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П .О . Владимиров

ДО ПИТАННЯ 
ПРО ВИЩУ МАГІСТРАТУРУ 

ХЕРСОНЕСА ТАВРІЙСЬКОГО
Анотація
The article deals with the problem o f  supreme state authorities o f  Chersonessus Taurica. There are 

two terms in the epigraphic sources o f  Chersonessus which define supreme magistrates -  " a p x o v T E f  
and "Saptopyoi". The author comes to conclusion that depending on the type o f  sources the supreme 
magistrates could be noted with the Doric term "Sapiopyoi" as well as with the term "сгрхоитєу" more 
usual fo r  Greeks.

Вивченню історії та культури Херсонеса Та
врійського -  однієї з найвидатніших пам'яток 
античної археології на території нашої держави 
-  приділено значну увагу в роботах вітчизня
них і закордонних дослідників. Однак, питання 
державного ладу в сучасній літературі й досі 
висвітлюються достатньо побіжно. Разом з тим, 
дослідження організації і структури управління 
цього грецького полісу є важливим моментом у 
розумінні тих процесів, що відбувалися в Пів
нічному Причорномор'ї в античності.

Одним з основних елементів структури 
управління була система органів виконавчої 
влади або полісних магістратур. Чільне місце в 
цій системі належало вищим магістратам, до 
компетенції яких відносилися найважливіші 
питання державного управління [Владимиров, 
1999, с.96-104].

У херсонеських джерелах зустрічаються два 
терміни, якими звичайно позначались вищі поса
дові особи у грецьких полісах -  "архонти" 
(apXovTEs) та "даміурги" (бацю руоі). Перший з 
них є досить звичним, другий має дорійське по
ходження. Співіснування цих термінів у джере
лах протягом тривалого часу ставить питання про 
ступінь їхньої наповненості на різних етапах іс
торії Херсонеського полісу. Іншими словами, іс
нує необхідність чіткого визначення місця і хара
ктеру носіїв термінів "архонти" та "даміурги" у 
системі органів управління Херсонеса.

В наукових дослідженнях, присвячених 
державному ладу Херсонеса Таврійського, по 
різному визначався зміст термінів "архонти" та 
"даміурги". Більшість дослідників вважає, що у 
перших століттях н.е. саме архонти очолювали 
систему органів виконавчої влади, концентру
ючи в своїх руках як громадянську, так і війсь
кову владу. Оскільки у попередній період існу
вання архонтів зафіксоване лише одним фраг-

ментованим написом III століття до н.е., це до
зволило деяким дослідникам пов'язати підви
щення ролі архонтів як верховної магістратури 
з реформою херсонеського конституційного 
ладу, в результаті якої до архонтів перейшли 
військові функції стратегів [Соломоник, 1973, 
с.ЗО; Тюменев, 1958, с.23].

Суттєві розбіжності у поглядах істориків ви
кликала інтерпретація терміну "даміурги". Пе
рші відомості про даміургів відносяться до III 
століття до н.е., фіксуються вони і у перших 
століттях н.е. Більшість дослідників вбачали у 
даміургах колегіальну магістратуру [Блаватс- 
кая, 1952, с.197; Кадеев, 1981, с.77; Латышев, 
1909, с.158; Minns, 1913, р.540]. Водночас іс
нують погляди, що терміном "даміург" позна
чалася загальна назва посадових осіб [Белов, 
1948, с.135; Гайдукевич, 1955, с.83] або почесне 
звання, що могло надаватися громадянину за 
заслуги перед полісом [Жебелев, 1953, с.225]. 
Припускалося також, що даміурги були члена
ми Ради [Пальцева, 1977, с. 180].

Натомість у дорійських полісах, до яких на
лежав Херсонес, даміурги відносилися саме до 
числа вищих магістратур. Отже, існує необхід
ність перегляду херсонеських епіграфічних па
м'яток з відомостями про архонтів та даміургів з 
метою розв'язання питання про вищі магістрату
ри Херсонеса Таврійського в античну епоху.

Як вже зазначалося, відомості про архонтів 
містяться у численних херсонеських написах, 
лише один з яких не відноситься до перших сто
літь H.e.[Inscriptiones.., 1916, № 346] У більшості з 
цих джерел архонти згадуються або у якості епо
німів року, або серед осіб у списку "тих, що під
писалися" (тсои acppayioanEVCov) під декретами. 
З джерел випливає, що архонти представляли со
бою колегіальну установу, кількість членів якої у 
різні часи коливається від трьох до шести осіб.

Владимиров А О. -  аспірант історичного факультету Київського національного університета імені Т.Шевченка, кафедра 
історії стародавнього світу та середніх віків.



А.О.ВЛАДИМИРОВ. ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЩУ МАГІСТРАТУРУ ХЕРСОНЕСА ТАВРІЙСЬКОГО.

Взагалі, чітке визначення кількісного складу 
херсонеських магістратур містить у собі деякі 
складності: так, існує думка, що печатки до за
ключної частини декретів докладали лише особи, 
присутні на засіданні Народних Зборів [Пальцева, 
1977, с. 181], чим і пояснюється різна кількість 
магістратів у списку tcov ocppayiaapevcov. З 
джерел також випливає, що у римський період 
колегія архонтів мала свого голову -  першого 
архонта (6 TTpcbTos apxoov).

У ряді джерел магістратура архонтів згаду
ється не безпосередньо, а позначається як "вища 
влада" (тгрсота арха). Вірному розумінню цьо
го виразу допомагає звернення до літературного 
джерела більш пізнього періоду. З повідомлення 
Константіна Багрянородного [De admin., imperio. 
с.53] випливає, що на чолі херсонеської адмініс
трації стояв урядовець з титулом 
DTE<pavr)(popcov косі ттротєисоу. В літературі 
титул oTE<pavr|(popobv визнавався лише почес
ним епітетом вищої влади, тоді як термін 
TipOTEUCOV розумівся ЯК apXCOV TT|V TTpCOTTlV 
схрхЛУ. Звідси випливає, що під виразом тгрсЬта 
арх<з слід розуміти магістратуру архонтів, го
ловою якої був перший архонт. Зрозуміло, що 
організація середньовічної Херсонеської держа
ви відрізнялася як від структури класичного 
грецького полісу, так і античної територіальної 
держави в перших століттях н.е. Тому, не вида
ється можливим співвідносити характер і функ
ції голови херсонеської адміністрації середньо
вічних часів з архонтами античної епохи, тоді як 
подібність термінологічних виразів свідчить про 
чільне місце носіїв цих термінів в структурах 
державного управління.

При аналізі херсонеських джерел виразом "ви
конувати посаду першого архонта" звичайно інтер
претуються три різні формули: тгрсотархоутєисоу 
[Inscriptiones.., 1916, № 471], Арнаута тлу 
АацттротатлУ архЛи [Inscriptiones.., 1916, №425], 
Бацюрулааута таи тгрсотау apxav 
[Inscriptiones.., 1916, №420]. Якщо у першому випа
дку вираз нічого незвичайного у собі не містить, то 
термінологічні особливості у другому та третьому 
випадку потребують спеціального коментарю.

Декрет на честь Демократа, сина Аристогена 
[Inscriptiones.., 1916, № 425], датується II століт
тям н.е. і є одним з найбільш пізніх декретів 
серед тих, що розглядаються. Він відзначаєть
ся, зокрема, пишністю формулювань та мовни
ми особливостями діалекту койне. Пам'ятка 
IOSPE, І2, № 420 датується першим століттям 
н.е. і являє собою перелік заслуг громадянина 
перед полісом. Публікуючи останнє з цих дже
рел, В.В. Латишев зазначав, що у виразі 6
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Бйцо$ Бацю рулБаиті т а у  тгрсотау a p x a v  
трід у четвертому вінці декрету більш звичною 
була б формула йр^аиті т а у  тгрсотау a p x a v , 
яка у більш пишному вигляді зустрічається са
ме у декреті на честь Демократа. У цьому зв'яз
ку необхідно зазначити, що ap^avTi з декрету 
на честь Демократа являє собою форму загаль- 
ногрецького діалекту койне, який наприкінці II 
століття н.е. закріплюється в мові херсонеських 
декретів. Вираз Б ацю ругіоауті з декретів 
більш раннього періоду є формою дорійського 
діалекту, традиційного для херсонеситів. Цей 
вираз вказує на виконання вищої державної по
сади у дорійському полісі.

Тезу про існування у Херсонесі магістратури 
даміургів було висунуто ще при аналізі Прися
ги херсонеських громадян [Inscriptiones.., 1916, 
№ 401], де згадуються оі Б ацю руоі оі к а т а  
ttoAiv. На сьогодні, найбільш поширеним за
лишається погляд, що даміурги тут виступають 
у якості вищих посадових осіб, які мають якісь 
державозахисні функції. На підтвердження ду
мки про установу даміургів як полісну магіст
ратуру в дослідженнях наводилися приклади з 
пам'яток [Inscriptiones.., 1916, №№420, 423, 424, 
429], в яких зустрічається вираз 
Б ац ю р уп ааут і [Inscriptiones.., 1916, №418]. 
Ця формула аналогічна за побудовою іншим 
виразам, якими у тих самих джерелах познача
ються виконання інших посад у полісі. Отже, 
вираз Б ацю ругіоауті означає виконання чітко 
визначеної посади. Проте у цьому випадку, за
лишається незрозумілим інтерпретація цього 
виразу у четвертому та сьомому вінках декрету 
IOSPE, І2, № 420: тут у першому випадку, вираз 
інтерпретується як виконання державної поса
ди, у другому -  як виконання посади даміурга 
[Латышев, 1884, с.29-31]. Тому, на нашу думку, 
визначення даміургів, що згадуються у тексті при
сяги, як магістратів є недостатньо обгрунтованим і 
передчасним. Вірніше зупинитися на визначенні 
даміургів лише як посадових осіб, не надаючи їм 
поки статусу окремої магістратури.

Таким чином, у сучасній історіографії про
блема вищих магістратів Херсонеса Таврійсь
кого в античну епоху залишається нерозв'яза
ною. З одного боку, визнається, що у перших 
століттях н.е. такими магістратами були архон
ти, для III століття до н.е. ними визначаються 
даміурги. З іншого боку, існування архонтів 
фіксується і для III століття до н.е., а даміургів 
-  для перших століть н.е. Спроби розв'язання 
цієї проблеми в цілому не увінчалися перекон
ливими результатами, тому питання про вищі 
магістрати полісу досі залишається актуальним.
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Враховуючи важливість правильної інтерпре
тації грецьких термінологічних виразів для розу
міння особливостей державного устрою в тому 
чи іншому полісі, видається доцільним звернути
ся до джерел сусіднього для Херсонеса полісу 
західної частини Північного Причорномор'я -  
Ольвії. Тут вищими посадовими полісу була ко
легія архонтів. У джерелах різних періодів магіс
тратура архонтів представлена як головна у полі
сі, зустрічаються різні епітети цієї посади: "най- 
блискуча", "найважливіша". Архонти згадуються 
як колегія, так і окремо; як безпосередньо по по
саді, так і виразом "вища влада". Виконання по
сади архонта однією особою могло здійснювати
ся неодноразово, зустрічаються випадки трикрат
ного чи чотирикратного архонтства.

В ольвійських джерелах містяться різні фор
мули, за якими виражається виконання посади 
архонта. Усі вони об'єднані між собою виразом 
apXEiv tt|v apxnv, тобто "виконувати державну 
посаду": та$ Еттсоуицоид apx&s TTpcoTas
тєтракід np^ev [Inscriptiones.., 1916, №42], таі$ 
цеуіатаїд каі Етгсоуицоі$ арх°п$ тгрсотау 
тріаіу a p £ a s [Inscriptiones.., 1916, №43], ap^ag 
[та$ Ла|тттро]тата5 a p x a j  [Inscriptiones.., 1916, 
№51]. Вираз тгрсота арх<з ("перша влада") при 
цьому однозначно розуміється у якості магістра
тури архонтів, що, зокрема, засвідчує фраза 
apxcov т е  тру цЕуіотпу ap xnv  то  тЕтраюд 
[Inscriptiones.., 1916, №40] з декрету на честь Фе- 
окла, сина Сатіра.

Порівнюючи херсонеські та ольвійські фор
мули, в яких згадується виконання посади архон
та, можна зробити декілька висновків. У джере
лах обох полісів магістратура архонтів представ
лена як безпосередньо словом "архонти", так і 
виразом ттрсота а р х а . В Ольвії, як і у Херсоне
сі, вона нерідко супроводжується почесними епі
тетами: "найславніша", "найблискуча". В обох 
полісах зустрічаються випадки виконання однією 
особою архонтства декілька разів поспіль, що 
знаходить відображення у формулах джерел. 
Проте в Ольвії, на відміну від Херсонеса, вико
нання державної посади виражається лише за фо
рмулою apxeiv miv ap xpv, тоді як у Херсонесі 
співіснують формули архєш  тг)У ap xnv  та 
Бацюруєїу т а у  ap xav .

При порівнянні херсонеських джерел з ольвій- 
ськими необхідно зробити зауваження щодо ха
рактеру їх походження. Ольвія, на відміну від 
Херсонеса, належала до іонійських полісів, дер
жавні установи яких суттєво відрізнялися від до
рійських. Разом з тим існували й спільні для усіх 
грецьких держав риси, які проявляються, зокре
ма, у подібності формул, що виражають виконан
ня громадянином полісної магістратури.
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На нашу думку, вищі посадові особи Херсонеса 
Таврійського в залежності від типу джерел позна
чалися як дорійським терміном "даміурги", так і 
більш вживаним у греків терміном "архонти".

Херсонеські джерела з відомостями про архо
нтів та даміургів можна типологічно розподілити 
на три різновеликі групи. До першої, найбільш 
численної, відносяться постанови Ради та Народ
них Зборів, в яких згадки про магістратів зустрі
чаються у ввідній та заключній частинах. Тут се
ред магістратів неодноразово згадуються архонти, 
в числі яких і перший архонт у якості епоніма. 
Другу, менш численну групу, складають пам'ятки 
у вигляді баз статуй, встановлених державою гро
мадянам з переліком їхніх заслуг. Серед цього пе
реліку згадується, зокрема, виконання державної 
посади у формі аористного прикметника дієслова 
Бацюруєїу ("виконувати посаду даміурга"). До 
третьої групи належить Присяга херсонеських 
громадян [Inscriptiones.., 1916, №401], у якій зу
стрічаються оі Бацюруоі оі к ата  ttoAiv.

Фактично, лише в одному херсонеському 
джерелі даміурги та архонти згадуються одноча
сно. На нашу думку, термін "даміург" у виразі 6 
Бацо$ Б ацю руроауті т а у  ттрсотаи a p x a v  трід 
у четвертому вінці декрету IOSPE, І2, №420 при 
співставленні з Баціорутіаауті у  сьомому має 
іншу наповненість порівняно з тим, що пропону
валося раніше. Якщо слідувати від того, що тер
міном Баціорутіаауті у другому виразі познача
лося виконання громадянином посади даміурга, 
то у першому, у такому разі, має йтися про вико
нання цієї магістратури тричі поспіль. Вираз та у  
тгрсотау a p x a v  має вказувати, у цьому разі, на 
потрійне виконання громадянином посади голови 
колегії. Однак, як вже зазначалося вище, під цим 
виразом необхідно розуміти виконання посади 
першого архонта, який, що випливає з інших 
джерел, очолював структуру органів управління 
Херсонеса Таврійського в перших століттях н.е.

У зв'язку з цим, якщо вираз Баціорутіаауті 
т а у  тгрсотау a p x a v  має розумітися як виконан
ня посади першого архонта, то просто 
Баціорутіаауті означатиме входження громадя
нина до складу колегії архонтів. Такий висновок 
випливає як з аналізу декрету IOSPE, І2, №420, 
так і з ряду інших обставин. Вирішується, таким 
чином, одне з ключових питань державного ладу 
Херсонеса Таврійського -  питання про вищу по
лісну магістратуру. Спростовується також ряд 
помилкових висновків, спричинених неправиль
ною інтерпретацією джерел. По-перше, ще 
В.В. Латишев, порівнюючи четвертий і сьомий 
вінки декрету IOSPE, І2, № 420, не зміг зробити 
будь-якого змістовного висновку про причини 
їхнього відокремлення [Латышев, 1884, с.30]. Во-
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ни пояснюються тим, що після триразового вико
нання громадянином посади першого архонта, 
через декілька років він знову входить до колегії 
архонтів, але вже просто як архонт. Також двічі, у 
різні роки, до колегії архонтів включається Аріс- 
тон, син Аттіни, та громадяни з декретів IOSPE, 
І2, №424 та №429. По-друге, отримує пояснення 
той факт, що у переліках заслуг громадянина пе
ред полісом у декретах другої групи жодного ра
зу не згадується виконання магістратури архонта, 
тим більше, що у джерелах містяться неоднора
зові приклади про випадки виконання одним 
громадянином посади першого архонта декіль
ка разів поспіль. По-третє, архонтами слід ви
знати і урядовців, які позначаються терміном оі 
Б ацю руоі оі к а т а  ttoAiv у присязі хер сон сь
ких громадян.

Таким чином, при розгляді проблеми складу 
вищих магістратур Херсонеса Таврійського в 
античну епоху можна відзначити таке. Співіс
нування термінів "архонти" та "даміурги" в 
джерелах не свідчить про їхню належність до 
окремих магістратур у різні періоди існування 
полісу. Перегляд джерел з відомостями про да- 
міургів та архонтів дозволив зробити висновок 
про помилковість погляду щодо існування у
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Херсонесі установи даміургів як самостійного 
елемента структури управління. Теза про існу
вання у Херсонесі магістратури даміургів пара
лельно з магістратурою архонтів викликана не
вірним розумінням значення дієслова 
бацюруЕШ при інтерпретації джерел. Співста- 
влення відомостей херсонеських джерел з оль- 
військими дозволило зробити висновок про 
особливе етнічне походження терміну 
бац ю р уєїу  у порівнянні з терміном архєіУ- 
Останній значно частіше застосовувався у від
ношенні до виконання громадянином грецького 
полісу вищої державної посади. Вираз 
бац ю руєїу  у відношенні до виконання держа
вної посади, поступово витісняється з мови 
херсонеських епіграфічних пам'яток разом з 
поширенням у Херсонесі загальногрецького 
мовного діалекту койне. Це проявляється, зок
рема, заміною у пізніх джерелах дорійського 
дієслова барюруЕЇу більш звичним архєіУ. 
Таким чином, у джерелах різних типів вищі 
магістрати Херсонеса позначалися як дорійсь
ким терміном "даміурги", так і терміном "архо
нти", більш вживаним у греків.
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