~шьс~.кии, С;С
:квJ.лlнсьЕии l ЧЄЛlИСЬІ0·1.И,.., , T/JMJ l 3BGHO 13 сrгарюп ri1M '1MJ.CTOM 
н.з. 7 горб:ках" І септJ.мvнт~юм/. і-І1 i\. ... J.ПlT (JЛl -станула згодом вt:ли
чавз. с;,::;ятиня римського бога J nl тера ·~ а на По.лятин1 Цlсарсь:кJ. 
П.1Л3.ТИ. 

•J На nJ.DHlЧ nрuс'гяго.лоgя поле M,.Lpcиue, .z_,ь 13lдбуu.з.лися ІЗGЛИІ<l 
UlИСЬКОЦl переГЛЯДИ - l3J.ИСЬ:К9~й ::1. ~:l::Mlt.J.C'ГИЧHl ::ЗП .:..d~И ~а Зlvla
ГQ.H_"Я ~ da перt:К.J.зом повстав Рим у J ':Jo р. .;.,о Хр. .tia:v;дarзнJ.Ш.J. 
J.cтuplя Р:v.І.Му криється в lСТО1J , . .чнJ.м cy:.l&.:Jl'r.Y. 

Початкс.юа lCT ·J}.nЯ Риму вJЬкrз~ься з ' . - д~r'ьн~~Ч?Ш·_м:и КОJ2ОЛЯМИ 
почаJ...;ЩИ ....в 1д J?ому ля, ..1 скJ.нч . ... :іJШИнtu рю.з 1н1ю Горд~м, якого оуцшто 
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51 О р. до .~Ср. Ilj_)OГЯJ.Ho. ~- Р.:му. ~ lJ.lЙcнu cІJ:' J.. J.,cт uplя П:;?О 7 ки
рол :І. в вигu.,ц,1на Пl3ЬlШО на 'Ее , щоо вияснити поу.~тз.ння MlCT-:.1 та. 
ио r4о горожз.н~ьких :1. рс;л:І.Гlнних устанр~. d · nе :шrтстю мо;та ско.
зати лИ1І,що Рим у VІ,ст. ;_~о . Хр. НdХодюзся · n1:д чужим,а саме; 
етруськvіМ п:J.Ну3,ан:Е;І,ям, та що ·~труський ·. ВПЛІJіJЗ . на. рvшську культу
ру Ti.l дер -:,u.в.у _,буз. дouo'irl c :-IJ.IJ1:HИ~l , а. видІ:Іо де ~·ь,о_ .ЦЕ:3Ріl\а :зних ус-
ІJ.lаноІ?ах тg. н<d..ЗП.J.R •. ""' .; '· . /'.·' · · .. . . , . ..... 
. }:{оро)~Ь . J. f?tiМl . буD НСІ.ЙВИЩИМ, .• жредем, судцею '1\ .l ~ОЛКОВО.ЦЦЄМ. 

· •Иого тшu..цу. обме;іу~ла. . чимраз б:р:rьше шяsхта,<JJк врешт:1. знесе
... . ~ н~ корол~вс~rво. ь ._[J:vшl. та" 3<11J ~.L;.eнo рЄ: спублик у. Мlсце кор~ля 
· З<?-дер~? .1J.айвvн.,;ий Jї<ре.ць D ·Римl ;Понт~фекс. lo'la!<c~yc/ ,якии скла-

. t•··. да13 · ЖЕ:J?ТВИ бОГJМ L:J~ :JСЬUГО рИ1v1СЬКОГО наро,:_:у. . - ):. · · ·- ·-
·- lf8ЛJ.(lЯ_)2ИІ.,ШЯН. · _. · > _ . ~-- ·_ ·. , 

РLІJ.МЛян~ мали-. св.uю . кр,о.єву ред:І.r)ю~,тв . jрцеt(ЯкоЇ·:· маL3 б.У~и ~ 
ЛЄr'Е::.Н).t,{l}_)ПИИ,. КОрОЛІ:>. 11.JM8. _il.JMПilJilЙ • . Як Ha}!l.g, .Пс;tСТ:'rр.ів T:l ХЛlОО

. робlв.- лочиТ~V\ . Іщни сИЛи )lj;:lчю.r;,и. , fимсь~_и:и с~лян-ин мqл ~'lВСЯ до 
· · :оога,. _зз.c:I.D:I.lJ Сатурна, .go .сюгянl · рlЛрІJИХ _плод:1.в : ~рер~і . . l до 
:._ · wавна ,бога. xyд90LJ.. ~аищ·пцим оогом .. б.ув .!UnlT<?-P ,._оог, .:-н-еоц l nан 

Цlлого сrнта. Но;-д1 JІJ.И · дlм ~~D __ cJ~I'o:t ··опц{у~чl .ОUJ~ества )Jlяри l 
~~~1~~;-- :Були. ~е .сТJсj)ЧJ.Та,>І"-ИС:і>Кl ·боги , .,.. НЕ>Р'rумн ,Кзчин та 

' 

·1 
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.і-"!,е оули цнро -римсь:к~ боги . . , 1·: .- оп~слн D ч.J.сах ;о:G,!t-

блию-'1 ,;.:.т~С.КШО'l1 ЬСіі І3 fИlvlCЬ.КJ };;c;llr'~IO ЩО]2:13 (НЛЬЕЮ Ч:уЖl t ЗДЄ.бlЛЬШJ. 
гроць.к~ ооги І .ц~ но: ...:нс~дос;, куль'l,-"J, ооря~ т" j?<-...Лlr'~инl унn
~сння • l1l.Ц DПЛИ:JuМ ГJ?ІЗЦ:Ь.КОЇ · ЛlT(;;J?Clrr'y}:>И Та МИСТЄЦТ:JU pИMCЬltl ... 
оог.и sгедєнз..зуD.-..-:..лис.я:, :r..a,цд:J.IO·l cnor шсна грсць:ким богам - а де
і:LКИ~ І_!Росто .поре~няли рvІМл.rши s ГрGЦ~Ї /.lіполльuн,Ьлсх,Ес:ку-
лІш.t н~д к1.нець роспублики стали DT t JCK:l'l1ИCf! ~ .... о РИму чужоs(.;МНl 
І<ульти s НалоЇ АзlЇ ,Є~ИП'11У T,:,J. Ор1.є:нту. · .. . 

Римляни nочитали оогз..в :молит:m.Мі.-'1 1. ;~юртn .. 1мн та сташ11ЛИ ІМ 
сrзятин1 1. престоли. Римляни р.О}уLМLли peлlt'l.IO а:к об,оn1льnе зо
боD.нз.з.ннн , з. саме ~ .. и ма.лv1 СІ<Л(4.Д'l'И nриnисан1. .•~<ертDи, ... rадмоn
лнти :Jl,4IlODl,ЦlП МОЛИТВИ l З.З.l<Jlr-l'I'TЯ - :.tЛе бuГИ uули ЗОСО~ЗSІЗ<Ш:l. 
да.r;ати за те JIIO.J..;JIМ( rrpo що вони щюсили~ 3~l.ЦТJ.ля: ]. ·Оходить 
на~І·Уа. на означсю~я куль•гу - по р:иі~сь:ки '1.J~Л'J.r'lo 11 /sot5onяs.з.н~ 
ня; . l:3 Рим~ ду;J.ю.J с:коро роз.'Jинулисн колєr~.r І гурти/ .ЖР\::Ц~D, 
яких ~~уже lі.ІdНJі:3О.ЛИ.Рv.іМЛУіНИ. в~ри;rи та:к як ГJ?G:Ки,що 6оги l5М:з-
ляють GJЗOIO uuщQ___,L_ ;.~опи:моз~ я.нихёь .п.uищ прнро~и. .~~реЦl. - ,,ulwy-
ни / Cl '3r'lpи/ n~зн.:.~. :.: .. ~ли ::Jолю богз..:з з лету , .крику та -споробу rди 
ПТЩТТ.:> • .u ТЯ:.}ШИХ Ч~<.сз.:х ЛИХОЛlТЬ - шуІ<ал:V! ПvрЯ'11УН:КУ 13 ' 1 СИDИЛЬСЬ
F..ИХ :К.іі~.J.~ ЗХ'! , HI<l ЯКИМСЬ чу ~ .. GСШtІМ CПJCuOCM ).~].C'I'<_±JII·. СЬ В ПОС].ДЗ.НН
НЯ KO}'vЛlD ~ uyЛ'x'l Il (.)CXU~.,yL<J.H1: D lClnJ..TOЛl.HCЬI<:l.И С:Зг1'1'ИН]. • . 

Пuмз..ж .к .J./-r. . :', ~-ми -.. ;::с· ецз..:в нсійб~лвj;щю nс..~естю ОКfУАали Ностс:Lль-
ки,.:...,l.JЗИЦ]. Y-<PE.;:Кll.~...a ,.r ... к~ у с. 'Я'l'ИНl -l>огин~ Ности пильнуDали спя-
того DОГНЯ - ЩО CЬ:M.:.OЛ:lSyDaJ.; рОДИ.!НО ·Jl1НИЩе ':JСЬОГU рИМСЬ:КОl10 
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но. роду. Як вс~~s.ль;{а 9тр~нула припа;що13о ···цз. д~рчЗ:J.зuсуД:f;sен .6Г9. · .·.: 
на смерть ризо~и~і-V~к~,:_як~r._q ~с~~:но на с~ра~у · ~- _ до.ро..nно иому _ \.·:~~: ;: 
кару cмoprrtи. -ме · 'Ni;l<I<Y .. J:.ЧЧ/.Y ~gro:Jcилa . та~ в,Gст__алка tЛRa но · rtpйh \ '-:\~_- · 
ЩJLЛ~!-!Y.:J~~ CDRTC;Гf> D~~ф:fi~Цlc,:.:• ··l"' яtив·у. З~:f}?tq~уюно; · . - . ·. ~' · .... 

'·.;-1,~::. -''І .. ; ~( ·и ri~ т н . г -: ·' 3 в Jil ч f1. l : .в . : .. J. ( 
' . . 

С - 1' А t И tl 1.. О 1'іІ .У Р УІ ЬІ І · • , . "' .. 
'і 

.. , . . · .: . J?t~~!й.Н~И-~!М.:. -'· "- · . - . 

.... Просrrтt . .,{і~;г~ . жи~wf! . ~тсtриf!н·их ~риммн • був Їхн~й ·дш .... ·no.r;~б~, ,--. 
~ии до ~нших ~тал~й~r;~и~ х:л1борооськи~ осель. Ву :арКУШ KOJ?r!.U.o'• 
J?GM /DЄСТібулоМ/ lJХО,ЦИЛОСЯ: ДО ГОЛОБНО~: !Ч.ас'rИНИ ·ДОМУ t ЗDВ,НО!.. ~- . . . 
а'І':Q~ЮМ; Cj~l:tJto .,;..t.o ·._нi,;:.,r•o ·діст.J.;::J.:-.лося Через orrD~.p D даху ~ком.;.. ·, ·: . 
nлюn~юм/. Н.'l11Pdrrt-r - 1{uМ1lJi.IOВJ.:IOM Н~;. ra;•,Jtoзi _ нахо.дився ·басе ин нs. "<. '.· _ 
д?ЩGvjy Dо,Цуf'З1J~НИ~А. :tмrі.ПЮІЦ.10М• r.у_Т,Ф.1 .:.t'.l'l?,i.IOM буЛ,О +ОГНище ·:·:: ··.: 
оnікунч:их e5o!t111. дому;1 11енз.гг11З, то. ,до:мСJnии .·.жеЕТJ.вник. 11а стінах · ·,'і:·~-.,. 
виg~ли :еосkшз~ мd.Ql\И пpu,L~1I<lB ~-- в1дзнqками rхн~х ypMlD• В .ц~ь-
lіl~И частин1. nош~1Щд1.лося aTJ?~IOM tна оо ох крилах аж до задньоr . 
ст~ни,це тв. _qд,~ ... ;~_ -nередн~и .частин~ з обох qrрор:з.н атр~юм . 
нахо~идися к11.мrЬтw--.~ cnaт~P.Hl. ·-., 'lt '.~в. <І:<УРЗ:.І{уля . В задн~и ... час- '~ 
r:r:инз. в~;~lj!ена :=JР~?л-оною : .q~~о).~ИJіасл .::t<.:uifl~;t~a пана ;;,ому - та~ .·. , 
бл~н.~·. J ·· П~~НJ.ЩИХ часах , f!ОDС'l'д:-ЛИ З ··_?7ИХ ·.nрО СТ .ИХ СGДFШСЬКИХ · 
хат ~еличаrп доми - nадати :!1ИМсЬ:ких бdгат1..rn" ~.зв • . ~нзилє. 
дш с:клщ.J,:шся з трь.ох ~ас тин~ 1/ ~атр~юм· : з· :ку21.-ку~ми ... ~ . 3fl.Є - . , 
у якому .на м~сце юзичаи:ного о.з.сС:!ину на:х:одиDС~,с;~~див:ии .ЧfJl-20- :il ~· 

. ·.. . . 

' ,. 
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Грс.и - Or:L1lПИ l ;.,•JЛ ;QШl'. ІЗИК~3.;..tДН1: MD.pMJpQM;·!, :К~l,Іf.ЕіfІМИ· взорис-
Т~И ПЛИrГ,::.\.МИ, С'11l"НИ П~ИКрШШ::.l-Іl МQ../ІЬОDИЛОJІІіИ ,ІІ~f.)З[\JІЩ,З.~І.И, '!'а рlЗЬ'!"' . 
б.~и. 2/ ;.~ру га частин.J. '-і.ому, це .к1мнати. госпо,;.."аря ' - v.ого ка~ 
бll!eT, 9lбЛlO'l1 GIC:) .. r.гощо, 3/ ' ?І'реТЯ ' чаСТ!ІlНа )J.OMY ,перlСТlЛlЮМ ,це 
чу,L,оDии ~upuд .~ uодогр.J.ЯМи:, пальмами 1, R_ипарисо.ми - ;~ошюла 
окруJх6ний · ..,. Гцнком на проІ-\f'О.СІ-іиХ ІсоЛЮмнrJ.Х •· По обох бс;к:.l.Х 
ГOpO,ijJ l :.. .. ИОГО ГЛИ6ИНl нахО,t,ИЛИСЯ ПрИМlЩGНВЯ f,Ш1. Xl0~lЛ.~HИKt.B t 
служби~ 1-с:.;,мо:и: s ,цомашн1ми suпacaJvrи, е:;,., 0нтусшьнд ·q,~il:~щ+. ЦlЛ~Ц"!- .. 
,l..I,lM v:кружении :зlд':··зоrзнl мурuм, творшз s:~д:кнену ,JJ;iя себе Цlд-lСТЬ. 

tf):~ш~~~-QЬЬ.Q~ц.!. 
В::,,::~v~а 1 п __ л.1 прац1 о.цягаnся р.vrмлянин в ІJ.,унlкуіІ<uрошк~. 

сорочку. оез l.JYKЗ.IJlB/ Щ-.J сяг~лJ. ни,~че :кvлlн ,яку при . в:~<D<:од1 
з '-~ому ПJ..;...,д~:::сував поясом, При пу6л:v_1чних l3Иступо.х о~ягюз на 
~JHlKY '1,. 3D• Т'~· Гу, б;tлу U •.JBHЯHY lЩlTepl_IO- Л:К~і 13 гарЕо улuжених 
срз.лд~ прvшр ~ш :1ла цІлу пос•.га'l'Ь. ' . 

J!~J..HIOri .:-,і..~ГL-tли н ~l 'Г YJJJ.KY шлро:ку CКЛ.:l;J.Cli·IY о,ЦJ..Ж, що сяго.ла 
ь,о С'ГJ..П, ;rа;..:.тримувар ІІ пun:c; І ;н ,·.:сз~n.:..t.лась ІЗ-.Щ:l стuля. 
-!?~рХНЯ Жй.і.vЧ.З. u,ЦО.І;.С'.. ПОдl·бно.. {.J.U ГОЛ-.JІЗН ,.JІ '.Г.:JГі1., 3 .. !.З.ЛО.СЬ П а Л Л Я • 
l ЧuЛОІЗlКИ l Жl:Н:КИ В-JСИЛИ Н\1 НОГах ~С.Щ.·ДЛИ П}?И:КJНПЛе~·ll ДО НО-
ГИ ременями, с1 ТСІ.:кож ч.сре~зи:ка. · · 



.. 
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P.Q~~~~!-~~~~Qg~u~~ 

Чоловl.І< мав · в родин1. J.:!lЧИМ нс;обм~ .. :;:ене праrю,в1.н був наіі.-. 
:вищим суддею дру.~'\ИНИ ,д1.те:и 1. челяд1.. ~йі-і управляв s нев1.льни• 
І<ами р:1.ллю, занима::..>сь промислом 1. ТОQГl:влею. Найвищою його по
чєстl_9 бу:-~а., служб§. для оать:к1вщини . По61дний вожд в1д6ував вели
чавии трюмg_Jальнии пох1д,по .. я:кому повертав знову в ряди сnl.:вго
рожан. Рv!МJrянка була у своІх прав~ Р..У.;:{е обмш~ена. Вона була 
n1.д вл.:J.дою свого чолов1.:ка. Одино:кии ІІ вnлив оув на вихованнл: 
дl.теfі! [1:\орнеля ~ати І'рю<хl.в/. _ , 

liaид?,.BHJ..Пll Сj?Орми по~..,ружжя :в · Римl. були tхQпленняабо куп1нля 
наречsноr. Ні..і цю оста..чню срорму nодрухокя . Рказуюгь ще залишки з 
П1.ЗН1.ШИ.Х час1.в,а саме .. наречений при заручинах з l,J.yжe ~олодою 
нареченою давав за ·неІ родичам ;r:рош1. ао~ перстень, яrнш нарече
на HOCi.lJI9: на 4-~ому- пальц1 л1.воr руки. Наr)ечє;них ури:z~ачували 
бать:ки. ,L1,еколи оатько до~воля:в синовІ. . .., на gвоб1.днии вио1.р ,але 
Hl.ltOли цього дозволу не давав. дочц1.. ь _r.гои час . псщру)ю:<я було 
свято до'l,римуване, ро~вод1.в ма:иже не стр1. чалось, Домом _ _порядку
вала Жl.h:ка. Вон(l пряла 1. прала одежу 1. прид1.л~вала роооту дl.
тям 1. челяд:.t Вона не була sа:мr<нена в дом1.. Ьд публичпих МlС
ця:х оказувано JХ1.Нка.м···· .. .JШ1tсью1М т. зв. матгонам, велину поша.ну ,пр. 
Вестальки. · 

В~оваЩ!.Я: д1.тей 1-шлежало до родич1.в. В давних часах вихо
вувана д1.теи в :карнgстJ. __ '.rа пошаt·J.уваюг~ да~них рш,Ісьних прос-

. тих 1. с'l•рогих зв:ичаrв. 11Лекано у дlтеи добр-е вихоJ3ання 7uJ..,rщa-

. гу, товариськ1.сть, :релl.ГlЙНlсть, точне перестер1.гш-ш.н старvІХ прав 
та звичаrв та глиоо:ку любов . до батьr-авщини. Д1.вч:аг.г навttано Ші<Є 
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у батькl.всь:кl.м до:м1. І]ОБ:инування: без з~С'l' Є_ре.:~~еп.ь вол1. чуJ,:\ЧJ!lНИ , 
rгв_ ду}/іаТИ ЛИW npo ДООрО рО,ЦИНИ :1. Д"lr:І'ЄИ. ~\ЛОПJТ,l_В "RЧ.ИJї~і . • оруду.
ВаТИ зброєю,Ізди на :кон1..плавати та уп}!авл.rИ'И полеsдlвч~~::г вчи-
ли..... прясти, ткати :1. 1.нших домашн1х ро61т. ..Бчителями були ~ви-
чаюю не.r:нльни:ки, . ДJЛ'И вчилися .. І3дома .... або в приво.тнvrх ш:колах. 
Пр<:;JJ.Ме'l:ами науни було читання, писання а рахування; ПlЗНlШЕ- нав
чнди xлonцl.D та дівчат грець:коі мови та І{, що вони плинно воло
Дl.ЛИ нею Б СЛОВ~ l. ПИСЬМl. 

Qygц!~П~!!~t.-~~-~~J2lli~IШk!Й_l!QJЬ_~ __ rtщi:~ 

Перв1сно римляни д:tлились на 3 , пле1v:ена /тр1бус/ , кояшя 'l'pl
бyc ме::.ла 1 О кур1й а кожІІJІ кур1.я 1 О род1.в. JJ,ебто оу ло 300 .fЮДlБ 
-,я:ки..'С предс'І'ав~ини творили зразу приб"1чну ра; :,у сrгарших;.. т. sв. 
Сенат - дорадчии орган зра~у nри .. :короJІнх а згодом, за ре'11уб1Іики, 
при у:gядниках /консулях/. ЧJrени римськи;><; род1в Н 'J.зивал:ися па
тр)Щl.І l Tl.ЛЬl(vL БОНИ мали ПОВНl Права. рJ?,..QтЛИ У!;ШСТЬ ~ зборах 
ПЗ.ТрИЦlІВ~На ЯІ<ИХ ПО ПрОГ:Е}СlШІ :L ОСТаі~НЬОГО КОрОЛЯ 1. І3С'ГА.НОВЛЄН
Ііl республиканського JJ.aдy -.5JjL.p. ьиоирr.пrо консул1в 1 1нших 
ур~щrи:кJ.в. Могли вони бу rги жр~~:и та урі1д:ни:ками - та по.внили 
E lr.1cькm~y слу!ібу. ~а час1в рсНуолик~ на чол1 дер:·кави сrгояли . 
ви6ира1-п нu протяг о,r:,ного · І· а 1 •· 1 я -лrГ{! і·-кон · • l~1а-
яи вон;v1 давню корол1вську владу., а пуОJ.іltІЧНИХ в :r1ступах перед 
ними 1mло ~ У.РЯ."'J,ОВЦlБ, званих л1:~r.rо'Ю.11 И ,як1 не сш~.:: вязанку рl
з о:к / фa,CUl>4/ з ~опором ,на. знаІ<, що консул1 маю'l1 Ь влщ ~у карати 
р1З1<ам:И Та СМ.ертю , У · Г:f;13Ш'Г{ ДЛЯ дерЖСL§И ЧR C.u.X ~ЄНН'І' ПТ'т "Л:ЗЧ,У 
вав MlCTO ~?НСУЛlВ ОДНОГО т ·; оЛО:В lКа , ЯКV'.:.И 11-faB і: l Є001' 1 Г··_:А~ ~ j ВЛО..ДJ 
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ШІМ РИНСЬКОГО ТАБОРУ 

r .. . 

( 

1 ,2,3.4 =Нqгорт~с · лєr'іо~Щріє,s~' Порта .де~, · · б ; Порта 
nреторl.Я, 7,12 =АвRс·J.Л.J.Я, 8 = Претор1юм, 9 = Ара, 10,11 = 
Порта прІ.НЦlПадl.с · · · 

. ; 'ї . 

. ! 
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на б мlсяцlв , зв.lли його .ЦJІй<т .• торо.м. Sбори пз.трицJ.в за КО.fЮЛJ.В 
'l'a в перших часах .::- есп:уолию·1 І~ь мали вел~;.l{ОГО впли~у на за~оно
д.'івство г.га заrяд l.J.ержавою. ПоОJ.Ч патрИЦ1.ІВ :ІСИЛ1'1 R .PIO.~J. плєОеІ' 

цо б'.'Л11 також l.,о·.:.о;.р.нG.ми, але IJ(JЛlІJ' ичних Пї1. НІ вони ве мз ли 1. 3 
тn:.е Ї nрУ1ЧИНИ .t-~c ·-- бу!J.Уі. вlйськом · зобовязсl!-П"~ nони за.нима~ися р1.дь
hицrглом, 'ГоргJ.влею '1'3. пром .r~~слоr~ .).'ому · що число патрицlrв 3 __ П}:!И
чини Ч&СТИХ _ВОЄН 1~\.;l..ЛlЛО ~ ПЛЄС)Е;ІВ ::>роетало - · UJ.пreнo l ПЛЄОЄІВ 
О:КЛИІС ·~аТИ,;.ц9 ' ВJ.ИСЬ:КОВОІ СЛVЖU\і .. Та..,допусТ~lТИ ІХ · до П~Лl'І'ИЧН1:ІХ 

прав. !lliє er слу>~~ил1~ в л:ег:козор~іійни п~хотl, а паІJ.'РИЦJ.І бороли
ся :в І.tанцирах tyзoposнl ІJJяж:кою зброєю. Вел ;,;~J. sеNїле:власни:ки сл у· .. 
ЖИЛИ '!3 I\lHEOTl. ; 

r.ган ,ян з Aтeft~'C ,лю)::,йlСТЬ Рш11у · були. подіш::н.:t на 5 маєткових 
:кляс 1. на sac~.lд~ оі,тrьпн обовязки · - бlJIJ;Шl uрава ~' r{O,~i.ШJ.. :кляса 
дlЛИJJ.ась на · со~.г.:аl /цeнrr'yplr/ ,нож1-н~ цщrr.гур1.я ~ала одик голос ... на 
центурl.нльних _ocopux, и..ле "пе~рІJЮ. I<f!:."'.C:l мала 1:1а:ибl'льше центур1.и 
1. вищ1. :кляси були все в OlЛiJfiiOC'Гl в час1 гqлосування. 

1 b~J2Q,Ш.~~-'.Ц1ШQY~·H! __ Llf'~4 _J2±~L:!. 

}3 Н.З.СЛl,;.~О:К ,р.авн~·рс воЄ:rї"'п~пебеУ. (;Гj:ав~lП~ чи.мрая_ OlД~lШl - Я:к 
вон:11 1шли І~с.: і.Н , .. лу, Іхня .. рl.'ШЯ · о·с~rаьала нєуп:u:ш:Jrеl;-а :~ Дуже часто 
ВОJ?ОІ~И ·~lНЧ.<·ШИ ~8:G.ll3Jii . або --SEJ .Бa.· .t.tD.BlTЬ · дoбlД lii:l Ь'lИН.~ HG .при
НОС.И..ЛU ІМ · L-J.lЯI{~1 · l{Op!,:CT:V!, ОО ;.їуб;п; ч..ну J:НЛЛЮ 1'c.r'ep ПJ'бЛl:КУС/, 
яку дє-~[_) ;~сава забирuл,J. Г!ОЬlджен:им ,ро~д:L~~ювали до уяш'11 І'і.У 1.)ання бо
га.т;t Піl'.ГрlЦlІ пом1;х 9еое. ~-.оли..~: дрJ.бн:v;и :р1.льни:к н~ час , .._є_ вlд
дав поз:иченvrх грошеи Еl .>"~телеЕl ,мJ.Г бу'ги продании n йе .:j олю. 

Jому, ЩО liO. TplЦJ.I Не ' СО''ГlЛИ 3р ОК'ГИСЯ В :КО.fJТrіСгl1 Ь ПЛЄ6t,jЇВ . 
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сво~х праn - не хот1ли вони йти da в1~ну. ~агро~есі1 патриц1r обl
цяли п1ти на·.-.зусг.r·р1ч плебеям. :Коли однак поб1дно sс.к1нчено вlй
ну ,патриц1l не хот1ли nи:конати о61ця;н:к :·ї. То,ч1 плобєЇ покиr1ули 
РЇ'.ІМ та перенсслиgь на • іи,Dяту гору" І сецес1я:; ~ В l)~ 'Jv1J. станулл · 
ТОJ?Г1ВЛЯ: 1 ВСЯКИІІ1 рух. f'lG~~8H1ЄB1 lі.ГрИППl, ЩО И9ГО ВИСЛалИ паг.гри
Ц1:І в посольств1 до,.плєбєrв, удало~ь намовитj,': Іх до ~~оворо•гу ,але 
П1Д JМОВОЮ ,ЩО ПЛЄ,_фІ О~ЄрлсаТЬ СlЗОІХ У:fJЯД!-ІИК1В. В 'l'ОИ СПОСlб ВV!
борОЛН соб1. .nлє·Qf;I своІх уря:довц~в ,Наро,ЦІІL': ~ІЧ:бун1в ,49Wp •• Nа
ли вони велику владу - а саме - ооронилп плєоеrв перед надуї.кит

тя:ми уря:дник1в,мали~рраво 11 ~G'P.a" _qynpoГ.Г t~l sо.кон1в. 1 роsnорядк1в1 
Я:Нl були ШR1ДЛИВ1.: ДЛЯ ПЛЄОеІВ. l'дОГЛИ ПрІt<СЛ.fХУJЗ~Т:V,СЬ H~;.:LДIOJl 
сенату - а П18Н1Ше ·одержали такоі:~ пра13О ГОЛОСУ. j_ХНЯ OCOOD. бу
ЛD. нет ... ~tJ.ЛЬН§. /сакросанкта/ ta. upeшfl'l мали вони право скликуDа
ти nлєбеrв в pas1 потреби на ;:й орання: ' t'. зD. •грибусоrа • 

.. OriiG в Рим1. були ГJ:·ри роди s1.орань. Н:tйда.;:)нl.шl Збори nатри
Ц1ІВ, Е ЯКЮС брали УЧСtСТЬ ЛИШ ПU.fJ.1рИЦ1.І 'І'. 3Б. /КQЦ1~1Я ку~l.ЯТ~ 
ЦGнтур1ЯЛЬН1 з6ор~ /~OMlTlЯ: ЦеІіТУJ?l.П~Га/ у ЯКИХ ~р~І'І ... УЧ СТЬ_., 
n.:_~триц1І та плєбс::r. І·олосозали 'l'ClM /ентур1ян:и. l.ІЛєаеиськ1 soo-

p.!11 - скліtй<у:оанl н--tро,g:пми тр:,1б:уl ;ами :ком1т1я 'rрl.бута/. 3•-ч.асом 
ц1 останн1 стали наивах<Н1ШИІvrи. 

ДQц~м~1~h~ . 
f.і.айбlльше скар ·жились на носправGдл}'шfт&єбоЇ •. В Ршд1 су
ДJ!J.ЛИ на п1дста.ІJl старого ,не списан ого ЗЕіt;~НlЄІЗого nрг.:зu. .... ТоДl 
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~Ф.о,ц,ши ~-:.uрuДІп. .L :!?ибуни зlбр::,ти 1 спис,1ти о6оL·яsуючJ.. праuа. 
,ЦОВГО борОН:ЮІИСЬ nuoгr J,~ ЦЬОГО Па1J..1рііЩJ..І, DpOШTl ПОГОДИЛИСЬ l В р • 
451 м::tсто 2 консуліІЗ rjибрмо 10 ~людей 1 .J,eцuмLapJ. ~л~:rн)ус сІСрl-
бундJ..с/ як~ :rvюJш ~9- s :хщ:.urня: 3::tорати ~ сnис.з.~v1 ооо;:;язуючl JIOlX ~ 
права • · ~1.оран1 п . .ава ;зирито на 12 таолицях 1 пос•J:оапш3но н . .l рІІйІ
ку /wg__-pyм/ в J!villн: . це буn на~~С 'l'сlрший зб1рник рймсьІ-:.ого ПlJ<lШl т. 
зn. ІГрш::о 12-т11 т.шл~ .. 1;~ .. 

{?QJ2Q~i?Q~--~-Q1Q16~!'l.::. • 
В ЧtlCJ.. ТJ..ЄЇ бО:JО'l'ЬбИ верСТВ\ fим ВеСВ ЧіlС, :зп:;_:;оt~Оl JЖ ·v СТОЛJ..

r.гт.я J..HOДJ.. l3 COI03l :-:~ cyClДHlM::ti 11lуТамЯ, Пр0!3С'lДИ~; .:JlИІІИ 3 €iГl_JJCKU-
MИ Та J..ЩJІ:ИМИ MGШlt tEl.1,H;Иll ,lllTliODci. l)Н.ОЛ:О t..f. CTOЛlT'll.CТ :3 ЛС..М~!JІИ ..зреш- J 9 ч 
Tl рШдЛЯНИ ПереL .гу ~...труСКJ..І3 1Га 3i..,O(}.JЛ'iil ІХНЄ l\·.tlCTO ~. .. __ 
. .. .8 ТОМУ ТQКШ:< ~t~~.Cl н...:. :1liOJ.ilHCЬKil.tH __ ПJ..lJOCІJ.'plJJ ,до га:,-)Н~ЧНО~ lтa-
Лll 111д~проводом Іхнього п:.tч: :.льнvJRJ. .t_.шенн~2_9. І;~е-· ЛJ.:~ І . .ЛJ.:ИЦJ.. 
jкельт::tисЬf<ОГО ~оходжен;сЯ/ . [',они поОИ.[ІИ сш:tоих у;:ю ЕтруСІа:J _ тп. 
_l);уш:vии не.. Рим. )-,о вирJ..шальБого бою пр:tшшло _: --д р).КОЮ J~л;.mQ ,/';:;87/. 
рИМllЯНИ ' ПО1~ИМО §а6SЯТОГО опор~\' ПОТСЛ'іll .. ЛИ СТ'f ,1ШНУ і\Ор<.~з:ку-. ЬJ2Сд.
!і;у~ за.няп J. зруину;зав P:tJМ- r' ,_,..t.\>' Cr1 s ц::tлОЕ'О ї"'' . ,.-:г ,:J. лиш :=!"'-мок 
H'l ().I~J..T Jil· С1м l<i 1 ~ЧЦJ..В Г('_,н\)~~(РІОJ ·ши І' : .ЛJ т ~ ...... l3 PloИl. · :J ОШТ1. -
Dерн:у;,~. ... .L ~ --,1\ ст,., ltOдep.:<D..:' - ~І 10u0 фу:1ТlІЗ :iOЛO'l\'"l• -
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T3eJfи списни горожDJі, приз~J.ч::ши Їх JJ.O n1дпоtадних маєТ}(о]j:vос кляс 
HG. Пl,JjC'ГCtf?l П}:JOlJlpeHOГO І:~НЬОГ9 NElЄTI<O:JO О CT<lHJ ТС.:. 'М·~И НіlГJШД 
но.д QQиua_wн1 с~ ;~ожо.н. Зrшчаино :.зибиг~'1 цсззор9-ми оуuших 
копсул1n, бо ут;<..1Лr. , цензорсьну пра1уо з:.~ ощ:rу з н:о..и:.:JuжнlШИХ 
де~ж.t:tзних чинносг.гей. Чоt;щ;и е,n.илl І ДL>Li плє9ойськ:t,; u. два ку
р:LИ-.;І-П/ споDняли полlцlину сл:уj~<Юу ..:.1 Рим1. Вони доми про лад 
J. порядок :зу_мlС1Гl ,наглядали над ЬJ'/\1:.:.._2!Іьними спраDами, т~ запро
Dl.ІІНr:Руrи . .нн.Fгl\Нста. До них також шlЛщхало уш1штт,:;ан:ня публичних 
зз.баD /J.гp~r;r/. ::Sа::.адуLЗ.ЛИ держсшною Ю1СОЮ rг ,l DS~hJil фJ.нансо
JЗltІМИ cnprlD8.1Eil u .t'имl sр~зу J;LШ} ю,;есто~!J· Однс .. к Іхнє число зго
дом з nоширенн~ кругу ІхньоІ д1яльно 1Г.ft! зб1льшююсь ~ КLестори 
lШЛИ І].'UКОЖ З ::::.1ИСЬКОМ :J ПОХlД, бо DОНИ- ;JИП.Л. . .:.ЧJ2~· L1ЛИ :СlИСЬІ<J за-
СЛJЖЕ:Н1іНJ. . • 

__ Т.:;.нож ІЕLроднl триб у ни нотрих зр:.:..зу Dибирали рд~ оп1ки · над 
ПJієоеями,згодом,з огляду :fi.::l пра~ю :.9trа,мс.ли :JіJЛИн.ии :uплиrз н.з. рl
ше_lня сенu.'Еу та 1ш зз.:рF.Ід доржс:щою. Уря.д н.~lро,цпих трибуr-а~ ста;з 
одним з нu.ившхнlПІИХ. · Вс1 Уряди були почосн1 ~а .. тим ~а.мV!М оез- .. 
платн1. Вплип J. sнач1н .• я ур.ндникllЗ..?_з П:QИчм-rи .. ІхньоІ о,gнор1чноr 
ТlЛЬ:КИ ДlЯЛЬНОСТИ НО були DОЛ:И:Кl. ·r:им бlЛЬШОІ :JСІ.ГИ В:< . .'.ОИрО.:З CeH.:lT 2 

яки~ по дс..~.зньому с:кл.:;..дu:..зся з ::300 ЧЛ•~НlІЗ. І1азнuчуваD Їх цєnеор, 
якии jjJ.}J сенtз:горськ1 списки де q~~~y. :;. - sо:к1?смс.. пхо;:~:-ши uco 
ДО CЄ:ff .'lTJ !_~ИlЦl урЯДО;JЦl ПlСЛЯ с:Х.ІТ'ІJ' уряду:.з<J.ННЯ. .., 

· · Сенз.'Е про:~адюJ загр:.йшчну п-Jлlтику та укла.до.n ,цорt.<О.DНИИ !ШІ-
~! Н.).і-~:JО.Жr-п тптtТТ~И стали ·1'<--П~р ~:~роднl sбоnи т. ЗР.. ~ОМl'Л я ~ 

. • :· • . : ~~·· -L\ tІ,· ,r;"....,_IJHl Sб,J_f)И П ,'lT"!:JT·PT,l 1 "": J.н.JJJ.'1'['ІJ,п,ну·· ' ...... 1ТТ! СІЗОІ }_)OДODl СПр.:l:UИ. 
. . . .. . . . .. . ~ :::-- ~-~ .. 

" '~ 
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~~!цHgUH"~~IІ»Dii Jot 
' Яk Т11Іь:t<и r ~LJ11ЙЦЗ. залиш~и 1~.tlCФO бороФьбtl .Jepo1JS . po&roplЛa 

Н~і~ОВ)'• Ос~tаіНИ ~.~:t.инs. J11t1 ~ШІЗД ro.n.'J..A Дg ~[10. зруинуDа.Ш1 iiJ~є-<Se· 
іD,.нкl .::; в: : .. сJІідоk '!•ого ь~али дУІ'!.о !ttfsД(;)~bnw.ii• . . ~ ~iiєlJ: дричин~І 
~Фk3.ДС\JіИ }ЗОНИ tдotlycrr'Й'ГИ ІХ ДО удlЛУ В І<Ористу::>~Нl дсрХ\Сl:ОЦОЮ 
рlлJіею. otmc1·1tto i·iaЯ ТJ~г:1ру дoD:Гlu а I<pJ.M того , дос~упу до вс1: ~ 
n>ндl~ - одню~ . сщ~:зом жо.да~и nовних rорадан9:&1tих прJ.і1. 

НароДІіl ТJ?ибунй Л1ц1ній 1. СсщС'l'lЙ nре;rт)Іожили 1 порс;:зели 
~~<Ь.данНЛ rtлєбе:t.:.; 1 366 . р. ДlЙПІЛО ,ЦО 3}?l l~H?.-ЦliH і1 IIP~t:· a.x ПJ.ТрlЦ:t-
Ї;:з з мєбелми /'1,. з -.з. лєкс · Л:tцJ.н:tЇ Ccнcrr':tЇ/. ·-

Свкст:tй ста!) rю_ршим плєб~f.~ сьним .копсулем. 3 того чо..су один 
З KOHCyд:tD . ЗD.ШКДИ C)yD ПЛЄбСЄl,l. 

/HQ~ИЙ-~Q~~g~tlИg_~~~~ :~ 
В1д ча.су зрlрнаннл n. npano.x стан1n ц Еим:t Dcu: урІІдник1:з 

Dйбирr.Jrи Нс:.родн:t ~ори. /Но:м~т1..--r тр1бута; .;1 pЯДJDD.r'Jl!.Fi кохшого . 
урядника тр:vшз.ло ~ин ~·,лиш ueнsg~~ пибир:.но 111~ ~ poк:tD • . 
· Оба конqул:t в ч.::с1. :мире~. t · .. g~c.g:ювrap . дср,l<.з.r.:у , _т~ бу[!И 

Щ;ЮДС:tДНИІ<D.МИ CeJEl'l1Y, C' ... D t.ЩCJ. · ;JlИНИ -DОіі\ДЛ.1И рИМС.ЬКОІ Ci.pJvдi, .. 
х~бg. що D Еаз:L Dєли:коІ HG<>e:sneни н~зн.:tчу :.;dНо диІtт,:~'l1 О а:-: ,_.янии 
oб:LиM.:tD наиnищу Dлр.ду D доржаD:t. ).ф.:t Ifuc~oJдr ули нр.иnицими 

_суддями, заrадуuа~и судш~и, та. nереС'!'Ор:Lгали зо.кони. Цензори . · 
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Нз.родн1 збори,.щ1 .яких брr...ли уч:з.сть ;.~ С1 ~н)єнно зобо~·.язШі1t горожа..• 
ни OJ за н~nими порядками одGр)~w..ли 1JtltAЛИD1 пра~·д. Вони р1Ш.з.ли рр о 
:.:.1ину та Mli~P, ух:. .. ~ю1:з.ли зак::;ни, ш16v1p:J.JIИ уряднИІ<З;І3 та Іl'JЛ':'-..Ги)..,)Ку
:зоJ.ш D1ДІ<ЛИRИ Гup(;)raif ?3 :J ИЛ:l~:J.X CMGpT~OI І<G.рИ (.tхрО:Ю:Кі.1ЦlЯ/. 

Топ ср ~. uось н;1р1д .:. :ИІ.~ськии ,n . .J.'l'pИЦJ.I 1 nлє~е~, тnорили o)JJly 
~бєднану ц1л1сть. . 

Пuєдн: І.Н1 •• роботящl '1'::,: ов1я:нз. тобuпю до батьк1Dщини ;nр:з.~-

..J:l.ЛИ ;.:.l.д 'ГСnер J?ИМЛЛНИ Н:'"1.Д nuбlЛЬШОН:Н.ПМ МОГУЧОСТИ СDОЄЇ ДGрЖ1.lJИ 
та n-:;широнням ~І границь. Вени од1шок1 nок·.зз.лись зд.з.тн_ими •jб
єдн~ти n1д с~оrм nрvзодом ц1лу Іт~л1ю. 

Q§~~_J~tl~_QQ~2~lШQ~-~~-П~~~QggQf_~!2~!!~ 
Союз латинськюс мз.ст у бJ.Г .1тьох б:v1т::.:::r:.х стuя::з Dlpнo Ш) сти

рuнз. Риму. Ско?О L),;,на~ .. с!,д:.l. Риму зр::сл:l ;.\u..,т:JЇ птcno:rll,щo л~тин
ськ:l. MlCTu ЗЛf:LІ<МИСЯ li ТО. П:J.ДНЯЛИСЯ Дv D:J.It:iН И nроТИ р.ИМСЬІ<ОІ ПС...; 
ре::п.ги. О.цн.::tк у ДDОХ биrrт~.з.х nuтepnlЛИ :зони п ·:)р . .lЗІ<У ~ rr·oпop за-
МЮЧИіІ РИМ МАр З КОЖНИМ :М~СТОМ '...;HpOMJ ,. . - · . НС.>:J:ИИ С~Іqз, н:..l 
Лl;:ї.СТU.::а НК·.;ГО RОЖ~О MlCTO lідарЖС;.ЛО оkромз. П11:1r.:;а • В М:.tис:>у •rнос
'1']. буJІИ ЛU'l'НіЦ]. НО.vl:::lр.НlШИИИ ТОD_.рW..10.МИ збр.д рИМЛЯп. .• 

Нvз:-;.6~", р ·_;М п•..~ч·~л.~.сь .: :J.Йha з Сс.мнJ.т:wи за nvсз.дз.ннл )tlмШ1H:J.I. 
J-'.:13 удD.Л.СJСЬ CD.МHJ.'l\ .. й~ рнмськ. ;:1ЙСЬЮJ vкружити D v).JfuMy nyur.:CtЛJ.. 
l{_;нcyЛ].ttH9 МШОЧИ :J.HШ.JГ:J ":J"iifXvДj ,n ~.JГС;ДИЛИСЬ !-iil .... YMODИ CUМH:J.T,:J.:!J, 
G. COJ!C DlИСЬІ<~ :С:И:11JЩС:НіJ, QЛG MYClli. .. J :: '~ Hu ПСрGИТИ Пl.Д лр:м ЛА· 



Сенат одn,'. :К HG погоди:з ся Іі ~ r.гла йони.куючl JMOJJИ' lJJ..)~:КИ~·iy ::. J :Lx: '1'1 
н:1к:..1~з:t:5 DGС'ГИ :!..llйну ;~()Jll. Са.м ~-~l~~~и vдopJ:G~И Пu:МlЧ. ~е 
l рИМJІЯ~И ЗЄ,L:,Н ;..UІИ СІ.Jбl ІІО:JИХ СОЮЗНИКJ.D. .rшpo..u,o::3,{ 20: p CKlD :Je
llЗ.CЬ .Jl:ИHJ. Зl 3М.lННИ11 щacrl\FIM. КОЛИ C-~'.1~ t, l ТИ П-0 R:)por.ГIClM МИрl D 
CUIOЗl 3 r' .lЛlЙЦЯ::МИ ПlДНЯ:ЛИ НQ:ЗУ :Зl:і1Ну - J?Ш.'lЛFLHИ ~ plШO..IOЧl~l 6:ИТІ3 l 
ПlД C&PГlzl 295 р. иобили Їх н:J. ГOJI(J"_j с'і. -,а l~·tюбу;.::~ли C:l:vШlTИ' 
ехо (_;аиrзши.-ср: 7ГО'ри, КlЛЬІ<.,J. Лl'r про~иJ~~у :;. ,:.:..ти бороrгьоу - .-.:.ле; :J:Кllt Цl 
погодились ;-.. а М~І'іР .~:ra стз.рих J.Muвll;~. ,tJим ouoлo;·.~lD Cv_h)u:;yu,oю 
lrr\lЛlЄIO , Опануu ~lзши , ct.:pe;J,H~ lTO.ЛliO поча.J}І-1 Р!іМЛЯЕИ I! l)нLи_i?ЮlJ.lTИ 
с~ою .~ладу чим pus бlльше на пvлудІj._ІdЗУ 1'11 11.таю ._ .J,6 оуло ;:,y~r~.e n~ 
HQ рун.у 'I1uMvШHlM гро .. ЬІ<.ИМ MlCT~;__M. llop.;;;:.,:yт; CJ.M ГJ.. · u.pe~-rт uOJ]:U CЯ tll\~?0 
НЄ С'ГJ:дr.ГИБ C:JOГU rгvрГUL6ЛЬНОГv ЗНаЧJ..ННЯ. ilp~lЧJ!l} ;_a ДО 3~ИЕИ Н.:..-1.vШІЛа 
ся u сrюр(). .t\оли і3 'l' .~~-~1eETl обид.-... ~ено римс~ки:;е п ;jcЛlD ,nрИJі1ШЛv дQ . 
1.аини .. Тu.рент з~Ісли:к:ш нз. пчм1ч Алекс~~·~др .l lkл .. и.кого., Есроля l!.il1J..PY _ 
Пирр.:.~ " щ.ч;>р1..охоча по~uд~ .. nся, ьо ~л(·й-, ._, сво І J!fO..CHl пляни н~1 оцJ.., ~-- сз.
ме зоуд~~~~·ги для C(:,OG }3 попу ,l~Є~l:vi ITQ.Лli Грl:д~ку держ~~-JУ. н~ 
ЧОЛl С~, ОЄІ SH .. 1MGBJ1'.i.'O _,yopy~~~CJ:lOI Та ;:.ИiviYШ'l1 l1C'J D.:.. ,I1di НаЄМБОІ ap1-:1J..I 
Bl,ЦHlC DlH JСlЛЬК-1 п ,_юц~. ьели:ку ролю .LН/~.~;грг.ли у ,rгих б r·1'l'~ ·1x т..:
;кож OOЄ:L:; ~L СЛuИ!'і, : дс-__,цс p ;;J.l .:l~~{JI! l;~o f.J,Ci Т:. .. :Г l) Ч:З.с.у HG баЧИЛ :.', . J!lЗi-:I:?.ЧaC
.Flu lLO'I'CpПlB ~J 'i' ~lX 01-~ ·r·:.. :ax lJлp:l:) Т:З.І< :.~ Gл.~..-J.lй :сrгра•ги / 11 1IИppviJ,;l нuoJ..-

. • д.1'' І, щ~,.) с ,ш з.:u1;?ОПону:t:ш.:з cei-kTOUl м1-1р. ,),r .. на.:к с~_ні , ~'1, не nuгo,z:,:vl :.:; 
cя: но. ми:еоDJ. ПL .. ~) ,_ гипори 'l\ _;_ з :зеликою ( . .i·it.~:f:ГlЄIO Пl,Lі,гото::- ля:;::ся. ;..~о 

д,.,льшо:L ооро•гьоп. 1l'І-ІМЧ?,.сом Пирр ПlJJO!З н.-.!_ помl Чс~ир:.),кузцпм про
ти .tl.p'l1 .~tr'lHИ н'-~ C;;-щlлlr. J:-, ·:JЛl't неб,1uом .l! :лзер;, у :J на зuзи:: sa f 1]_JO-
. .,.., А vz І .. JrvU/ 
., V І "а.,_"и~ -~ и ~ J/P·? ~ -- iF . 
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,хеного РшVїсм '11ар~нту, п:tд Бенеnентум 275 _]). потерп:tn p:tuyчy по
рLl. з:ку l п окЕнув .t'l' 3.ЛliO. Тарент Пlдцався римлянюА .- а Н: <:;; O<l:iJQM :t 
цlла полудне:Jа .... ТJ.ЛlЯ д:tсталася П=!-д ГJл ... щу Риму. l.l.:: .. ауnання Риму 
fj,ЛЯ n:t,l.!ДJ..Н:rt.t.X к;:; було тяж~<е. .3про.:зд:t пони тратили частину земл:t 
u корис'rь p:·::UІlCЬ:ECOZ'O паро,;...,у, але у всJ.Х · lJІШИХ ~ cп;пlD.J.X мали сво-

~ оду • . _._! о плJ.є.г,юти Hlлкvr...x податк:tв.? гл о за те оул.\'1 ,я.к союзники о
оовяз~~:t дос'гарч ... д1И допомl;:-uа- rз:tr-l c:rжo:н n:tдд:tли. Римляни усюди 
ш1 з,цоuут14х s о:м:ля:х з ..... кладали рнмськ:t колон:t:.: ,то .. OXOl:J OH.F!ЛИ 
J?ИМОЬКИХ ], JkТИНСЬШііХ ОСО.ДНИК:t ;J а р:t~НОТИ.СНО ОJЛИ Т:J ердиНЯ::МИ. 
Вони буЛи ·получон~ З Римом до6ри.ми дороге,ми~ )ГайІJ~,~:.П?:J1ІОЮ такою 
дорого.~ - була.., .ь.пп1.иськ1 до:vога. l1->1.я Ачn:tя/. '.:5оуду-z~в rr цеазор 
А:Пn~и J\JI.nl . .q,:trii, а lJ(:ЛCl. Бона до H.шm,l.н:ti з. потз.м )J. J Ьрунд:tс:tюм - ·, 
то. OyJJ.a. наибл1.~жчою ~~орогою на сх:tд. / 
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ЧАСИ М ОГ УТН .о G Х Ю..~ 
1? И l\.1 · С Ь }{ О І Р ЕСП J Б Л И }{ 11 

І 264 .... 133 І 
Перша пунJ.йсЬ:ка вJ.:Vіна І ·264 - 241 / 

МогутнJ.сть ~ртаr'?;н:и.- · . .. у 
Нартаr':І:На була фенJ.:кJ.иською . :колоц J.єю на ngбepex\.'it1 П1БНlЧНОІ Ar.p 
рики. Ьа пер.еказом оснувала те мJ.сто тирlиська. царJ.nна ,L,Идона • 
.r{артаr'J.НЦJ. _,яких рvrмляни _зь,lЛИ пунJ.йцями в заl3 зятих · rзJ.йнах Пlд
били сусJ.ДНJ. племена ,· .. . .r{apтarнra стала :tviOГJ'11HЬO~ торгsшел~ною 
морською дер>і\авою, а Iif СіJльота опа.нуьала захJ.д:нии басе ин Сер ед
земного моря ,побере;юі<.а nJ.BHlЧH9I Африки та ЕсnанJ.Ї. 0с'грови)v1аль
та та СардИtПЯ були г.гако~~{ пуl1J.ИСЬ_КШМИ :КОЛОНJ.ЯМИ а :на Сиц1Л1І 

. вони з Г.Jеками • . ьладу в l{apтarJ.HJ. мали багат1 купецьк1 
ро.н.ини - а управляли дер .·{авою вибирсшl урядники. нартаrJ.~с:ьке .. 
ВJ.:t~юь:кq с:клада~ося з платних . .J:-rаємннІ{J.l3 ,якими прqвQ.,р.или картаЕ,lн
сь:кJ. ОфJ.цери. ~111ст.о J. колонJ.І охороняла сильна срльота. 

&удар з Римом. 

Довгий час Ml.ii~ Римом _ J. НаFтаrJ.ною були дружнl в1дносини. Ноли 
ОДНаК ·Рим ОПанував ЦlЛJ lTaЛliO - ВJ.Д,:НОСИНИ Цl 3М1НИЛИОЯ. l{apт.arJ.-
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на стала переп~ною для Риму в його дальшому розвитку. Рим не 'ду
мав резиr'нувати з . нових територlяльних здобу.ткl:з ,а до того Ka:pтa
r'l:Ha бу~а небезnечш.1м конкурентом що раз то бlЛ9ше розвиваючоІ 
рrшськоІ торг~вл1.. Скорше ~ nlЗHlШe мус1.ло п ~иити MlE тими дво
ма державам1:1 дg з уііару. Небавом .s:товс~ приgИ~а до в1.йни. М1.ж 
м1.стр.ми СиЦИЛlІ В:~ібухли непорозумцшя. НартаflиЦl обсадиlІИ м1сто 
Мессану ... ·8.:· тодl римлт-rи $яких БlЗD~шо на пом1.ч • переправились на 
·сицилuо 1. зєдншц1 Месgану дщІ с~бе. Це була перша доои~ .. РИМ-!!ЯН 
поза Італ1.єю •. Тац прииrІІЛо до Вlини _ r{артаt'J..ни з Римом. Ь одноІ сто
рони ~танули до змаг,с;щь - добре в-~шно.тrена гороя<анська ри.м.ська ар-
1!lЯ r_га БlJ:?Hl СОЮЗНИКИ - а З друГОІ Rapтar'lHCЬl{l НаЄМІіИКИ • 
·, , В1йна .• . . -

- .~. · s·єднавШИсь·. з Снраку;:;.ами заняли рю1ля:ни б;льшу. частину Сицtfдlі. 
)Ifp боротьби з Кd.рr;І;аІ'J..нською ·фJ;ьотою зDуду~али рJ'ІІМЛ.ЯНИ за пунlись
ЮІJМ в зором дуу.ее скоро веп~у qрг::,оту - l 260 р. маltи..~. Пlд Милє /на 
ПlВНlЧНlШ пооерею1\l Сl'Щ · .. JйІ7 перщу поб1.ду на мор1 ... , Огалося це зав
мки тому ,що рJt.ІМJІяНн ввели /J,ея:ку нов1стт.) у борог.гьбl :r~a мор:t ,а · саме 
збудували рухом1. nомости s гаkами,я:кl за:юJ.ДУDсlв:о на оорти вороJ~юго 
судна - 1 по HlM переходила рr.ІТhІюька пJ..Хота до Б<?РОfl{ОГО суд.д.а. ~у
га побlда на мор~ в1дкрила римлmшм дорогу до Ас1-:рики~ Але по пер-

.-
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ших усп1.хах почали римляни гіо"нос.ити невдач1,Dз.йвn Зн;оnw перЕ:шесла
ся на Сицилlю 7 r:ра sатягнулас.F.С і-Іа доDГQ~ 0?1--сторони були зовсш 
вичерпан1., ·- але DИ1?lшення не приходил~. Вреrут1. римляни . здобулися 
на ще одне зусилля. Виоудували попу сильну qJльоту 1. вона в1.днесла 
нову поб1.ду над нар?;аГlНЦЯ..ТІАИ недалеко Єфатських осr~ровlв 241 р. ··. 
1. пона зак1.нч~а в1.ину. .. . . . 

. НартаІ'Ша заплаr~ила Римоrй :ВОЄННl ІЮШТИ t та зрезигнуuала 31. 
своЇх здобутн1.в на Сицил1Ї. Вона за пинятком· Си:ракуз стала р~
ською nроDlНЦlєю,пер~ римським здобутІ<О.М поза ме;:шми Іr.галlІ. 
Приєднання ~ицилц до Риму було Цlн.ни:м :-наqутком,бо зnlДТlЛЯ за
осмотрювано , .Р,им збJ.}дк.ям. Незадоuго потl.М .- опанували римляни Сар
динlю та Но1?сику. Були вони занятl_)<артаr~йськими , наємнинамм:., · 
яким рИМJІ.FІНи ·за~лат~и залеглу заслуженину., а · вони І? _з.ццали _. ооа. · · · 
остроuи r. пос·1.да.ння · -р.имл.ян.- . . : · ... , : .·~. ·:: :· . · ·! · · · ' 

Друга nунlйсь:ка · з~йна_. __ :-.. /.218 - ·201( •. ·_ . . ·~ -
Здобутки НартаІ'J,НЦіD ·_D Іqпаїп.Ї r -~:- .. 't' •. 

. Га.нн1.ба.ль. · .:.. ' · • ,. . . •,1.1, -

Тимчасом :J<артаГ.lНU. старапася втрату . qиципІ'Ї ш1до"~у)L~Т~ .со-;': : .. ·: 
61. ноnими здабутнами n Irr-aл1.I. . ~ . _: -.-. · .: . · 

. Проn1.rщ~ком нартаІ'_lнсLкщс Dl~с:ьк._)з , Есnан1.Ї .. ста11 ·_ · $_1ц1менитий . _.,_ ._ 
чолноподев,ь Гам1лькар . Барнас tянии .разом з1 cnorм 9-рlчни:м ·ОИІІоl!·і І 
l ·анн:t.бАJJем вирушиu до ·l:Cnaю.~. Мади!1 ГаннlбалЬ·_· заприся:гнуD ·І баІІ' Ь- .. 
~ов1. ,що н1.коли не буде прИятелем римлЯн .• ~ pOI<lD Dелася D Ec~:PRli . 

' . 

.. 
'.· 

....... . .... 
'. . 



І 
23 

Однак nq ц1~ жахлиn1й пepe:gpa:Jl - nочало( усм1хат~ь Гщrнlб9J!е~зl 
щастя. І алlИЦl не ста:оили иому н~яко го опору. ,цюзши _ короткии ulд
nо·ю~ок с~рудсеним ~юякам,nо;._й:J ІХ .цо нових nоб~д. ,LJ,:Зl. рvщсь:tп 

' арм1.І pos011IJ Га.ІЧ{lбtщ:) над р1.чктш 'l'lд_lв_yc l.)'J2e61ЄJ8 /218/: По тих 
по бідах ~зчасною u·есною руШИІз іНН до мастиnоІ Італ1.І. Над Траsи
~енсr..кJ1М, ОSером роsбиnn:ін римлян /217/ 1. рушиu дал:t. на ПlDдень. 
Але римськ1. союзuи.ии ,на nом1.ч я:ю1х :J.lН .:paxyuau, не nриєднались до , 

, нього. Новий римсЬІ-<ий пох<.g;.Динтатор Q?а6Ій fпрgsnаний hунктатором, · 
уника.D пир11шrого бою, але ишоі3 n, ... слlд за nун1.иця:ми, та де . м1г ,шар- .... 
ПаD Та НИЩИD МаЛl DlДДlЛИ,DlДTИlia!J ДОDОЗИ ~ІИDНОС'.ГИ,.'.Гр:ИМС:Ш у бV~ОJ..И С 
a:u:t rot:~Qt!001]J: nереuтомлених нартаr'1.нських nояк1:з. liepGд таrшх 
обстаnин Ганн1.баль не м1.г атанувати Риму. .- .. . 

Але 1. _ ~..: Рим1. не б~щ Dдополен 1. IJ оюшою таf<'І'икою_ wао1.я:. Моли .. 
· ск1.нчилась иого диктатура - ноn1. консул1 на чол1. ноrюnоста.;леноІ 

1. ~на.мен~~о уоруже,ноЇ so;ogo армl.Ї рушили :за. Ганн:tбалем ДО Any-
' ЛlІ. П:tд Наннами_/216/ nриишло до ~Jиршал:'::>НОГQ бою. Римдяни nо
терп~ли страшну поразну - лиш мала частина Dl.исьм з одним нон"" 
сулем ур.ятуDалась З ц1.єЇ катастрофи. Але помv1мо всього Гrunп.баль· 
не мав н1дпаги заата:куDати Рим. . 

О,rща.;к .gоразка римлян nJ.Д l{аннам:и стала ~uQJ?OTH9IO точкою у 
ДІі.ЛЬШl.И BlИH:t - рИМСЬІ<~ СОЮSНV.ІКИ lJ Пl:;здеНН1.И lTaJil.I ПQЧ-ЗЛ:И nО1<И-

Д8.ТИ римлян .:,t-:?"JJ~,~ nерейшла на сторону Ганн1.баля. Щойно тепер 
nочалось для 1н1м:лян змаган.-_я на '~<ИТ'І'Я: l. смерт!, .- Сенат римс!:J~ии 
пдержав зимну кроLЗ та pljШODaгy духа у тих кри'гичних днях. Не 



• .. . 

. ' ..... 22 

заuзята б'~rк)r:г::)ба з uо~Вн:мчими Мlс.ЦG:Ьимй ·'пл~м.ен.ами ,-L часJ. . якоЇ 
ЗГИНJD .Гам_J..!І ЬКар" J•ЮГО НаС~!J.ЩіИК ЗaHJl~ЧИlJ 3 l?J"IMJIЯНELMf·~ І:~И]) ·- .та . 

х П~ГОДИDQЯ,.Щ_G ГJ? tlН.ИЦ6Ю !JYHlJ.1CЬ.I01~ . За~ю:ІЮl.:Нl~Н~ ~-= ЕспанlІ Ьуде рl:Ка . _ 
ЕО]О • .. В. · 1цл~·ІЩ. Лl'І' пl,ЗНlшє .. пе.р~орал · І~одgн~.~ _:командування~ над . І<ар .... · .. - ~ 
r'J.йс:}:ким_ . )J Н1с:ьком D :ЕЬпа:нlІ дюб'имец!J· .. БlИС!.)на"~ здецнщо~Jаrrии ворог · · 
ЕИМ:лян М:d)LО,Ч:іtІЙ Ган1пба.ль " ВJ.н .f> lШИ~J про.g.ь~:ціти DJ.йпу ,з Римом -· ~: 
иоrо арюя · оула ЗаІ~рашrена В боях 7 r:1ЮЩ6И ' 'іМ~D ,П,ОD~:)Лl~ОО jj ЕсПа!ПІ ' 
наишли нapтc..Lr'~LHЦl _богаr.гl злож:'Ш ср1ола() Вн·ша почалась атенсою на ,._.:: 

.., м1сто СаrунІJ.,, ЯІ<е було заприязнене s.· Римом. ,ПoмJrli\10 ІН1..іV1р ьких пере'·..;-
.и- сторог ГанІ.ІJ~9щ~~<nо 8 - МlСЯЧІ.Іі.'~й oбl1Q3l здо6у~J Мlсто~ Pшvt заіУддаз 

nидачJ. Г.ан:tt~qаля .. Hap_'.ra[J.Ha не погодилас.ь на j~<адmrнл РJІІМУ J. так 
почаласЕ ~ру~га пунJ.ЙСЬl{і:l: · lЗlЙ:F: а. .. 

· ПохJ.Д ГаннlбЕ.l.іІ~-іе / 

~, ЯК ТlЛЬІШ oбяu;.LeHR в.1йну ., Ганн1баль на чол:_1- ·CDOI~ побlдних . .. 
в1ись:Еt PJlllИв ·- ;цo l':галlІ. Перепра' ишпись через l11ринеІ 1 спlшними мар- ··. _: 
шами перейшоu Пl l3денну r ал:LЮ l · ОСJ.ННЮ стаНуD у Пl,1.{Нl:ГЮ_{Я АJІЬП. 3 . ' 
надлюдсьІшм зус~щлям прийшлоg:ь~ . 1нйс:с,І с у перехоj!,ити · Альпи. ) На DИСО-
:ки~ Гlpc:ЬKJLI?C лр~бгrrах CHlГODG.I спиняли та ·· утру~юшали похlд -
D1исько мус :ию лопатами 1 ді .. Саl"анами робигги собJ. ,дорогу. Ншн ~ сло-
НJ. ;L ІJОЯ.КИ Г J,lНУЛИ М?.-СО~О 'у Гlf1С !:..КИХ ~pOjJ<l~., Там rге;:\ ОСТ С.ЕJ&ТІИ 

- ВОЯ.КИ бlЛЬШlСТЬ CDOIX ОСІ. І C.:l.J.tп П • ['rp:~ 1 l fJ ЧЛn CJ~OIM jJЛаСНИМ . ПрИІШаДОМ. 
до.и.аnап DlДlJaги г n '!'ю1м - l JJ}! E':.U 1J. армlя .~~:.:iG Ci J!qJ.rE 11с1.. перзпт:ко .е-.и та 
стану ла тт о друr· ..._f l с-торонJ. Альп. Ганнlба.л:) sрооив пе,,е г,.rяд u 1исьн. 
3 D6JI:П~vi с. :::!1-НІ OCIJ.'aJIO йому J.J С ЬОГО 26 .000 jj O.Я:KlD . "_ 
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с@аu;щл.и nоминІ<:t~ по no)il!Гn~й<: )'Єро~х . -:·: ~-і.се ,що ни)rо ~ину.ttорь до 
оборони Ml.CTa. BCl.X ВОЄННО···ЗДl.ОНИХ ПОІОІИІ<аІ-ІО До .НОИОІ армl.Ї Н8.-: . 
JJ :L\rь не~l.Д?lЦU<ам доз:солено JJcтyriif'l'i-i= · ·Ь рЯди риі!сь:коЇ з.рм1.Ї' 

. · .. :..-, . .. Y'ortl.XftlcPI~~· · . . ·.і:::· 
.. Hoj,.ю .. _~·s.opr~l.з<m·щ.r~- р·имсь:кі··. ~рщ·у~· p\f.Icлaf.ij(~нa. Поле бою, uз.р1п1Х . 

соЮs~И:Кl.L~·:Р~у ОЩ?·у.1іtено.: ол,~ою,а тнх;що пон~п!удй Рим у тих н!Jи- : ; ·"'' ' 
тичн~ т!.Щ ~ ПJ2д:~:щадно I!O!<-ClJ>afiO\ Зокрема n·l.МСтмисп рИМJІ.ЯНи на 
Нануr. l:t sдооуто ,nомt1Мо · того ,що· Ганнl.базІь ,}:!кИй xoт:tn Dl.дтягнути 
римщtн Dl.д обЛогИ того м1.ста ·,нака.зап нартаr'Шським Dl.Йс:ькем пох1.д 
на Рим. гr~акож м1.сто Оиранузи на Оихmл1.Ї - ян·~ цо смерти сuого :ко
роля,nl.дцало Чl.А Р~1• Рим~ни по 2~ох роиах облоги здобули 1. nри
лучи.пИ ..,до npo:Jl.~Цl.I СИЦИЛl.І • В ЧаСl. nлюнДруDсUіНЯ Ml.CTa ЗГИНУ;3 
слаDнйй грецl":JКИи математин Арх:шед. 

ПроІДи · Маttедон1.~ ,я:на танож SjJя:залаоя сьюзам е Ганн~балем - рИм
ллни nостапили с;зоІх союsнин~1::; танt.що Мане~\ОН~я не могm Dислати 
сDоЇ Dійсьна. на nом~ч Ганн~бале~Jl. до Італз.:і. . 

В Есnанl.Ї боролисЬ ДJJl. римсь.кі ~\РМІ:Ї nJ..д процdдом бp~LT~jJ ~- · 
п~он~D · з картаr'l.нсьизІuАи навмнинами я:ких осФаDvш там .. Га.НІ.z1бшtь . .. 
!і'"І.д nроводом сDоГо бра~а Гаедрубалtt. О.днаt{ ь E~пal-rii lie LJeлoon зЬа
sу рщu.r~чш,:rхнl. ар~іЇ nобИІ110,~ 'обq, CI~l.hi~Hk noMl;Jlй Иа hOJj.~ ~·ою~· ··';, 
Тодз.. nроrад"' не..д роВб~ТЙМИ рИМСJ~Ні'JМИ арміnми одер~3:tі:.з ьсуhереФ np\-t.. . . 
нлтим зuичаям ·,молодии , си.н о.щ·юго s поляглих там Cцl.nl.OHl.l~ . О.zщан . , ': 
моло,ЦИй nолно:зодець .. !J ЗSr:Jcя: er~ei?r'l.ЙHO до rrpaц1. 3реорr'анз..зуuщз ар- · _ 
Ml.IO 1 nри · nомочl. ~оєшtого п~дстуnу здобуп голоDне м1сто нартаr~~rі- :. ··"'· · 

. . .. . /~г;. .. . 
.. 't,: '. .. 

. . . -~ .. ;- ·' .. · .. . . 
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r;ь.коЇ nрш.зJ.нцJ.::с' з ба.rаrг:ими uоєнним.и запасами. 'І'анож зєдна~ собl 
e.)n811CIJ.кe населення, o6J.йmoucь лаг1.дно з ~спансьними заложниками, 
я.кJ. nопалися ~ ру.ки , рюіЛRн. 

~. Але nомимо :і3С!>ого CцJ.IIJ.O не м1г переш:кодити .... ГазЩ?) у балеul., 
Я.КИІ-'1 небаlЗОМ 81 gпоє.ю армJ.єЮ :РУШVШ на nOMJ.'C~ своиому opaтoDJ. Ган

НJ.6але:J1. l~O i'l1M~I. Щоб_и перешнодити ГаздрубалепJ. nолучитися з 
Ганн:1.балем, uислаu :QИМсьнии сенат про'l'~ нього .. арм1.~ з одпим ~он-. 
сулем. Над рJ.чною ]де'І'а~зром D nJ.DHJ.ЧHJ.И Італ:J.І приишло до 6oin 1v 
.яиих. ~нищеfіо нартаr:1.нсьну армJ.юjа Газ~рубаль згинуu D бою. !},.:( 
рим~ьна nоtб1.да D~шила ,t.І,альшу долю DJ.ини. Р:им:сьн1 nояки DJ.дтя:
ли голоDу Газдрубє..."?_ІеІJJ. та. DНи~ули ЇЇ до обозу Ганrабаля- ГаннJ.
баль nобачиD,що D:l.ина lJ ІталJ.І nро~на. IiJ. ЗDJ.ДІ<И не м1г одер
>:<ати доnомоги. 

~~~~~~~=~~~=~=~~~ц~~ 
По DJ.~oдl. Газдрубаля з ЕСПан:J.Ї Cц1.nJ.o бGз ' ~ели~gго зусилля 

заняD заuоиопану нарта:Г*UЦЯМИ ЕсnанJ.ю та nере:мJ.нив ІІ D римсьІ<У 
nроuJ.нц1.ю. BJ.ДГl18l( шерну]jnян по6J.дни:к до Рю.а:у ,де нapJ.,IJ; римський 
з Dдячности uибрап иого консулем. Сц1п1о DирушИD на Сиц1.д1ю а 
:з:J.ДТJ.ЛЯ перепраиипся до {\.фри.ки. u SDяsа~1шйсь з :r:юроі,ами нартаr'1.н
Ц1.D у дrюх би•1,:зах nобиu ІХН1. ~3 lИська та зсtгрози;з _ Нартаr1.н1. У 
тому нещастю :картаr'J.НЦJ. uJ.sпa1rи Ганн1.6аля з поuоротом до Африки. 
3 жалем nо.кида:u Нl.КИМ не"'nоб1.джений Ганн1.бал:ь Іта.лlю. :Коли nе}2е
го~ори м:І.Ж ГаннJ.балем 1. CцJ.nJ.oнo~ не дали н1яних ycnJ.XlD - ~lина 
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мусlла вирlШити CПJ? aDy. П1д Зам ою /2Q2/. Прийшло до lJИрlш~льного 
бою. Ганн1баль,я:кии до тепер з ус1х боІu jJиходив nоб1дни:ком ... 
потерп1:с сшрашну поразку Dlд Сц1п1она. До поб1.ди р~ nриЧи~ 
нилося немало затеШ\Не.ння сонЦFІт .Ff.Кe :кинуло стратнии переполох ,~ 
МlЖ карrr1аr'J.нських наємникJ.:::.. 

Мир • . · . _.,' 

ПJ.сля програного бою rilд Sамою,Нартаr'J.На була безсИльНа з.. 
МУСlЛа ПОГОДИТИСЬ на Т.Fl}І:КЇ МИІЮ:;J. JMOlJИ ,а саме ~ jJИ~аТИ рИМJія~ . 
нам усю фльоту, запл~тити - :3GЛ,ИІО. jJJ.Дшкоду ~1ання: ::.юєщІ.:l та зреR~ · 
ТІІся uclX nосJ.лостеJІ1 поза Африкою. Нрш того зобо~Jязалис.я: · ~р- · 
тa·r'J.Ha не D8СТИ НlЯКОЇ :J.l.Й:НИ без ПОЗІЮЛШШЯ :рщ.1JіЯН. ЦцlЦlО .-:Jер~ -_: 
ну:} до Риму ОlН:lційно ·l3Итаний як зба:зитель та · одер :.са:J защитн'ий . · · · 
npи;.rд_IJ;'O~ 11 афрИканський 11• • С-!!';J;дуючогq· ррку п1~били ртрІяни nJ.Ii
HJ.~y ІталJ.~ .. - nерем1.нили ІІ щ1 пpoulHЦliO /1 а.л:1.я ЦJ.сальпJ.Н?.-/ ,_ . 
та- з:3язали. ІІ колон1ями та: ,гостинцями сил::,но . з рештою ІтадtІ .• _ . 

. -:Ло поб1д1 римлян над .t{apтar'J.I:I.o.ю ~ о стала jJ Sахlдн.:LМ . басе~l ~' 
Сер\jд§емного моря лищ -одна .. вели~одеІ,>да~а _: Рим. І це_ бу:J ост<'і; -- ·. 
ТОЧНИИ DИСЛl,Ц друГОІ ПУНlИС!,КОІ _ ІJ:І;.ИНИ. • -'· · 

ГаннJ.баль не чу~lСЯ о~зпечно у рц~ному MlCT;t. Римляни Шl'Ifi~ _:-': 
~ гали_на кapтar'J.HЦJ.D, щоб · його прогнали _з _ МJ.СТf}.Бончись ~И,LЩЧ.~ ___ :.', _-. · 
· римля11ам - DT~~ DJ.H д9 :короля Ант1.рха . n.- ОирJ.І та tіамо:зиD иогоN ·::,· , 

до JJl._ини з Римом~ По иого пор~зц1 : ~r;r1.к ~глиб AsJ.I,aл~ l _ 'І!ам : .. 1:~~- -' _: 

Римляни ;не дали ио:му спокою. Бачучи,що :.зсюди доеагне иог·о мсти- ._,_:: : _ _.,_ 
~ • ~ •• 't 

' ' 

'. 
І 
І 
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~Ja римська рун.а - заж!1:о _ отруЇ я~ у ма:J у~, свойому ne:r_).:)T•t3Hl 1 -, ;rой 
спосJ.б переш:ко,ции crзoiU ворогам :си,ц.з.ти vюго римлm~J..М ';) 
._ Але й доля. його вели:кого цротивни:ка Сц1она не була r-фnш(l4 
Иого по,су,ц;;_tупали, що __ . часl l3J.ини спроноІНР.ИD всl дер но ·щ.1. rpo
ШJ. •. Поб1,цни:к З···nJ.,ц Зами уrзажаrз нижче cuoєr чести борони.r.гио.н ... 
. nроти цmо безглуздих н:1:клед1n та на:зJ.т.ь прилю;~о спализ- .с ;-юr -
n.сщери з рах.Іун:ками. Ал'е_ його nороги заспокоЇлись , но . но.до~·.)г о _ • . : 
Неба ро)! почали сnою ПJ.длу роботу зно~у ~ Тgд1 CIJ~Пl о ·нor<иr-:ty:J:·.-н~

- безпечних спJ.~3горожан та_ щ;ренlсся: до сиоrх _ д:!..бр- :s НдлІИ\'lН-l.І- · де 
неза~<?роі.і' помер. Иого брf\т помимо псього :мус~в за нr;,рго ·за.пла~ 
т~ти_ n~~ИI<;L грошеDJ. суми~ · · · · ... - . 

t ·. · Третя. nуиlйсьІ<а _ JJlli;йнa - /149 . : __ 'lltб/ .. ~ ~: - ·_-
ТюшJ. умоuи останJіього 'ЗсіМ:Ирещіп -.не -Зло:мшіи ІV1рr:г~·1J;:..:н:и. l!J_ ... · 

~Е? с.коро nоЧали .кар~а(l.Ндl І-ю.по,JІ~:Слиrюю працею прпходи~и _ до до
оробJ.ту. Торго~.;ля 1. промпсд.. почали зно~J проц~}::.:та':1и .n l{,т_p.тar'l
!J~ • .• це ду·же х:з~юпо.ло рим~ІН. Сенатор Нг.то sа:зжди пер.ес'ІІ1 Ир:L.гап 
C'D9IX ~еМЛ.ЯІ<J.D nеред _ І<артСJ.r'J.ІjСЬ:Кою небезпtз~ою") Нш:шу CDOIO лро
мо~"JУ D рИМС!?!(ОМу CGH~~J. З~H{lНЧJlJa:J _і';Се ТИМй СШІ1ИМИ 9Л0~18-МИ; 11fi 
sапжди~ є ТОІ . дум.ки,що mpтar'J.нa мусить t:ути змиrцена " . Приr.!ина 

.. до Dl~и найІіЩаСR с~оро. tЩ.rтar'J.НЦJ. t< ~J : nо~тюлеrшн римтт:н обо
ронялись nеред наnадом сР о Іх cyдц.,tr.,l:J. 3 ц~,ого ·с:користали римл.r.ши 
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та DИ:JІОІнли Н·1ртш:'J.НJ. 1айну. u • · : 

Картаr'J.НЦJ. тг.:.:ким чином не хот1ли .Ізести DJ.:ини з Римом. ІІQ:з;'о
дилися: на jjCl u:им~1гання римлян - ,пр.ЛИ:;зало;.ти~lа, jJиwли збr;;о·о та 
:зоєнн1 запаси. ТодJ. однак римляни зажадалvt- nід безборонних :кар ... · 
таrlНЦlд,щоЮ ;зони nоЕинули м:~,.сто та осслилис·ь л~шшому MlCЦl ::. 
15 :кlЛьометрlІJ Dl/J, ' ()epeГlD мор.~-f. Posnyita _ 1 одчаи огорнули ~.е- 
щасних :картаr'1.НЦ1.:J. · Р1шилИ борон~т.иоь до ос'rанн:)ого~ Н:tсто пе
ремlіі~ось _ :з :зоєнний табор. Вс,е що -ІіИЛо :КИНJ,ГJ!ОСЬ n1дготоnляти 
оборону Мlс-та •. Му:>!чини nр.иготЬnлнлись до маиоутнього бою 1 ЖlНІ<И 
:t"д:tт·~- ,цень - 1 - н1ч qрацюиали п фабрш<~ ~ ·, Dи~о5лпючи збрую та. ·:~. r~:·::-'
noєнne знарядц.н,ж:tн:ки обтин;щ:v~ . с:..ює- І3олосся та nлоли з них · . \ . -~ . 

-- ДО . l.ЮЄННИХ М<1ШИН МЄ'.Га · ·· . . · · _ . . ·'- ···' · t~ 

}{оли римс::·J:Кl леr'1они nрич.rшиJrи /l,o" бор~г1в . Аф]!ИІ<И - Нарта- · .. 
r'lНa була DПOLH1 nрИ!1.<?,ТО1Jапа дсv ·· бою. Облога города зразу не 
мала н1.я:ких ycnlX;LD. :Sм1нилося: на JіРаЩе доперnа .- тод1,:коли npo
Dlд над u1ЙСЬІ{ом nер.ебрr,ш :конс,уіlь ·С"ЦJ..ціо --: адоnто:Jаний 9ин ге
J:;ОЯ ЗП1Д Зами. Іhсля: ·_ ДО~ГОГО 1 за :. \ ЗflТОГО - бою nr• .l.ЛЗ: -зпесил-рr;ш.-
... tЗ.ра!аr'lна. Сцш1о· мyc;t.n брати м1сто .. rtриступом Dl)~ моря_ та ще ... 
допг1 дн1 Dелись :Jули:чн1. заnзя:ІJ:І;l боІ п здобуrJюму MJ.cт:t. Ножнии 
~ш буn тnер,цин~ю, одИн ~ро· одНому падали ~~оми • гинули MD.OO:iJO 
иого о~боронц:t. Ц1л1. )1,1льниц1 м1стg. пп али .' юртпою noжe)l<l о На 
Kll.P<, q н '1 т<ся замок, де захаnались г~!ТТlТЮІ'! ---.n C'?OHЦ1.D нещасного 
:м1 crr•a - /1 ''()/. Ршv~.сь:кий сенат nг~..tca&"'.D зо урити мlс'го, зруйну:Jа
ти до тла то. ;:'o:J ,, .,..,,, ,nт ... те ··"!".тн=- · . .з І<олис:, було гарне 1 ц~11туче 



Е9 
:м~сто. -
· · коли Сц~n~о дипипся на sагиб~ль nоuитого no:;ie ІliOIO м1ста 
цригадаuсь йому образ,загибаючоЇ ТроЇ;та. слоuа вмираючого 
Го1и~~ра: 

. І Rолись nад~5,це день t що загине ClJ.НTa Троя' сам Цр~.ям та 
нар:1.~ , цього герои C!JI<QГO :короляtt. 

Незабаром римсьнии nлуг . заораD м~сце і-43 стояло нещасне 
м:1.ото. На_ртаr1нс~ну територ~ю nрилучено до Риму ян nроn~нц~ю 
АФРику. ІГобt-f,-НИR Сцш:t.о одuрнап заЩИJ.lНИЙ при,па~он "Аtррина.нсь-
кИИ ,молодшии . , 

. По sа:кшченн~ u~йни п -А\Ррицl. ниелап римсьний сенат Сц~-
nз.она до Е "nau.!-Ї- де _ збунтуlЗсухисЯпроти Prrшy saxl,цн:Jo-ectraнcь
К:l nлемена. В:1.ина u ...;спан1.І оула 'не леr:ка. нроDапа 1. . зат.н:їаш. 

· /Врешт1. коЛи Сц:1.n~о 'Qдобуп сильно уЕр ;J.р:лозу J Нуман:_~;_r.г1.ю прибор-
J<В.D та заир:1.nип за Римом Е~Па.І-І:l.Ю. ' 
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Боротьба за Gхщний басейн . · 
Середземного моря •. 

Пун~йські ВJ.ЙНИ сильно· знищили ІтаЛ1.Ю. Еагато Мl.Ст,зокрема 
на ПJ.ВДНJ. були зруйнованJ. - nоля лежали облогом - але сенат 
римський взявся ,o~~epr J.Йно до вJ.дбудови. В знищених околицях 
закладана r-юльонJ.І ,переселено . кольонJ.ст~в • зб1льшено число на
селення~по~ала . ~ знову ВJ.дновлятися зруйнована рJ.Льна госnо-
дарка . .ЬJ.доудова робиJІа вешш1. поступи. .. ... .. "' 

Але недовго тривав мир. В час1 другоІ пун~иськоІ в~ини : 
рИМЛЯНИ ВМJ.ШаЛИСЯ у ВНУ'11Ч.ШНJ. ВJ.ДНОСИНИ ГреЦ~І. Тепер недаВН1. 
римськ~ союзники в~звали ІХ на пом1ч. Сенат,думаючи ~nро нов1. 
териТОJ?~ЯЛЬНl здобутки приняв . охоче те в1.звання •. Jio трьох ЛJ..
тах ВJ.ИНИ побили ри:млЯktх МакедонJJо та пр_vrмусили ~І Вl,цмови
тис~ в1.д ус1.х пос~лостеи поза гран~цями Нан~донJ.І. В час1. олJ.М
: n~ись:ких 1.грищ проголосив по61.днии римсь:кии консуль вс1.м гре-
кам свободу. /19бр./ · 

·та недовгR був спок1.й. РТh"\1ляни знову найшли причину __ до ВJ.Й
ни, В- час1. яко І забрали ,ri,o невол1. македонсьного короля. .Иаке
донська держава була под1лена на 4 незалеj:ш1 репуолики та зо-

• 
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бовя:залася nлатити .. римля:на.М велик1. .nодатки. 'І'имч:асш{ p~lМC:P.K;J: :· 
nротивники в Грец1.І,яких закладники ~іли д9~щий час в ~тад.lІ, 
заохочували ма.кедрнц1.в ~ до nовст~я· РИМJІ.$и :крова.во .здаJ?Я~~с 
nовс~а.ння: та. в:к1.НЦ1 церем~или ~~е~он•ю ба римсь:ку . nро~~ц~ю~ 

Неза.бо:vом вибухле також в ~~i~:LI nовстаннЯ: nJ?отй рИМ1ІЯНJ-
. ~:ке було С:Коро :здав~~не ,а осереДС!{ tіротиримсь:кого PY'f:Y~ M]..Cr:tt~ .:· 
Коринт здобуJо 1.vзруиноЕано - у тому самому .роц1. що ц Rарт~~ : 
r'1.HJ /146/. В ТОИ СПОС1..б римсь:ке · :куnеЦТВО ОСfІГНJЛО С!?ою· Ц~Л§ ~ 
знищило важн1. торговельнl осередки та захоnидQ в своІ руки 
багату торг1.влю над Сер .едsемним море14. f.'peц1.IQ · зразу пJ.Дnоря:д: 
:ксвано римському нам1.сни:ков1. і Македон1.І,а. gn~c~ створено _-

·нову nров1НЦ1.Ю п1д назвою "Ах§В1f. ,- · . _ 
. Але nомимо ~1а.дку грецькQ~ 'двржавности ~Р~ЦЬRа мо~,кулР~ . 
тура,mтука 1. наука розвивалаоп дал1. n1.д р~сь:киц _~Qдод~~· · 

. · На nочатках 2-го стол1ття 'н2Роль Gир1І Ант1ох npos~~a ,~a-
. :кож ВlЙНу s PJl1МOM .- ПерЩl бОl ; ~ . -1 '.Р6ЦіЇ н~ nринеслИ вир;цuеі}н.fі','. ~ · . 

... _. - · '.1:од1 римляни nереnравились дQ ·м9Jloi Аз1.І та. в1.днесли тац qp,- · 
"татоuну nо61.ду. Нороль Ант;Lо~_~:;-1~1-ддав римлян~ Ma.lJY Аз;t~ т~ .~ ~а-

·-·. . ·n11атив вели:к1. вgєнн1. Б1.ДlІІКОдУ13Щ"іЦЛ· Здобутии :краи роsд:1-ЛИ/+~ . · 
рИМЛЯНИ МlЖ СВОІХ СОЮЗНИІ<Ц3 ,-~ОН~~ма КОрОЛЬ Пергамому Д1.9111~
до6ру заплату,за свою в~рн19~~ имлянам. Умира~чи,рс~ацн~~- ~Q~ 
роль Пергамому назначив ~во=~:м Q адкоємця:м Рим і 3$: 1. .JІlQf_O д~1?""' 

··щава стала новою римськош n~P~:t 1ц1.єю - яку н~зщ1но _ ''~~:LЛ 11 ·, 
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На почат~у першого стол1тт.я: перед Хр. МQ.В Рим та.кl проз:JІЦlІ . 
. Сицшая,іfuрси:ка з СаЕ_дИнlєю,Пlвнlчна ІтаJrз.я /1ал~я ЦlcaлLrnнa ,: 
Еспа.нl{!, МакедОННі з 1 :рещєю 'lllBHl чна Африка ) rдал і~ЗlЯ та ІІlВ-
денна 1 а.лJ..Л - /Прdвансlя/ -
· В П:QОВ 1нщ.ях Mlcr:гa мали самовр;:,rдування так .,цо рш.шян там 
було не~агато. 3аІ?ЯДІКJвав пров:t.~цlфю римський frpe'!',OP ,вш ІГ_fю
водив римським в1иськом,що стояло там постоєм,та оув сумєю. 

ФlНансовий заряд провlНЦlЇ належав до квестор~. Ц1 оба уряди 
В IIpOBllЩlЯX аули дуже ПОжаданl ,бо ПрJІІНОСИЛИ ІХНlМ ПОСlДачам 
велик1 матерLRЛЬНl користи. Вс1,хто старався за Цl уряди,му~ 
СlЛИ зєднати ссб1 -римсь~их ГQPQJКaR 1грищами..tна як1 дуже час
то видавано усе своє маино. l)йvpaнl О!ІlСЛЯ на високих урядо-

вцlВ,використовували своІ уря~ ?а проВlrіЦlІ,щоби з1доорати 
з процентюди своє СІl'оачене r·.да:vш:о ~ Стягана з ь1ешканц1в n:go
Bl.НЦli велик1 суми гроllіеЙ, &. крl.\1 то гg вr-:uv.Іа.гали дпя себе по
дарун~lв. Про од-1:іОf'О урядо~ІJ,FІ в Си-_р li опо:ізlдали ,що ~lН ~ 
убоЕИИ чолов1к примшов до ьаг~того краю,а пок~іlіув уоогии 
:крсш багачем. Не пш·:агали н1чого gк~pг:rr ,:.::. о ~ суду на несовlс
них урядовц1в, бо завжди аскаржении у1vнв наити свlТ:КlВ ,як1 

_ св1.дчили на його користь. 
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Ще й 1нше нещастя грозило пров1нцlЇ. Висок1~ть податн1в та 
способи ІХ стягання. Вс1 доходи з провlНЦ].Ї в Римl арендаван о 
Р:имськ1. Rа.Пlталlсти закладали сп1лки ,платили держав;,. вимагану 
CYJ.AY нап~ред а за те одержували ~аво стягнути соб1 доходи з 
провlНЦlІ. Арендарl податк1в т.зв . . публlкани,робили при тому 
знт~енитl l.Нтереси,бо стягали з нещасних мешканЦlв провlНЦlІ 
Оаnад'О б1льш1 суми грошей,m< вони заnлатили :цер:5двним касам. 
Ц1 саме· немилосерн1 зоирач1 nодатк1в поширюв8..!1И ненависть до 
римлян на провlНЦlЯХ. М1ста шrатилп под~т:ки пс з1rт-rаючи гrющt-~У 
л.ихвар1в на ви.сок1 проценти. Поз·ички маиже н1коли не ~д:ожна бу. 
ло сплатити - 1 м1ста на провшц1єх Щ'?раз бJЛьше задавжува
лись. Багато нарОДlВ, ЯRl з раз у радlЛИ ?дlС!ІВ.ВШИСЬ ПlД ;:rа_нува.н
НЛ Риму - думаючи що буде воно визволенням: З--"'Пlд Kf'_-1a - д;уr~.е 
скоро пере:конались про свою nом~тку - та ще з бlЛьшо~ нена
вистю в1днос:vиись до своЇх "визволител1в". 

--о-

Rінець першоІ частини 
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Римський дlМ 

1 . Атрlюм з l.МІІJrювlюм, 

2· Таблнтsм 
~- Аля. 
4. ПерlСТJ.дЮJІ.:. 

5. Ен:се.q;>а 

85 -

з~ Гортус 

·. 4. Атр1.км 
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