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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Історія античності завжди привертає увагу 
науковців і громадськості, зокрема і з тієї причини, що здобутки греко-римської 
античності лежать в основі сучасної західної цивілізації. Загальновизнаним є той 
факт, що більшість сфер нинішнього життя беруть звідти свій опосередкований 
початок, особливо якщо мова йде про культуру, науку та політику. Із останньої 
сфери, такі античні форми політичної організації як демократія і республіка 
виступають джерелами практичного і теоретичного досвіду для сучасності. 

В цьому контексті, актуальними для вивчення є не лише приклади будівництва 
демократичного ладу у стародавньому світі, а й випадки занепаду та руйнування 
таких політичних систем. Класичним прикладом з цієї точки зору є криза Римської 
республіки – затяжний і драматичний процес, що розтягнувся практично на ціле 
століття, і являє собою окрему епоху давньоримської історії. Цей процес позначився 
громадянськими війнами, деформацією політичних інститутів, соціальними 
зрушеннями. Водночас, це була епоха сильних та видатних особистостей, що були 
здатні не тільки успішно протистояти величезній державі із розбалансованою 
соціально-політичною системою, а й змусити цю державу повністю підкорюватись 
їхнім індивідуальним інтересам. 

До ряду цих особистостей належав і Гней Помпей Великий. Його суспільно-
політична діяльність неодноразово дозволяла йому посісти панівне становище у 
Римській республіці. Політична і військова кар’єра, яку Помпей побудував за своє 
життя, була унікальною навіть для його ж «турбулентної» епохи, а методи часто 
балансували між законністю та насильством. Вся його діяльність була б 
неможливою без гострої кризи, у якій перебували римська civitas і республіканська 
система управління в той період, будучи не в змозі адекватно реагувати на нові 
зовнішні та внутрішні виклики. Для нас кар’єра Помпея Великого, першочергово, 
ілюструє глибину цієї кризи, а також дозволяє простежити розклад конкретних 
соціальних та політичних елементів устрою Римської республіки – адміністративної 
системи, військового командування, соціальної стратифікації, законодавчих органів 
та ін. 

З огляду на трагічний та безславний фінал Помпея, його постать часто 
недооцінювалася істориками. Попри це, його діяльність безумовно здійснила 
значний вплив не лише на власне Рим, а й на більшу частину Середземномор’я. 
Тому ми вбачаємо необхідним здійснення об’єктивної переоцінки життя та 
результатів діяльності Гнея Помпея Великого, з урахуванням останніх досягнень 
вітчизняної та зарубіжної історіографії. Це дозволить поглибити розуміння 
особливостей розвитку Римської республіки в період переходу від колективної 
форми правління державою до одноосібної. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана в рамках розробки науково-дослідної теми кафедри історії стародавнього 
світу та середніх віків історичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Суспільства давньої, середньовічної і 
ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» (державний реєстраційний 
номер 0116U007146). 

Мета роботи полягає у розкритті військово-політичної та суспільної діяльності 
Гнея Помпея Великого в контексті історичних умов доби занепаду Римської 
республіки. 
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Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних наукових 
завдань: 

- проаналізувати джерельну базу дослідження та з'ясувати стан наукової 
розробки теми; 

- визначити основні тенденції розвитку давньоримського суспільства і держави 
в ІІІ-ІІ ст. до Р.Х.; 

- охарактеризувати основні аспекти кризи Римської республіки та результати 
реформ, що здійснювалися з метою її подолання; 

- розкрити деталі початку військової кар’єри Помпея Великого, встановивши 
обставини і характер його військових командувань у 80-х та 70-х рр. до Р.Х.; 

- дослідити обставини отримання Помпеєм першого консульства; 
- з’ясувати причини та обставини призначення Гнея Помпея на надзвичайні 

командування для війн із піратами і Мітридатом VI;  
- охарактеризувати політичний вплив Помпея після повернення зі Сходу і 

висвітлити передумови утворення першого тріумвірату; 
- розкрити деталі суспільно-політичної діяльності Помпея в 50-ті рр. до Р.Х. та 

її вплив на розвиток кризи Республіки; 
- визначити роль Помпея у розпалюванні громадянської війни 49-44 рр. до Р.Х. 
Об’єктом дослідження є Римська республіка кризової доби. 
Предметом дослідження є військово-політична та суспільна діяльність Помпея 

в контексті кризи римської civitas. 
Хронологічні межі роботи охоплюють період із кінця ІІІ ст. до Р.Х. по 48 р. до 

Р.Х. Нижня межа обумовлена початком кризових процесів в Римській республіці. 
Верхню межу становить початок чергової громадянської війни, в якій загинув 
Помпей Великий. 

Географічні межі дослідження охоплюють більшість тих територій 
Середземномор’я, що перебували під контролем Римської республіки в І ст. до Р.Х. 
(в тому числі й землі, завойовані Помпеєм Великим), а саме: Апеннінський та 
Піренейський півострови, Північна Африка, Мала Азія, Близький Схід, острови 
Середземного моря. 

Теоретико-методологічна база дослідження. Військово-політична та суспільна 
діяльність Помпея Великого розглядається як конкретне історичне явище, що 
змінювалося і розвивалося під впливом певних причинно-наслідкових зв’язків. Тому 
для дослідження життя і кар’єри Помпея в роботі було обрано основним історико-
генетичний метод, поруч із загальнонауковими методами аналізу, синтезу, дедукції 
та індукції. Для кращого розуміння особливостей прийомів військово-політичної 
діяльності, що застосовувалися Помпеєм, було залучено методи індивідуалізуючого 
та варіативного порівняння. Також було використано хронологічний метод разом із  
методом історичної періодизації, що передбачає вивчення послідовного в часі 
розвитку подій і поділу його на конкретні періоди, що знайшло своє відображення в 
структурі дисертації. 

Робота з джерелами здійснювалася із дотриманням правил і критеріїв 
джерелознавчої критики, з прив’язкою до конкретно-історичної реальності, де 
виникали джерела і врахуванням критичної літератури та ступеню їх вивчення. 
Джерелознавчий аналіз передбачав застосування аналітичної та внутрішньої 
критики, а також інтерпретацію тексту (герменевтики), оцінку повноти і 
репрезентативності отриманих даних. Під час опрацювання текстів, що містили, 
головним чином, життєпис Помпея, було залучено прийоми біографічного методу 
дослідження джерел. 
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Наукова новизна отриманих результатів полягає у таких положеннях. 
Вперше: 
- розглянуто всю військово-політичну кар’єру Помпея Великого як 

послідовність екстраординарних (надзвичайних) магістратур; 
- висловлено теорію про цілеспрямовану діяльність антипомпеянської опозиції 

в Римі протягом 60-х рр. до Р.Х.; 
- доведено, що громадянську війну спровокували спроби як Цезаря, так і 

Помпея захистити свою dignitas. 
Уточнено: 
- роль Помпея Страбона під час облоги Риму маріанцями в 87 р. до Р.Х.; 
- обставини створення Помпеєм юридичних підстав для проголошення 

диктатури Сулли; 
- хронологію та послідовність подій ранніх військових кампаній Помпея; 
- проблеми ранньої політичної діяльності Помпея, акцентовано увагу на 

незаконності його вимог першого консульства та двох перших тріумфів; 
- процес і датування оформлення першого тріумвірату; 
- плани Помпея Великого на ведення громадянської війни. 
Набули подальшого розвитку: 
- оцінки негативного впливу політичної діяльності Гнея Помпея на поглиблення 

кризи Римської республіки; 
-  теорія про використання Помпеєм нових «військових» методів у політичній 

боротьбі; 
- спростування теорії про вплив загибелі Юлії і Красса на поглиблення протиріч 

між Помпеєм і Цезарем; 
- теорія, згідно з якою одноосібне консульство Помпея вважається спробою 

порятунку Республіки, а не узурпації влади. 
Практичне значення дисертації полягає у можливості використання основних 

положень та результатів дослідження при написанні розділів монографій, 
підручників, навчальних посібників, присвячених історії Стародавнього Риму, а 
також при розробці спецкурсів з античної історії та ролі особи в історії. Результати 
дисертаційної роботи можуть стати підґрунтям для розгортання подальших 
наукових розвідок з дотичних проблем.  

Апробація результатів дослідження здійснена під час виступів на міжнародних 
наукових конференціях: «Шевченківська весна – 2014» (Київ, 25-28 березня 2014 р.), 
«Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні 
його розвитку» (Одеса, 13-14 березня 2015 р.) «Шевченківська весна – 2015» (Київ, 
1-3 квітня 2015 р.), «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної цивілізації: 
історичні, соціологічні, політологічні аспекти» (Херсон, 17-18 квітня 2015 р.), 
«Сучасні виклики для суспільних наук в умовах глобалізації» (Львів, 29-30 травня 
2015 р.), «Місце суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ 
століття» (Київ, 18-19 грудня 2015 р.), «Розвиток суспільних наук: європейські 
практики та національні перспективи» (Львів, 25-26 грудня 2015 р.), 
«Шевченківська весна – 2016» (Київ, 6-8 квітня 2016 р.), «Дні науки історичного 
факультету (до 150-річчя з дня народження М.С. Грушевського)» (Київ, 21 квітня 
2016 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження відображені в 16 наукових публікаціях: 
7 статей у фахових виданнях (1 – в зарубіжному фаховому виданні), а також у 9 
публікаціях апробаційного характеру (матеріали і тези виступів на конференціях). 
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Структура дисертації обумовлена метою і завданнями дослідження. Дисертація 
складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 
літератури із 533 найменувань й додатків. Загальний обсяг дисертації становить 271 
сторінку, з яких основний зміст викладений на 216 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, визначено 

мету та завдання, об’єкт і предмет дослідження, методологічні засади, наукову новизну та 
практичне значення отриманих результатів, встановлено зв'язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами, наведено дані щодо апробації і публікації результатів 
проведеного дослідження. 

У першому розділі «Джерельна база та історіографія проблеми» 
характеризуються джерела і стан наукової розробки теми. Розділ складається із двох 
підрозділів.  

У підрозділі 1.1. «Джерельна база дослідження» розглядаються джерела, на яких 
заснована дисертація. Джерела, що містять інформацію про діяльність та кар’єру Помпея 
Великого, поділяються на кілька основних груп – писемні, археологічні, нумізматичні та 
епіграфічні. Писемні джерела, у свою чергу, можна умовно поділити на такі чотири 
підгрупи: праці безпосередніх свідків подій, латиномовні праці римських письменників та 
істориків, грекомовні праці античних істориків, твори літературного характеру. 

До першої підгрупи належать праці невеликої кількості античних авторів – 
Марка Туллія Цицерона, Гая Саллюстія Кріспа і Гая Юлія Цезаря. Листи, промови і 
філософські трактати Цицерона надають найбільше інформації про діяльність 
Помпея, висвітлюючи його постать протягом кількох десятиліть. Водночас, до цієї 
інформації необхідно підходити з обережністю, оскільки прямі оцінки Помпея 
Цицероном досить неоднозначні. Якщо в публічних творах античний оратор 
постійно вихваляв його і запевняв у повазі й особистій дружбі, то в листуванні із 
найближчими людьми Цицерон дозволяв собі висловлювати досить емоційні 
негативні епітети в бік Помпея. Загалом, промови і листи Цицерона є 
найінформативнішим джерелом про діяльність Помпея Великого за період з кінця 
60-х – до початку 40-х рр. до Р.Х., а окремі твори розкривають і більш ранні епізоди 
його життя. Низка творів Цицерона збереглася завдяки пізнішим коментаторам, як 
Асконій  Педіан та схоліаст із Боббіо. 

Гай Саллюстій Крісп був прихильником Цезаря і тому представляв ворожу 
традицію стосовно Помпея. Одначе, його «Історія» збереглася лише фрагментарно; 
велику цінність для нас представляє собою лист Помпея до сенату, написаний під 
час війни із Серторієм. Низка згадок про Помпея міститься і в праці Саллюстія «Про 
змову Катіліни». 

«Записки» Юлія Цезаря проливають світло на причини громадянської війни і 
охоплюють події до загибелі Помпея включно. Цілком зрозуміло, що в його творах 
оцінки мотивів і дій Помпея мають пропагандистський характер, спрямований на 
дискредитацію суперника. Натомість, досить точним є фактаж про перебіг 
військових дій у громадянській війні. 

Таким чином, праці сучасників у більшій мірі представляють антипомпеянську 
традицію. Праці ж таких істориків-помпеянців, як Марк Теренцій Варрон чи Феофан 
з Мітілени, які могли представити альтернативний погляд на постать Помпея – не 
збереглися. Тому, розуміючи, що Помпей був центральною фігурою сторони, яка 
програла громадянську війну, необхідно враховувати, що його постать була 
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об’єктом пропаганди противної сторони, що не могло не відбитися у пізнішій 
античній традиції. 

До другої підгрупи писемних джерел належать праці Тіта Лівія, Валерія 
Максима, Веллея Патеркула, Плінія Старшого, Аннея Флора, Гая Светонія 
Транквілла, Гранія Ліциніана, Секста Аврелія Віктора, Флавія Євтропія, Юлія 
Обсеквента і Павла Орозія. Більшість з них ґрунтується на даних твору «Від 
заснування міста» Тіта Лівія, потрібні нам частини якого збереглися тільки у 
переказах – «Періохах». Водночас, перелічені автори залучали й праці інших 
істориків, що не збереглися до наших днів. 

Третя підгрупа писемних джерел представлена працями Діодора 
Сицилійського, Страбона, Йосипа Флавія, Аппіана Александрійського і Діона 
Кассія. Найбільш інформативними стосовно діяльності Помпея є праці останніх 
двох із вказаних авторів. Численні праці Аппіана мають багато неточностей, які, 
проте, усуваються завдяки співставленню з іншими джерелами. А «Римська історія» 
Діона Кассія збереглася у неповному обсягу – відсутні книги, пов’язані з ранніми 
періодами життя Помпея, одначе пізня його діяльність висвітлюється з багатьма 
важливими деталями. 

До четвертої підгрупи писемних джерел виділено твори літературного 
характеру. Першочергово, це величезний комплекс з біографій Плутарха, які поряд 
із творами Цицерона є найважливішими джерелами при дослідженні життя та 
діяльності Помпея Великого. Водночас, оскільки автор у більшій мірі цікавився 
дидактичними матеріалами, він часто робив помилки в хронології і фактажі. До цієї 
підгрупи джерел належить і «Фарсалія» Лукана, римського поета періоду правління 
Нерона. Його поема, заснована на історичних фактах, також є джерелом стосовно 
рецепції громадянської війни і постаті Помпея в очах римських авторів І ст. після 
Р.Х. 

Епіграфічні джерела дисертаційного дослідження представлені грецькими та 
латинськими надписами, зібраними та опублікованими у виданнях «Звід грецьких 
написів» і «Звід латинських написів». Окремої згадки заслуговує бронзова таблиця 
із наказом Гнея Помпея Страбона про дарування римського громадянства загону 
іспанських вершників (CIL VI 37045). Ця таблиця датується 18 листопада 89 р. до 
Р.Х. і вона є першим офіційним документом, де вказано ім’я Гнея Помпея. 

Археологічні джерела представлені матеріалами розкопок кам’яного театру в 
Римі, зведеного під керівництвом Помпея протягом першої половини 50-х років до 
Р.Х. Цей театр став найбільшим матеріальним втіленням всіх його здобутків. 

Нумізматичні джерела представлені низкою монет із зображеннями профілю 
Помпея Великого. 

У підрозділі 1.2. «Історіографія проблеми» подається огляд основних праць, 
використаних при проведенні дисертаційного дослідження. Їх можна умовно 
класифікувати на такі групи: праці узагальнюючого характеру, присвячені історії 
занепаду Римської республіки і вузловим аспектам цього процесу; дослідницькі 
біографії Помпея; публікації, що висвітлюють окремі аспекти діяльності Помпея; 
монографії про суміжних діячів тієї ж епохи. 

З класичних праць про Римську республіку в І ст. до Р.Х. було використано 
твори Т. Моммзена, Р. Сайма, Г. Скулларда. Для кращого розуміння епохи, за якої 
жив Помпей Великий, були використані праці, що глибше розкривають сутність 
такого процесу як криза Республіки. Це праці Е. Груена, М. Бранта, П. Ердкампа, 
А. Ківні. Нещодавно вийшла і ціла низка монографій, у яких діяльність Помпея 
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розглядається в контексті кризи Республіки. Це праці Д. Шоттера, П. Марін, 
Х. Свейн та М. Дейвіса, К. Стіл, Р. Алстона. 

Значний внесок у вивчення цього періоду римської історії зробили радянські 
антикознавці. Першочергово необхідно відзначити комплекс праць радянського 
дослідника С.Л. Утченка. Вузлові питання з політичної та соціально-економічної 
історії періоду пізньореспубліканського періоду розроблялися в працях 
Л.В. Ігнатенко, В.І. Кузіщіна, С.І. Ковальова, О.М. Штаєрман, М.О. Машкіна, 
В.М. Парфьонова, Н.М. Трухіної. 

Важливий внесок у вивчення проблем римської історії, дотичних до постаті та 
епохи Помпея Великого, здійснили й такі сучасні вітчизняні антикознавці, як 
В.Н. Талах, О.Г. Бандровський, О.М. Петречко, І.П. Евенко, С.Д. Литовченко, 
А.Л. Пількевич, К.В. Шіцина. 

Були використані монографії, у яких простежено розвиток соціально-правових і 
політичних інститутів Республіки до її падіння – це монографії під редакцією 
Н. Розенштейна, Г. Флауера, праці Н.В. Чеканової і В.В. Дємєнтьєвої. 

До другої групи було віднесено праці, цілковито присвячені життю та 
діяльності Гнея Помпея Великого. Це його біографії за авторства Ед. Мейєра, 
М. Гельцера, Дж. Ліча, Р. Сігера, П. Грінхола, П. Созерн, І.С. Горбуліч. 

До третьої групи виділено публікації, у яких розглядаються окремі дискусійні 
аспекти військово-політичної діяльності Помпея. Ранні періоди його діяльності 
досліджували А. Ківні, Б. Твайман, Т. Хіллман, Е. Бедіан. Проблемам і поняттю 
екстраординарного командування присвятили свої публікації А. Боак, Р. Рідлі, 
Ф. Вервейт, В.В. Дємєнтьєва, О.В. Коптєв, О.В. Любімова.  

Нарешті, остання група праць включає великий комплекс монографій про 
сучасних Помпею військових та політичних діячів. Першочергово, це біографії 
Цезаря за авторства М. Гельцера, К. Меєра, С.Л. Утченка, Р. Біллоуза, А. Голсуорсі, 
Е. Камма, О.Б. Єгорова. Про Цицерона писали Е. Еверітт, Дж. Холл, С.Л. Утченко, 
Т. Мітчелл. Під час проведення дисертаційного дослідження використовувалися 
біографії Сулли (А. Ківні, А.В. Королєнкова та Є.В. Смикова), Красса 
(Б. Маршалла), Серторія (А.В. Королєнкова), Мітридата VI Евпатора (В.Н. Талаха, 
Є.А. Молєва). 

У другому розділі дисертації «Римська республіка в ІІІ-І ст. до Р.Х.: 
соціально-політичні та економічні аспекти» розглядаються умови, за яких 
розпочалася криза Римської республіки, її складові і способи подолання. Розділ 
складається із двох підрозділів.  

У підрозділі 2.1. «Еволюція римської civitas в ІІІ-ІІ ст. до Р.Х.» розглянуто 
особливості розвитку давньоримської держави, що поступово призвели до кризи 
Республіки. Відзначено, що вузловим фактором розвитку римської держави та 
суспільства була активна зовнішня експансія. Її інтенсивність залежала від 
ефективності війська, суспільного консенсусу між основними верствами населення, 
ефективної системи магістратів та впровадження дієвих методів забезпечення 
домінування над підкореними територіями. Більшість цих аспектів були складовими 
власне полісної організації Стародавнього Риму. 

Із виходом на середземноморську арену, в Римській республіці відбулися 
серйозні соціально-політичні та економічні зрушення, які прискорили розклад 
полісної організації. Зміна характеру воєн – з короткотривалих вони стали 
затяжними і були перенесені на інші континенти – призвела до поступового 
занепаду військовозобов’язаного римського селянства, що негативно позначилося 
на боєздатності та чисельності армії.  
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Протягом ІІ ст. до Р.Х. розширювалася соціальна структура населення 
Республіки – додалися чисельні прошарки рабів та вихідців із колоній і союзних 
полісів. Поширення рабовласницьких вілл призвело до подальшого скорочення 
числа громадян, зайнятих у сільському господарстві. Як результат – зменшувалася і 
загальна кількість громадян, в той час як стрімкими темпами зростали потреби 
держави в мобілізаційних ресурсах. Частково ця проблема вирішувалася завдяки 
зниженню мінімального цензу, одначе мобілізаційні можливості поглиналися 
катастрофічними втратами. На додачу до вищевказаного, було втрачено суспільний 
консенсус – тоді як низи опиралися подальшій експансії, аристократія виступала за 
її продовження. 

Негативні явища проявлялися в політичній системі Республіки. При стрімкому 
зростанні кандидатів на державні посади, кількість останніх залишалася відносно 
невеликою, що стимулювало загострення політичної боротьби із використанням 
заборонених методів, підкупів тощо. 

У підрозділі 2.2. «Криза Республіки та пошуки шляхів її подолання» окреслено 
спроби реформування римської суспільно-політичної системи чи її складових. 
Джерелом ідей про необхідність реформування держави був  так званий «гурток 
Сципіона». Одначе було зрозуміло, що різкі спроби змін можуть спровокувати 
серйозні соціальні конфлікти, тому натхненник реформ – Сципіон Еміліан – не 
підтримував радикальних методів. Ситуація докорінно змінилася через діяльність 
народних трибунів – братів Гракхів. Своїми діями вони не лише стимулювали 
наростання соціальних катаклізмів, а й створили прецеденти використання 
насильства при вирішенні внутрішньополітичних питань. Не вирішивши існуючих 
проблем, Гракхи додали нових. 

Важливою спробою вплинути на кризу стала військова реформа Гая Марія. 
Йому вдалося значно підвищити боєздатність римської армії і знайти додаткові 
мобілізаційні ресурси завдяки зміні принципів її комплектування. В дійсності, 
реформа Марія завершила процес пролетаризації та професіоналізації римського 
війська, стимулювала виникнення особливого впливу полководців на своїх солдатів. 

Спробою втілити системні зміни багатьох сфер життя Республіки була 
конституція Сулли.  Вона передбачала реставрацію на консервативних засадах 
колективного керування держави сенатом, реорганізацію системи магістратур і 
провінційного управління. Одначе, сулланська система у своєму первісному вигляді 
проіснувала недовго і не змогла вирішити нагальні соціально-політичні проблеми. 

У третьому розділі дисертації «Військово-політична кар’єра Гнея Помпея 
Великого» досліджується становлення Гнея Помпея як римського військового і 
політичного діяча. Розділ складається із трьох підрозділів. 

Підрозділ 3.1. – «Початки військової кар’єри Помпея» – присвячений 
військовим походам, у яких він замолоду брав участь і в яких формувалися його 
світогляд та вміння полководця. Вже у підлітковому віці Помпей знаходився при 
військовому штабі свого батька Гнея Помпея Страбона, пройшовши, таким чином, 
всю Союзницьку війну. Після маріанського перевороту і загибелі батька під стінами 
Риму в 87 р. до Р.Х., Гней Помпей опинився у скрутному становищі, оскільки 
належав до противників Гая Марія і Луція Корнелія Цинни. Здійснено припущення, 
що врешті він пішов на угоду із новим режимом – задля збереження свого життя 
Помпей мав забезпечити лояльність до маріанців з боку своєї клієнтели у Піцені, що 
був стратегічно важливим регіоном Італії з точки зору мобілізаційних ресурсів.  

Помпей, одначе, не був відданим маріанцем – він, за прикладом значної 
частини римської знаті, вирішив пристати на бік Сулли, коли той повернувся до 
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Італії навесні 83 р. до Р.Х. і отримав першу визначну перемогу в битві під Канузієм. 
Помпей розумів, що через його попередню співпрацю із Цинною сулланці мали всі 
підстави вважати його своїм ворогом. Тому, щоб заслужити довіру Сулли, Помпей 
прийшов до нього на чолі невеликого, власноруч організованого війська, набраного 
з власних клієнтів та жителів Піцену. Завдяки цьому та успішним військовим діям 
під час громадянської війни, Помпей швидко став наближеною людиною Сулли і 
змушував рахуватися із собою. Допомігши відвоювати в маріанців Італію, Помпей 
здійснив ряд військових кампаній за її межами. За результатами його експедиції на 
Сицилію було страчено консула Папірія Карбона – таким чином Помпей створив 
юридичні підстави для призначення Сулли диктатором. Після цього він провів 
блискавичну кампанію на території Північної Африки, де був проголошений 
імператором. Обидва призначення Помпей отримував за розпорядженням сенату, 
маючи статус цивільної особи із пропреторським імперієм (privatus cum imperio pro 
praetore). Таким чином, вже з перших призначень його кар’єра набула 
екстраординарного характеру, оскільки він не розпочинав офіційної кар’єри (cursus 
honorum) і не мав законних підстав на пропреторське звання. Разом з тим, Помпей 
зміг відкрито виступити проти волі диктатора і витребувати після Африканської 
кампанії тріумф, на який також не мав прав. Таким чином, він вперше використав 
своє військо як важіль політичного впливу. 

Перша спроба Помпея як політичного гравця виявилася невдалою – він привів 
до влади консула Марка Емілія Лепіда, який наприкінці свого консульства 
організував повстання з метою повалення сулланської конституції. Помпей же був 
вимушений доводити відданість режимові, виступивши у військовий похід проти 
прибічників свого недавнього протеже. Як і раніше, на час цієї кампанії Помпею 
було надано екстраординарний пропреторський імперій. Відмовившись розпускати 
армію, він домігся призначення в Іспанію на тяжку війну із Серторієм, де бракувало 
як свіжих сил, так і досвідченого полководця. Цього разу йому було надано вже 
екстраординарний проконсульський імперій. 

У підрозділі 3.2. «Перше консульство Помпея та його наслідки» досліджено 
обставини здобуття Помпеєм своєї першої ординарної посади, а на додачу – другого 
тріумфу, та наслідки цього для Римської республіки. Вимоги консульства і нового 
тріумфу з його боку були, знову ж таки, незаконними – сулланська конституція 
передбачала проходження кандидатом в консули жорсткої послідовності державних 
посад, жодну з яких Помпей не займав, а тріумфальна хода не призначалася за 
громадянську війну, якою вважалася війна із Серторієм. Водночас, сам Помпей 
вважав, що мусить отримати винагороду за свою службу на користь держави і лише 
консульство відповідало його реальним заслугам. 

Попри те, що протягом всього десятиліття Помпей зі зброєю в руках захищав 
створений Суллою режим, сам він не вважався сулланцем. Так, Сулла викреслив 
його зі свого заповіту, сам Помпей привів до влади Лепіда, який пізніше підняв 
повстання. Навіть відправлення Помпея до Іспанії, попри дійсну доцільність, 
слугувало для сенату можливістю тримати його подалі від Риму. Таким чином, він 
не мав політичної опори для реалізації своїх амбіцій. Щоб досягти бажаного, 
Помпей використав своє військо для шантажу сенату та уклав політичні союзи із 
Марком Ліцинієм Крассом й прихильниками реформування сулланської системи. 
Погрозами застосувати  військо Помпей домігся для себе винятків із законів, що 
забороняли йому висуватися в консули і претендувати на тріумф, політичні ж союзи 
забезпечили потрібні голоси на виборах. 



9 
 

 

За спільного консульства Помпея і Красса було відновлено права народних 
трибунів і цензорів. Це стало значним ударом як по сулланській системі, та і по 
Римській республіці в цілому, до чого також варто додати встановлені Помпеєм 
прецеденти застосування силових методів у політиці.  

У підрозділі 3.3. «Надзвичайне командування Помпея в кампаніях проти 
піратів і Мітридата» досліджено надзвичайні повноваження, які отримував 
Помпей для ведення війни в Середземному морі та на Сході. Ці призначення він 
отримував завдяки народним трибунам, повноваження яких він відновив під час 
консульства. З цього часу можна вважати, що трибунат перетворився на політичний 
інструмент для впливових римських діячів і полководців. Гней Помпей отримав 
проконсульський імперій, дія якого поширювалася на всю прибережну територію, 
підконтрольну Римській республіці. Подібний імперій надавався не вперше, одначе 
попередник Помпея – Марк Антоній – не зміг скористатися отриманою владою і 
зазнав поразки. Натомість Помпей проявив себе талановитим стратегом і 
організатором, отримавши під свій контроль левову частку ресурсів усієї Римської 
держави. Його стратегія першочергово засновувалася на комбінації сухопутних і 
морських операцій і передбачала масштабну програму будівництва флоту, оскільки 
до того часу Римська республіка не спромоглася збудувати флот і взяти під 
контроль Середземне море. 

Відправка Помпея на війну проти Мітридата VI Евпатора була органічним 
продовженням піратської війни. Оскільки держава Мітридата була виснажена 
довготривалою війною із Луцієм Ліцинієм Лукуллом, Помпей не зіткнувся із 
серйозними труднощами під час цієї кампанії. Натомість він зосередився на 
розширенні підконтрольних Римові територій, створивши кілька нових провінцій на 
Сході. 

У четвертому розділі дисертації «Гней Помпей в Римській політиці 50-х рр. 
до Р.Х. і виникнення передумов громадянської війни» з’ясовуються обставини 
утвердження Помпея в римській політиці і його становлення одним із 
найвпливовіших діячів держави, розглядаються причини громадянської війни, що 
спалахнула в 49 р. до Р.Х. Розділ складається із чотирьох підрозділів. 

Підрозділ 4.1. «Діяльність антипомпеянської опозиції в Римі під час 
відсутності Помпея» стосується політичного життя Риму в період військових 
кампаній Помпея проти піратів і Мітридата. Встановлено, що було організовано 
антипомпеянську опозицію, яка організовувала судові процеси проти помпеянців. 
Першочергово діяльність цієї опозиції на чолі з Лукуллами, Квінтом Гортензієм 
Горталом і Квінтом Лутацієм Катулом була спрямована проти народних трибунів, 
які просували інтереси Помпея за його відсутності. З іншого боку, їхня діяльність 
передбачала і дискредитацію самого інституту народного трибунату в тому вигляді, 
у якому Помпей відновив його в 70 р. до Р.Х. 

Проти Помпея Великого активно діяв і його колишній колега по консульству 
Марк Ліциній Красс. Остерігаючись зіткнення із Помпеєм, він намагався 
реалізувати два великих проекти, завдяки яким зміг би отримати сили, рівнозначні 
тим, якими командував Помпей на Сході. Перший проект передбачав надання 
Крассові надзвичайних повноважень для анексії Римом Єгипту. Другий проект – 
аграрна реформа Сервілія Рулла, за якої Красс міг би сподіватися увійти до 
спеціальної колегії децемвірів з надзвичайно великими повноваженнями, що 
передбачали і підпорядкування військ в усіх провінціях. Обидва проекти Красса 
зазнали невдачі й реалізовані не були. 
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У підрозділі 4.2. «Помпей Великий і перший тріумвірат» з’ясовано обставини 
повернення Помпея зі Сходу, досліджено причини і процес організації першого 
тріумвірату. В результаті діяльності опозиції Помпей, перебуваючи на піку 
військової слави і могутності, в самому Римі позбувся будь-якого політичного 
впливу. Всі його спроби просунути на впливові посади своїх людей оберталися 
невдачами, а його авторитету шкодила ініційована Марком Порцієм Катоном 
пропаганда чутки, ніби Помпей збирався силою захопити Рим і узурпувати владу. 
Щоб звести ці чутки нанівець, Помпей розпустив війська після висадки в Італії і 
таким чином позбувся випробуваного важелю політичного впливу. У таких умовах, 
протидія Лукулла і Катона в сенаті унеможливили затвердження всіх розпоряджень 
Помпея на Сході. 

Будучи аутсайдером в політичному житті Риму, Помпей потребував вправного 
політика, який зміг би відстояти його інтереси. За таких умов було утворено перший 
тріумвірат – неофіційний політичний союз, укладений між Гнеєм Помпеєм 
Великим, Марком Ліцинієм Крассом і Гаєм Юлієм Цезарем. Процес оформлення 
угоди розтягнувся приблизно на півроку – спершу в липні 60 р. до Р.Х. Помпей 
підтримав кандидатуру Цезаря в консули, а в січні 59 р. до Р.Х. останній примирив 
Помпея із Крассом, переконавши їх об’єднати зусилля для ефективнішої організації 
голосувань за вигідні законопроекти. Під час цих голосувань Помпей неодноразово 
використовував своїх ветеранів для здобуття контролю над коміціями. Не будучи 
вправним політиком, він компенсував цей недолік своїми військовими талантами. 

Підрозділ 4.3. «Загострення політичної кризи Республіки та одноосібне 
консульство Помпея» присвячений одноосібному консульству Помпея в 52 р. до 
Р.Х. як спробі подолати гостру політичну кризу, в якій опинилася Римська 
республіка впродовж 50-х років до Р.Х. Ця криза була пов’язана з тим, що під час 
політичної боротьби масового характеру набуває використання відкритого 
насильства. Починаючи з діяльності Гракхів, воно стало невід’ємною частиною 
римського політичного життя. До середини ж І ст. до Р.Х. політичні вбивства, 
силове захоплення форуму і збройні сутички між прихильниками ворожих одне 
одному політиків стали нормою політичної боротьби. 

Характерним є те, що загостренню цієї кризи сприяв і сам Помпей Великий. 
Ставлячи понад усе власні амбіції, він не зупинявся перед використанням сили в 
політичній боротьбі, подаючи приклад іншим діячам і змушуючи їх реагувати у 
відповідь таким же чином. Особливо шкідливим в цьому сенсі виявилося друге 
спільне консульство Помпея і Красса в 55 р. до Р.Х. В той рік, і кілька наступних, 
використання насильства та підкупу виборців набули небачених досі масштабів, в 
результаті чого політичне життя Риму було паралізоване, а магістрати тривалий час 
не обиралися. Показовим є те, що сам Помпей належав до прихильників 
традиційного устрою Республіки і не ставив за мету змінити державний лад. Одначе, 
своїми військовими методами політичної боротьби він послугував загостренню 
політичної кризи держави. 

Врешті, Помпей залишився єдиною людиною, що володів достатніми силою і 
авторитету для відновлення порядку. З цією метою в 52 р. до Р.Х. його і призначили 
одноосібним консулом. Заходи, здійснені ним задля відновлення політичної 
стабільності, першочергово були спрямовані на викорінення насильства з римської 
політичної практики і покарання винних у порушеннях. При цьому він не робив 
винятків для декого зі своїх прибічників, хоча деяких захистив від заслуженого 
покарання. Важливим нововведенням була зміна принципів формування 
провінційного керівництва – за задумом, встановлення п’ятирічного терміну між 
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магістратурою і промагістратурою мало зробити зловживання в політичній боротьбі 
недоцільними. Усі реформи Помпей впроваджував за допомогою своїх солдатів, які 
забезпечували порядок в Римі. На кілька років політичну стабільність в Республіці 
було відновлено. Але побачити довгостроковий ефект від реформ Помпея не 
вдалося через початок чергової громадянської війни в 49 р. до Р.Х. 

У підрозділі 4.4. «Передумови і початок громадянської війни. Загибель Помпея» 
розглянуто обставини виникнення конфлікту між Помпеєм і Цезарем, який призвів 
до спалахування громадянської війни в Римі і смерті Помпея. Аналіз писемних 
джерел дозволив спростувати популярну на сьогодні теорію, за якої прийнято 
вважати, ніби розрив між Помпеєм і Цезарем був спричинений загибеллю Юлії і 
Красса, які могли згладжувати протиріччя між двома полководцями. Натомість 
встановлено, що такий погляд сформувався в середовищі римських істориків і 
письменників доби раннього принципату і був розтиражований завдяки «Фарсалії» 
Лукана. Причини ж конфлікту крилися в «антикризовому» законодавстві Помпея, а 
саме – в законі про управління провінціями та забороні про заочне балотування в 
магістрати. Ці нововведення не дозволяли Цезареві продовжити свої консульські 
повноваження, щоб таким чином уникнути судового переслідування, яке йому 
загрожувало при поверненні в Рим. Засудження Цезаря завдало б непоправного 
удару по його репутації і могло звести нанівець всі його здобутки і статус як 
римського аристократа (dignitas). Керуючись аналогічними мотивами, Помпей не 
міг погодитися на скасування частини законодавства, введеного ним в період 
одноосібного консульства. Таким чином, Римська республіка виявилася заручником 
двох аристократів, які діяли відповідно до властивого їм етосу. Вже з середини 50 р. 
до Р.Х. громадянська війна вважалася неминучою.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У висновках підсумовуються найважливіші результати дослідження, 

узагальнюються обґрунтовані в дисертації основні положення, що виносяться на 
захист. 

В результаті проведеного дослідження військово-політичної і суспільної 
діяльності Гнея Помпея Великого, що розглядалася в контексті кризи Римської 
республіки на основі античних джерел та з урахуванням найновіших здобутків 
історіографічної традиції, були сформульовані такі висновки: 

– Аналіз джерельної бази виявив, що при значній кількості джерел про 
діяльність Помпея, більшість із них представляла ворожу йому традицію і 
зображувала його з негативного боку. Такий характер джерел обумовлений вмістом 
цілеспрямованої пропаганди на користь Юлія Цезаря. Одначе, джерельна база є 
цілком репрезентативною для вирішення поставлених у дослідженні завдань. Разом 
з тим, такий погляд на роль Помпея в історії Пізньої Римської республіки тривалий 
час був панівним і в історіографії. Навіть після появи перших, загалом об’єктивних 
досліджень його постаті, вона розглядалася винятково в контексті діяльності інших 
діячів тієї ж епохи. Ситуація змінилася в 70-х рр. ХХ ст. із виходом низки 
спеціалізованих монографій, присвячених Помпею. В радянській та сучасній 
українській історіографії остаточна переоцінка ролі Помпея так і не була здійснена. 

– Визначено, що особливості історичного розвитку римської civitas в останній 
третині ІІІ – ІІ ст. до Р.Х. призвели до значних якісних і кількісних зрушень в 
державі, в результаті яких Римська республіка вийшла за рамки традиційної 
полісної організації. Каталізатором цих змін виступила зовнішня експансія, в ході 
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якої Рим підкорив значні території Середземномор’я. Контроль над новими 
регіонами вимагав залучення все більшої кількості збройних сил, що поступово 
призвело до вичерпання мобілізаційних можливостей Республіки. Довготривалі 
війни за межами Італії негативно впливали на добробут дрібних та середніх 
землевласників, які становили кістяк римського війська, що ілюструється 
поступовим зниженням цензу протягом ІІ ст. до Р.Х. Розорені дрібні 
землегосподарства поглиналися великими землеробськими віллами, на яких 
використовувалася головно рабська праця. Зростаючий попит на рабів успішно 
компенсували заморські війни, що призвело до постійного зростання питомої частки 
рабів у населенні Італії. Спостерігалася активна міграція населення до Риму – як 
розорених землевласників, що поповнювали ряди міського плебсу, так і «нових 
людей», тобто вихідців з колоній та асоційованих італійських общин, які прагнули 
посісти своє місце в середовищі нобілітету, спричинивши різке загострення 
конкуренції на виборах магістратів. Адміністративна система Республіки 
розширювалася невідповідно і не могла задовольнити амбіції кандидатів, кількість 
яких постійно зростала. Консулів залишалося, як і раніше, двоє, що сприяло 
використанню зловживань і незаконних методів у боротьбі за цю посаду. 
Відмовившись від практики збільшення кількості магістратур, римляни вдалися до 
пророгації імперія, що відкривало шлях до визискування провінцій і перетворювало 
промагістратуру для багатьох кандидатів на самоціль. Означені процеси протягом 
другої половини ІІ ст. до Р.Х. і ввели Римську республіку в кризовий стан. 

– Кризові тенденції у соціально-політичній структурі Римської республіки були 
взаємопов’язані і випливали із несумісності традиційної полісної організації з 
фактичним становищем великої середземноморської держави. До основних аспектів 
кризи необхідно віднести: порушення традиційної структури суспільства; розклад 
полісних відносин; занепад соціальної основи римського війська; відсутність 
консолідації між правлячою елітою і основною масою общинників, для яких 
зовнішня експансія перетворилася на непомірний тягар; кризу виборчої системи 
через постійне використання заборонених методів політичної боротьби; 
непристосованість державного апарату до управління величезною територією. 
Руйнівними для римської civitas було поширення римського громадянства на 
більшість італійського населення після Союзницької війни, що значно збільшило 
притік до Риму так званих «нових людей» (hominum novorum), які також не були 
носіями полісної ідеології. Реформи, здійснювані для вирішення кризових проблем, 
не були всеохоплюючими і часто призводили до негативних наслідків. Діяльність 
Гракхів створила прецедент застосування насильства у політичній боротьбі. 
Військові реформи Гая Марія оновили римську армію, завершивши процес її 
професіоналізації. Одначе, при цьому армія змінила соціальну базу, оскільки її 
основу стали складати не общинники-землевласники, а пролетарі. Все більше 
зростав зв’язок між солдатами і полководцем, який міг використовувати військо для 
задоволення персональних амбіцій. Одним із таких полководців був і Сулла, який 
збройним шляхом захопив Рим і отримав диктаторські повноваження. Свою владу 
він застосував для реалізації комплексу реформ, які, на його думку, повинні були 
забезпечити стабілізацію держави у формі сенатської республіки. Сулланська 
конституція формально проіснувала до диктатури Цезаря, але багато її чільних 
елементів були відмінені або видозмінені вже протягом першого десятиліття після 
смерті Сулли. 

– Початок військової діяльності Помпея припав на Союзницьку війну та 
громадянську війну Цинни, в яких він брав участь у 90-87 рр. до Р.Х., перебуваючи 
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при війську свого батька, Помпея Страбона. Останній був одним із найкращих 
полководців свого покоління, але спроба реалізації надмірних політичних амбіцій 
виявилась для нього фатальною. Страбон цілеспрямовано не втручався у 
громадянську війну, піддаючи Рим загрозі окупації військами Цинни та Марія, 
вимагаючи у сенату для себе гарантій отримання другого консульства. Запізнілий 
вступ Страбона у війну не приніс результатів, оскільки його військо почало 
потерпати від пошесті, через яку загинув і сам полководець. Після його загибелі 
молодий Гней Помпей оголосив про свою лояльність новому режимові маріанців. 
Йому гарантувалися безпека і благополуччя, поки він сприяв наборові військ у 
Піцені. В той же час, він не був особисто відданий цьому режимові і повстав проти 
нього в 83 р. до Р.Х., перейшовши на бік Сулли. Щоб заслужити довіру останнього, 
Помпей здобув контроль над військами, які маріанці мобілізували в Піцені. Його 
приватна армія та вміле командування стали значною підмогою для Сулли, що не 
мав мобілізаційних ресурсів. Під час основних військових походів, які здійснював 
Помпей за наказом Сулли, а пізніше – сулланського сенату, він перебував у статусі 
privati cum imperio, який належав до надзвичайних заходів врегулювання кризових 
ситуацій. Так, під час Сицилійської та Африканської кампаній 82 р. до Р.Х. він був 
носієм пропреторського імперія, наданого йому повноваженнями сенату. В ході 
Сицилійської кампанії саме Помпей створив юридичні підстави для диктатури 
Сулли, стративши чинного в той час консула Карбона. Після цього Помпей вперше 
використав своє військо для політичного шантажу, щоб отримати із рук Сулли 
тріумф. Втручання у консульські вибори на 78 р. до Р.Х. і сприяння Лепідові, який 
незабаром підняв повстання, показали неспроможність Помпея орієнтуватися в 
тонкощах політичної боротьби. Цим самим він лише створив нову загрозу для 
Республіки, яку був змушений сам же і долати, отримавши черговий надзвичайний 
пропреторський імперій. Подальше призначення Помпея на війну до Іспанії проти 
Серторія в 76-71 рр. до Р.Х. було обумовлено, з одного боку, його черговим 
шантажем держави своїм військом, а з іншого – тим, що його приватна армія на той 
час була єдиним боєздатним резервом для такої виснажливої війни. Для ведення 
бойових дій в Іспанії Помпей отримав проконсульські повноваження як черговий 
надзвичайний імперій. Таким чином, вся рання військова кар’єра Помпея була 
екстраординарною за характером, оскільки всі командування здійснювалися ним у 
статусі privati cum imperio. Саме по собі це явище не було винаходом Помпея, 
одначе він зміг перетворити його на тенденцію і здобути такий статус кілька разів 
поспіль, чого ще нікому не вдавалося. 

– Дослідження обставин отримання Помпеєм першого консульства виявило, що 
він не мав для цього законних підстав, оскільки не досягнув потрібного віку та не 
пройшов чітко визначену законами послідовність державних посад. При цьому, він 
не належав до «правлячої партії» сулланців, тому не міг розраховувати на 
поблажливість з боку сенату. Консульство і новий тріумф Помпей розглядав як 
заслужену винагороду за всі свої військові кампанії. Щоб отримати бажане, він 
поєднав вже знайомий йому метод шантажу і відкритої непокори разом з вдалими 
політичними союзами. Помпей в черговий раз відмовився розпустити військо, 
погрожуючи заколотом і таким чином домігшись для себе винятків з тих законів, що 
не дозволяли йому претендувати на консульство і другий тріумф. Разом з тим, 
укладання політичних союзів із Марком Крассом та прихильниками реформ 
сулланської конституції забезпечили йому необхідну підтримку на виборах. На 
посаді консула Помпей скасував низку ключових елементів законодавства Сулли, 



14 
 

 

відновивши, серед іншого, права народних трибунів. Завдяки цьому трибунат став 
вагомим знаряддям політичної боротьби Помпея у наступні роки. 

– Надзвичайних командувань у війні проти піратів і Мітридата VI Помпей 
потребував, оскільки не володів достатніми вміннями політичної боротьби. Для 
нього політика була лише надбудовою військової діяльності, за рахунок якої 
Помпей сподівався підвищити свій авторитет. Ці війни були природними викликами 
для амбітного полководця і талановитого стратега. Вони тривали не одне 
десятиліття і жоден полководець до цього не міг забезпечити переконливої 
перемоги Риму. Своєю перевагою Помпей вважав розроблену ним стратегію, яка 
передбачала забезпечення Римській республіці тотального домінування у водах 
Середземного моря. Його призначення на нові командування відбулося завдяки 
підтримці лояльних народних трибунів, які здійснили затвердження спеціальних 
законопроектів на народних комісіях, ігноруючи компетенцію сенату. Нові 
екстраординарні повноваження Помпея передбачали проконсульський імперій, 
контроль над прибережними територіями всіх римських провінцій і командування 
великими підрозділами сухопутних сил і флоту. Завдяки такій безпрецедентній 
концентрації влади і сили Помпей зміг успішно вирішити всі поставлені перед ним 
завдання і приєднати до Римської республіки низку нових територій. 

– Політичний вплив Помпея в Римі був нівельований під час його відсутності, 
завдяки діяльності антипомпеянської опозиції, яка могла вбачати у ньому чергового 
претендента на диктатуру. Це стало на заваді затвердженню Помпеєвого плану 
влаштування східних провінцій і призвело до утворення політичного союзу, 
відомого як перший тріумвірат. Він мав найбільш руйнівний вплив на Республіку із 
усіх політичних явищ 50-х років до Р.Х. Встановлено, що тріумвірат формувався 
поетапно – Цезар до свого консульства досягнув домовленостей із Помпеєм і 
Крассом, і тільки після вступу на посаду переконав обох у доцільності троїстої 
угоди. Методи, що використовували тріумвіри для досягнення своїх політичних 
цілей, призводили до ескалації насильства і дискредитували ефективність 
республіканських політичних інститутів. За допомогою своїх ветеранів Помпей 
оволодів коміціями і форумом, силою прогнавши політичних противників, що 
дозволило Цезареві фактично узурпувати владу в 59 р. до Р.Х. Зусиллями тріумвірів 
був переведений з патриціїв у плебеї і Публій Клодій, який своїми діями надалі 
дестабілізував Республіку не менше від них. 

– Встановлено, що суспільно-політична діяльність Помпея протягом 50-х рр. до 
Р.Х., з одного боку, сприяла загостренню політичної кризи Республіки, а з іншого – 
була спрямована на її подолання. Застосовувані Помпеєм незаконні і насильницькі 
методи політичної боротьби розхитували і виснажували Республіку, підриваючи 
основи функціонування магістратів і коміцій. Найбільш негативні наслідки мали 
протиборство із Клодієм, що набуло характеру вуличних війн, і друге консульство 
Помпея і Красса в 55 р. до Р.Х. Натомість, діяльність Помпея на чолі зернової 
комісії з 57 р. до Р.Х. та реформи, проведені ним під час одноосібного консульства в 
52 р. до Р.Х., були спрямовані на стабілізацію Республіки. Основна ідея його 
нововведень полягала у різкому посиленні каральних заходів за порушення законів. 
Водночас, Помпей намагався реформувати і систему провінційного управління, що, 
на його думку, мало оздоровити державу. Одначе, в цих реформах крилися й 
передумови нової громадянської війни. 

– Аналіз першопричин громадянської війни 49 р. до Р.Х. показав, що смерті 
Юлії і Красса не були визначальними чинниками, які призвели до військового 
конфлікту між Помпеєм і Цезарем, про що стверджували античні автори. Натомість, 



15 
 

 

як вже було зазначено, передумови війни крилися в законодавстві Помпея 52 р. до 
Р.Х., яке в результаті позбавляло Цезаря можливості претендувати на консулат і 
згодом же отримати управління провінцією, що було для нього вкрай важливо, з 
огляду на погрози судового переслідування. Цезар не міг відмовитися від своїх 
незаконних вимог, Помпей же не міг цього разу порушити закон і піти на поступки, 
оскільки йшлося також про його dignitatem. Фактично, громадянська війна в 49 р. до 
Р.Х. розпочалася виключно через конфлікт двох римських аристократів, кожен із 
яких слідував нормам, що вважалися безумовною ознакою їхнього соціального 
прошарку. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Коваль А.П. Військово-політична та суспільна діяльність Гнея Помпея 

Великого. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

У дисертації на основі вивчення широкого кола джерел та історіографічних 

праць розглядається військово-політична та суспільна діяльність Гнея Помпея 

Великого у контексті кризи Римської республіки впродовж першої половини І ст. до 

Р.Х. Основна увага приділена висвітленню екстраординарної військово-політичної 

кар’єри Помпея, переглянуто її вузлові етапи. З’ясовано вплив діяльності Помпея на 

поглиблення кризи Римської республіки. Проведено аналіз причин початку 
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громадянської війни у 49 р. до Р.Х., підкреслюється вирішальна роль у цьому 

законодавства Помпея, прийнятого за його одноосібного консульства. 

У ході дослідження запропоновано нові трактування кількох епізодів 

екстраординарної кар’єри Помпея. Окремий акцент зроблено на незаконності його 

перших магістратур і призначень. Здійснено перегляд обставин здобуття Помпеєм 

першого консульства, його участі і ролі у процесі формування першого тріумвірату, 

значення суспільно-політичної діяльності Помпея Великого для дестабілізації 

Римської республіки. Визначено, що Помпей активно використовував військові 

методи в політичній боротьбі для реалізації власних амбіцій, при цьому не 

проявляючи прагнення узурпації влади. 

Ключові слова: Помпей Великий, Римська республіка, криза Республіки, 

екстраординарна кар’єра, імперій, громадянські війни, перший тріумвірат.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Коваль А.П. Военно-политическая и общественная деятельность Гнея 

Помпея Великого. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. – Киев, 2017. 

В диссертации на основании изучения широкого круга источников и 

историографических трудов рассматривается военно-политическая и социальная 

деятельность Гнея Помпея Великого в контексте кризиса Римской республики на 

протяжении первой половины І в. до Р.Х. Главное внимание уделено освещению 

экстраординарной военно-политической карьеры Помпея, пересмотрены её 

ключевые этапы. Определено влияние деятельности Помпея на усугубление кризиса 

Римской республики. Произведен анализ причин начала гражданской войны в 49 г. 

до Р.Х., подчеркивается решающее значение законодательства Помпея периода его 

единоличного консульства.  

В ходе исследования предложены новые трактовки некоторых эпизодов 

экстраординарной карьеры Помпея. Отдельный акцент сделан на незаконности его 

соискания первых магистратур и триумфов. Осуществлен пересмотр обстоятельств 

получения Помпеем первого консульства, его участия в первом триумвирате, 

значения социально-политической деятельности Помпея Великого для 

дестабилизации Римской республики. Определено, что Помпей активно использовал 

военные методы в политической борьбе для реализации собственных амбиций, но 

при этом не стремился к узурпации власти. 

Ключевые слова: Помпей Великий, Римская республика, кризис Республики, 

экстраординарная карьера, империй, гражданские войны, первый триумвират. 
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SUMMARY 

 

Koval A.P. Military, political and social activity of Cn. Pompey the Great. – 

Manuscript copyright. 

Dissertation for acquiring of scientific degree of candidate of historical sciences on 

specialty 07.00.02 – World History. – Kyiv National Taras Shevchenko University 

Ministry of education and science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

Military and political career of Pompey is considered in the thesis. It is based on a 

wide range of the ancient written and archaeological evidence as well as the vast complex 

of research literature. Many problems of the history of the Late Republic are revised: the 

part of Pompey in Sulla’s Civil war; early military campaigns of Pompey; his first 

extraordinary magistracies; the first triumvirate; the sole consulship of Pompey the Great; 

the causes of Caesar’s Civil war etc. 

Pompey’s military career started in a time of civil wars under command of his own 

father Pompey Strabo, who was a skillful Roman general during the Social war. After 

Strabo’s death Pompey was forced to declare his loyalty to the new regime of Cinna. 

Pompey’s survival was a result of his ability to make alliances with different sides of 

conflict. Because of this he easily turned from collaboration with Cinnans to Sullan party. 

During several decades Pompey had been fighting against the remnants of Sulla’s 

enemies, conducting military campaigns on Sicily, in Northern Africa and Spain. But for 

him it was just a way to build his political career. He had never been true-hearted Sullan 

and his first consulship, which was achieved due to blackmail and insubordination, proved 

that. As consul, Pompey abolished some critical elements of the constitution of Sulla and 

restored the authority of the plebeian tribunes. After the 70 B.C. Pompey became an 

independent participant of Rome’s political life. His successful military campaigns against 

the pirates and Mithradates made him the most popular and hopeful Roman general of 60s 

B.C.  

Despite his military progress, Pompey wasn’t a skillful politician. His opponents – 

the senate and M. Licinius Crassus nearly destroyed his achievements. Political loses 

forced Pompey to seek for new alliance, which was organized with his recent rival Crassus 

and prospective politician C. Julius Caesar. The impact of the first triumvirate – ‘a three-

headed monster’ of Roman politics – was crucial for the republican political system, which 

gone in a deep crisis during 50s B.C. Also it must be emphasized, that Pompey’s political 

activity, in those decade (especially – his second consulship with Crassus) was the most 

destructive for the Roman republic. The sole consulship of Pompey the Great in 52 B.C. 

became a try of restoring a state health and stability. But his measures were unacceptable 

for Caesar, who faced with risk to lose his achievements that had been reached during his 

Gallic war. A clash of the private interests of two Roman aristocrats turned into a new 

civil war and brought death to Pompey the Great and his measures for rescuing the 

Republic died with him. 

Keywords: Pompey the Great, Late Roman Republic, the crisis of the Republic, 

extraordinary career, imperium, civil wars, first triumvirate. 


