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сулкуімлуварз, а жакіпрщ лщмгм взлзкаырщ увзлраоі ла кіпуі жоуилмвалзт 
тоаків у кіпрі ра ноз лдвдйзфкзт кваорайщлзт удокват. 
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Дмпйіглзкз пмуіайщлмї проукруоз дроупщкмгм пупнійщпрва вед 
гмпзрщ гавлм взмкодкзйз рак номхаокз омгмвмї жларі ра жайделзт 
йыгди і оабів, мглак гмвдпрз іплувалля пмуіайщлмї вдопрвз, цм жаикайа 
пдодглє пралмвзцд кіе лзкз і кайа ндвлі ноава, взявзймпя мглзк 
іж лаиваефзт нзралщ пмуіайщлмї іпрмоії дроупків.  

Нармкіпрщ вдйзкзи гавлщмгодущкзи сіймпмс Аоіпрмрдйщ вваеав 
пдодгліи жа праркакз номхаомк лапдйдлля лаибійщхзк бйагмк гйя 
гдоеавз (Aristot., Pol., IV, 9, 8, 1296 a, 5). Дм уієї вдопрвз кмейзвм 
віглдпрз одкіплзків і пдйял, цм ноауывайз ла вйаплмку нмйі. 
Аотдмймгіфлі жлатігкз взомбів дроупщкзт одкіплзків пвігфарщ ном 
іплувалля ракмгм номхаоку лапдйдлля. Ймгм нмфаркз жлатмгзкм 
у одхркат каипрдолі гйя взгмрмвйдлля нозкоап, цм омжрахмвувайапя 
нмояг іж „найаумк‖ VII пр. гм л.д. ла Пмгем Чзвірар1. Коік рмгм, 
ла нмяву лмвмї вдопрвз в кілуі VI пр. гм л.д. вкажуырщ лмвзи рзн 
лдвдйзкзт пікдилзт гомблзущ, днірасії ж нмвлзк ік‘як, як в 
аозпрмкоарії, жлатігкз в узт кмгзйат налмнйії, жмбоаедлля гмнйірпщкмї 
сайалгз ла одйщєсат; жлатігкз аксмо ж-ніг взла ла кіпуі кмоабдйщлзт 
аваоіи, какдлів гйя рзплдлля мйзвкмвмї мйії, взлмгоаглзт і мйзвкмвзт 
кіпрмфмк пвігфарщ ном нмяву лмвзт смок рмваолмгм пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва, цм прайз бажмы гйя смокувалля лмвмї вдопрвз2 . 

Навірщ жі пкунзт нмвігмкйдлщ алрзфлмї роагзуії кмейзвм взгійзрз 
вігмкмпрі ном пмуіайщлу гоуну дроупків, яку лд кмела віглдпрз лі гм 
аозпрмкоарії, лі гм кйієлрів фз оабів. Аоіпрмрдйщ, уозвкз ж „Тіоодлпщкмї 
нмйірії‖ якмгм жбдодедлі Гдоакйігмк Лдкбмк, нмвігмкйяє, цм дроупкз 
жаикаырщпя багарщка одкдпйакз (Heraclid. Lemb., fr. 44). Пом дроупщкзт 
одкіплзків жгагує ракме Фдмнмкн (Theopomp., FGrH 115 F 204 = 
Athen., XII, 14, p. 517d-518b). 

Пмояг іж узк родба нмправзрз нмвігмкйдлля Тзра Лівія ном 
каипроів ж упієї Ероуоії, якзт жаномпзв Таоквіліи Сундоб ла 
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бугівлзурвм тоаку Юнірдоа, пнйафуыфз їк гомхі ж гдоеавлмї 
пкаоблзуі (Liv., I, 56, 1).  

Дімліпіи Гайікаолапщкзи лажзває пдйял, цм лабзоайзпя у гмнмкіелі 
жагмлз дроупків, ндлдпракз (Dion. Hal., Ant. Rom., IX, 5, 4), 
нігкодпйыыфз їт жайделд пралмвзцд. Айд лд впі номпрі йыгз буйз 
кйієлракз у жларі. Пом „бійщхіпрщ війщлзт‖, цм каырщ мкодкі езрйа рак 
пакм, як аозпрмкоарз ра їт пйугз, нзхд Пмпігмліи, пвігфдлля якмгм 
жбдоіг Дімгмо Сіуійіипщкзи (Diod. Sic., V, 40, 4). 

Рзкйялз, мб‘єглалі у пнійку ілкмйз жвайзпя sodales (Liv., II, 3, 2; 49, 
5; III, 14, 3). Як взнйзває ж кмкдлраоы Гая гм мглмгм іж Закмлів 
12 рабйзущ, sodales – уд рі, цм лайдеайз гм мглієї кмйдгії, цм в годків 
лажзвайапя ¹ ˜taire…a, а пак жакмл ном уі кмонмоауії був жанмжзфдлзи ж 
жакмлмгавпрва Смймла (Dig., XLVII, 22, 4). 

Сакд рмку пмуіайщлзи рдокіл etera абм lautneteri, цм жупроіфаєрщпя в 
багарщмт дроупщкзт ланзпат (CIE № 809, 3366, 3418, 3835, 4081, 4144, 
4145 4549), гдякі гмпйіглзкз віглмпзйз гм фйдлів ракзт мб‘єглалщ 
дроупків, лагмймхуыфз ла жанмжзфдллі ущмгм рдокілу в годків. 

Сйіг вігжлафзрз соагкдлраоліпрщ йірдоаруолзт гедодй ра номбйдкз 
ж ілрдонодрауієы пмуіайщлзт рдокілів у ланзпат, цм нозжвмгзрщ 
гм лдвзжлафдлмпрі у смокуйываллят пуфаплзт гмпйіглзків.  

Так К. О. Мыййдо і В. Ддєкд вваеайз etera оабакз3. Їт нмгйягз 
нмгійяйз В. М. Дщякмв і М. Пайймррілм4. А. Г. Бдкхродк вваеав, цм 
etera = Ð penšsthj5. Ймгм гукку нігрозкайз Л. А. Єйщлзущкзи, 
О. І. Хаопдкіл ра Б. Ділкмв6 . 

О. Й. Ндкзомвпщкзи, В. Л. Цзкбуопщкзи ра І. Л. Маяк нмв‘яжувайз 
рдокіл etera ж годущкзк пймвмк Ð ˜ta‹roj «пунурлзк, рмваозх» ра 
нмгіблзк имку жа жлафдлляк йарзлпщкзк пймвмк sodalis, і вваеайз уы 
кардгмоіы мпмбйзвм нозвійдимвалзкз кйієлракз аозпрмкоарів, цм 
пкйагайз їт жбомилі жагмлз7. В. Сйылдфкм нігкодпйыє, цм багарі мкодкі 
гомблзуі ра смокуйа ікдлі, як у нмвлмноавлмгм гомкагялзла, гмвмоярщ 
ном лджайделд пралмвзцд etera8. Л. Л. Кмсалмв вваеає дроупщкі etera 
номрмрзнмк озкпщкзт sodales, нігкодпйыыфз, цм мпраллі буйз фйдлакз 
лд йзхд одйігіилзт і нмйірзфлзт, а и номсдпіилзт мб‘єглалщ9. 
Е. Маклакаоа вігжлафає, цм ланзпз жі пймвмк etera жупроіфаырщпя 
у вдйзкзт пікдилзт нмтмваллят і мжлафаырщ „кйієлра‖10. Як бафзкм, 
у гмпйіглзків лдкає єглмпрі цмгм фіркмгм взжлафдлля прарупу etera. 

Віглмплм дроупщкзт одкіплзків нмгйягз іпрмозків рде омжгійзйзпя. 
І. В. Ндрухзй ра М. І. Рмпрмвудв вваеайз їт коінакакз11. Д. Рдлгайй-
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МакІвдо ра М. А. Демлпрмл нознупрзйз іплувалля нмояг 
ж аозпрмкоарієы ра іймракз пдодглщмгм кйапу ж фзпйа кйієлрів, жаилярзт 
у одкдпйі и рмогівйі12. М. М. Зайдпщкзи жажлафав, цм в дроупщкзт 
мбцзлат, цм кайз „птіглу смоку‖, лд кмгйм бурз лджайделзт віг жларі 
пмуіайщлзт дйдкдлрів, в рмку фзпйі и одкіплзків, мкоік ілмждклзт 
кмймліпрів, ніоарів і лаикалуів13. Піжліхд віл нознупрзв, цм в кіпрат 
буйм смокайщлм лджайделд, айд дкмлмкіфлм жлдгмйдлд лапдйдлля14. 

О. Й. Ндкзомвпщкзи вваеав кмейзвзк іплувалля пмуіайщлмгм 
номхаоку, лджайделмгм віг ноавйяфмї вдотівкз: одкіплзків, мб‘єглалзт 
у кмйдгії15. Ф. Кмйщб жажлафав, цм вігкозрі аотдмймгакз дроупщкі 
„найауз‖ бугувайз калгоівлі гоунз одкіплзків, нмгіблі гм рзт, які 
жаномпзв гм Рзку Таоквіліи Сундоб (Liv., I, 56, 1)16. Б. Д‘Агмпрілм, 
К. Де. Скір і Де. Какнмодайд вігжлафаырщ ла нмфарку V пр. гм л.д. 
нмяву лмвмгм жакмелмгм номхаоку лапдйдлля, лджайделмгм віг „праомї‖ 
жларі, нмв‘яжалмгм ж омжвзркмк рмогівйі, одкдпйа і рмваолмгм пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва17. Оглак гмпйіглзкз мндоуырщ йзхд галзкз аотдмймгії, 
лд мрмрмелыыфз жгагалу вдопрву ж вігмкзкз ж нзпщкмвзт гедодй 
і ланзпів гоунакз дроупщкмгм лапдйдлля. 

Ндмбтіглм жлмву ніггарз козрзфлмку алайіжу впі лаявлі гедодйа 
ж кдрмы гмвдгдлля фз пномпрувалля кмейзвмпрі мрмрмелдлля etera ж 
фйдлакз гдрдоіи ла жоажмк годущкзт фз sodalitas озкйял, ра віглдпдлля 
їт гм пдодглщмгм номхаоку дроупків. 

Пдох жа впд, лдмбтіглм омжгйялурз уозвмк Пмпігмлія (135-51 оо. 
гм л.д.), номгмвеувафа Пмйібія, цм лавмгзрщ Дімгмо Сіузйіипщкзи, 
ном tîn ™leuqšrwn oƒ ple…ouj „бійщхіпрщ війщлзт‖ пдодг дроупків, 
номрзправйдлзт жларі ра їт оабак і лабйзедлзк пйуелзкак oƒ 
qer£pontej (Diod. Sic., V, 40, 3-4). 

Ф. Якмбі вваеав, цм жакіпрщ oƒ qer£pontej родба фзрарз oƒ ¥rcwntej 
(Posid., FGrH 87 F 119). Цы е соажу Пмпігмлія М. М. Зайдпщкзи вваеав 
жагагкмвмы18. Опкійщкз жмбоаедлля бдлкдрів дроупків в мнзпі Пмпігмлія в 
уіймку пнівнагайм жі пвігфдллякз ікмлмгоасіфлзт гедодй, 
О. Й. Ндкзомвпщкзи вваеав, цм вдпщ „ріоодлпщкзи дкпкуоп‖ ґоулруєрщпя 
ла вйаплзт пнмпрдодедллят алрзфлмгм іпрмозка19. О. П. Цзбдлкм 
взпймвйывавпя номрз кмодкруоз Ф. Якмбі20. Ндцмгавлм Де. Фіонм 
вжагайі взоіхзв, цм § 4 є вправкмы Дімгмоа Сіузйіипщкмгм, цмноавга 
уікавд лак одфдлля віл жайзхзв Пмпігмліы21. Дмкажз гмпйіглзка цмгм 
нмврмоів соаж ном нймгыфіпрщ ждкйі и, як лапйігмк, жліедліпрщ дроупків і 
вроару лзкз гавлщмї гмбйдпрі у §§ 3 і 5, а ракме ном жкілз фапу в узт 
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уозвкат22 лд взкйзкаырщ жандодфдлщ. Нджомжукійа гукка аврмоа ном 
лдмбтігліпрщ Дімгмоу вправйярз галі ном гві гоунз оабів, їт мгяг і мнзп 
бдлкдрів. Такме лджомжукійд нмяплдлля віглмплм кмрзвів пнмрвмодлля 
рдкпру: гмпйіглзк вваеає, цм Дімгмо Сіузйіипщкзи вігрвмоыє пуфаплі 
имку жвзлувафдлля ірайікакз, цм боайз уфапрщ у Смыжлзущкіи віилі, 
дроупків, фдодж їт жоагу ілрдодпак алрзозкпщкмї кмайіуії, мпкійщкз вмлз 
вроарзйз пвмы праомгавлы гмбйдпрщ23. Ця лдгмвіоа гм нмвігмкйдлщ 
роагзуії фдодж бууікрм пвігмкд „нмгвмєлля‖ алрзфлзкз іпрмозкакз 
мглмгм и рмгм е нмвігмкйдлля, вігмка ж нмфарку XX пр. і пноавдгйзвм 
ніггала козрзуі24. Зодхрмы, лдвгмвмйдліпрщ дроупкакз в ірайіків кмгйа 
взлзклурз лабагарм оаліхд, ланозкйаг, фдодж їт лднозєглалля 
гм Галлібайа ніг фап Доугмї Пуліфлмї віилз25. 

Кмодкруоу Ф. Якмбі рде кмела вваеарз лдгмодфлмы, агед у § 1 уед 
везваєрщпя рдокіл oƒ qer£pontej у пнмйуфдллі tîn qer£peuÒntwn Ôclwn 
tarac¦j „рзплявз ыобз нозпйуелзків‖ (Posid., FGrH 87 F 119). Коік 
рмгм, в дроупщкзт ланзпат жлатмгзкм вігнмвіглзк ущмгм рдокілу. 
Дмпйіглзкз вед гавлм жвдолуйз увагу ла ікдла atrane у ланзпат CIE 
№ 3415, 3426, 4142, віг якзт урвмозймпя йарзлпщкд ік‘я Atrius, 
цм нмв‘яжалд ж atrium (TLL. – Vol. 2. – Sp. 1104). М. Пайймррілм 
нознупрзв, цм йарзлпщкд atrium у жлафдллі «жайа, найау» нмтмгзрщ віг 
дроупщкмгм aθre (atre)26. О. І. Хаопдкіл взгійзв у ланзпі ж Піогз дроупщкд 
пймвм atranes, якзк ноавзрдйщ Цдод лажзває пдбд нм віглмхдллы гм 
бмгзлі Улі-Апраорз27. У сілікіипщкіи фапрзлі рдкпру ущмку пймву 
вігнмвігає bdy, якд М. Л. Гдйщудо вваеає нмжлафдлляк жайделмї йыгзлз, 
bd «бмг»28. Бмгакз лажзвайз у каосагдлпщкзт ланзпат жайделзт йыгди, 
нмгіблзт жа прарупмк гм озкпщкзт кйієлрів29. Оред, atran кмед бурз лд 
йзхд мпмбзпрзк абм омгмвзк ікдлдк (СІЕ № 1790; 1834; SE, 2005, № 70, 
REE 27 (tav. LI)), а и нмжлафдлляк жайделмї йыгзлз. 

Піг фап омжкмнмк у Тмпкалі (Лула, Акваомппа, Муойм), Рзкі і Лауії 
віглаигдлі оуїлз кмкнйдкпів VIII-VI пр. гм л.д., цм лагагуырщ „найауз‖ 
птіглзт узвійіжауіи30. Тмку atran кмед бурз рмрмелзк йарзлпщкмку 
atriensis „кахрдйял‖ і вігнмвігарз годущкмку Ð qer£pwn, цм нмв‘яжалм 
ж qer£pnh „езрйм‖, а в гмкдоівпщкі фапз жлафзйм „кмкналщимл вмїла‖ 
і йзхд ніжліхд „пйуга, оаб‖31. Ммейзвм, имгм дроупщкзи вігнмвіглзк 
номихмв нмгіблу е двмйыуіы: у оалліи ндоімг ароалз втмгзйз гм 
мрмфдлля ноавзрдйів „найауів‖, а в фапз Пмпігмлія рак лажзвайз 
лабйзедлзт пйуелзків жларі, цм кайз мкодкі езрйа в ароії (Diod. Sic., 
V, 40, 1), якзт іпрмозк номрзправйяє ілхзк оабак-пйуелзкак (Diod. Sic., 
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V, 40, 3). Оред, жа Пмпігмлієк, іплувайм як кілікук фмрзоз кардгмоії 
лапдйдлля: жларщ, її лабйзедлі кйієлрз, „бійщхіпрщ війщлзт‖ ра оабз. 

Щм е пмбмы явйяйа „бійщхіпрщ війщлзт‖, цм кайа мкодкі езрйа? 
Пдох жа впд, взжлафзкм, фз втмгзйз гм уієї кардгмоії мпмбз, цм 
нмжлафайзпя у ланзпат як etera. З ланзпів взнйзває, цм впі etera – 
фмймвікз32. Оглак уі йыгз лд каырщ вкажівмк ла ікдла барщків, рмбрм 
жв‘яжків у лзт жі пвмїк омгмк абм лдкає, абм вмлз ндодовалі. Згіглм ж 
роагзуієы, у Рзкі мпмбз, цм кмгйз лажварз ікдла війщлзт барщків, 
лажзвайзпя нарозуіякз, а нйдбдї буйз бігйзкз і лд кмгйз лажварз 
війщлзт барщків (Liv., X, 8, 10; Dion. Hal., Ant. Rom., II, 8, 3).  

Оглак нйдбдї лд буйз оабакз, кайз вйаплі омгз і кагіпроаруоз. 
Такме і etera лдкмв бз кайз нмвлд омгмвд ік‘я, як у війщлмї мпмбз, 
багарі нмтмвалля і кагіпроаруоз. Єгзлмы вігкілліпры буйа лаявліпрщ 
вкажівкз ла мкодку нмвлмноавлу йыгзлу, ж якмы нмв'яжалзи etera. 
Нанозкйаг, СІЕ № 3366: arnθ. vuisi. v. lautn. eteri, CIE № 3418: aule. 
sceviś. arnθial. etera. За ракзк ед нозлузнмк жбугмвалі ланзпз 
(СІЕ № 2480, 2481, 3090, 3379, 3683 ра іл.). Наибійщх нмкажмвзкз є 
ланзпз: СІЕ № 3795: snuti huzetnaś ра СІЕ № 3796: pumpu snute etera. 
Окодкі нмтмвалля уієї вдопрвз пуномвмгеуырщ ланзпз ла кхрайр: suθi: 
etera: veluś: aneiś[: se]ntinates (гд suθi абм suti „кмгзйа‖33). Вігмка багара 
гомблзуя etera ж омгу Вдлдрд ж Пдоужії (СІЕ № 4143-4151).  

З узк номхаокмк нмв‘яжалі кагіпроаруоз zilaθ eterav i camθi eterau34. 
Нанзп Вдйа Айдрлз ж Таоквіліи (СІЕ № 5816) гмвмозрщ, цм 
кагіпроаруоу zilaθ eterav жакіцайз нодгправлзкз жларлзт омгзл, 
пукіцаыфз її жі „пвмєы‖ - zilaq parcis35. Оглак Л. А. Єйщлзущкзи 
вваеав, цм etera кмгйз бурз лмпіякз аозпрмкоарзфлзт омгмвзт ікдл, 
рзт пакд омгів, фзїкз кйієлракз вмлз буйз36. Сакд гм ракмї гуккз 
нозихйз ніпйя алайіжу ланзпів (CIE № 3965-3967) 
О. Й. Ндкзомвпщкзи і В. Л. Цзкбуопщкзи37. За їт нознуцдллякз, etera 
ж вкажалзт днірасіи мрозкав омгмвд ік‘я пвмєї гоуезлз жларлмгм омгу. 
Віглмплм е Вдйа Айдрлз вмлз првдогеуырщ, цм віл кіг жакіцарз гві, 
лд пукіплі, кагіпроаруоз у оіжлзи фап38. 

Згіглм роагзуії, Таоквіліи Поіпк лавірщ ніпйя хйыбу 
ж аозпрмкоаркмы Талаквійщ лд жкіг мрозкарз нмвлзт ноав гомкагялзла 
кіпра Таоквілії, цм жкупзйм имгм нмгарзпя гм Рзку (Liv., I, 34, 1; Dion. 
Hal., Ant. Rom., III, 47, 2). Лзхд рак, як нзхд Дімліпіи Гайікаолапщкзи, 
озкйялз гмймпувалляк ндодвдйз имгм ж нйдбдїв у нарозуії (Dion. Hal., 
Ant. Rom., IV, 3, 4). Оред, Вдй Айдрла ж рзт пакзт Таоквіліи лд кіг 
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мрозкарз гдоеавлмї нмпагз, якцм був etera. Шйыб іж аозпрмкоаркмы 
лд гавав etera нмйірзфлзт ноав, кіпракз дроупків кдоувайз 
нодгправлзкз жларлзт омгів. 

Якд е кіпуд жаикайз в Ероуоії фмймвікз, цм вігіовайзпя віг пвмїт 
омгів, нмроанзйз гм кіпра і мрозкайз, ілкмйз фдодж хйыб, ноавм ла 
втмгедлля гм війщлмгм і жларлмгм омгу бдж кмейзвмпрі жаикарз кдоівлі 
нмпагз? Як ла лаху гукку, омжібоарзпя у ущмку гмнмкмед пмуіайщлзи 
рдокіл lautneteri, цм пкйагаєрщпя ж гвмт пйів: lautn ра etera.  

А. Г. Бдкхродк, якзи жавгякз бійілгвак СІЕ № 1288, 3962 жлав, цм 
lautni – „вігнуцдлзк‖, вваеав etera = Ð penšsthj і рмку првдогеував, цм 
lautneteri – уд вігнуцдлзк, жакоінйдлзи жа пійщпщкмы розбмы, цм кав 
гдякі нмйірзфлі ноава39. Л. А. Єйщлзущкзи нозоівлывав lautneteri ж 
озкпщкзк cliens libertinus (Liv, XLIII, 16, 4), тмфа пак вваеав etera 
мглмфаплм нйдбдякз, ндлдпракз і ндйаракз40. О. Й. Ндкзомвпщкзи 
і В. Л. Цзкбуопщкзи првдогеувайз, цм etera буйз уаопщкзкз 
гоуезллзкакз, а ніпйя ндодтмгу вйагз гм кагіпроарів, вігнмвіглм, їт 
вмїлакз, рдокіл lautneteri нмжлафав біиуів омгмвзт гоуезл41. Діиплм, 
lautn взжлафдлм кмкбілармолзк кдрмгмк як „оіг, омгзла‖42. Позомглм, 
ланзп ж Вмйардооз (CIE № 49: ta. suti. mucetiś. cneunaś. lautuniś) лд кмед 
ндодкйагарзпя як „уя гомблзуя Мукдрія Клдулапа, вігнуцдлзка‖, бм 
ндодг лакз війщла йыгзла ж нмвлзк ік‘як. Тмку ймгіфлзи ндодкйаг: 
„Ця гомблзуя омгзлз Мукдрія Клдулапа‖. Доуга фапрзла рдокілу, вйаплд 
eteri, вваеаєрщпя нмтіглзк віг годущкмгм Ð ˜ta‹roj „пунурлзк, рмваозх‖. 

Сйіг жажлафзрз, цм нмгібла „лаомгла‖ дрзкмймгія пуномвмгеує 
рдокіл etera цд ж алрзфлзт фапів, кмйз Сдовіи, ланозкйаг, нзпав, цм 
дроупщкі гйавз рйукафзйз лажву Etruria віг годущкзт пйів ›teroj 
„ілхзи‖ ра Óroj „кмогмл‖ (Serv., Aen., XI, 598). Вед уя мбправзла, а 
ракме лаявліпрщ у гдякзт дроупщкзт ланзпат пйів etra, lauteri, etri ра 
etru як мпмбзпрзт ікдл (СІЕ № 52, 359, 360, 3415, 3427, 3428, 3431) 
гмвмозрщ жа имгм дроупщкд нмтмгедлля. Пмєглалля в мглмку пймві 
lautneteri дроупщкмї фапрзлз lautn ра годущкмї etera рде взгйягає 
нігмжоійм. Вжагайі, пдодг 107 лдкмв бз жанмжзфдлзт дроупкакз годущкзт 
пйів, фвдорщ – уд лажвз нмпугзл лджвзфлмї гйя лзт смокз43. 
Оред, пмуіайщлі рдокілз нмвзллі бурз кіпудвмгм нмтмгедлля. 

Як ла лах нмгйяг, номхаомк вігіовалзт віг мбцзлз фмймвіків кмела 
нмоівлярз ж лаявлмы в аотаїфліи Годуії вдопрвмы oƒ dhmiourgoˆ 
(dhmioergoˆ), лажва якмї нмтмгзйа, як і lautneteri, ж гвмт пйів d»mioj 
„лаомглзи‖ і tÒ œrgon „ноауя‖ і нмжлафайа одкіплзків, віплзків, пніваків, 
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йікаоів і віцулів, у кйапзфлзи ндоімг іплувайа взца гдоеавла нмпага ж 
ракмы е лажвмы44. Щмноавга, О. І. Хаопдкіл жлатмгзв у ланзпат дроупків 
вігнмвіглзк пймву tÒ œrgon – arce45. Оглак жгмгмк віл вігкмвзвпя віг 
жбйзедлля дроупщкмї кмвз ж годущкмы46. У ніжліхзт пймвлзкат уд пймвм 
вігпурлє47, ракме іплуырщ омжбіелмпрі у имгм рйукафдллі48. 

Офдвзглм, в дроупщкмку пупнійщпрві, гд вдйзка омйщ лайдеайа 
аозпрмкоарзфлзк кйалак, вігіовалі віг пійщпщкмї мбцзлз йыгз, які лд 
кайз вйаплмгм нмйя и жкухдлі буйз жаикарзпя одкдпйакз ра ілхзкз 
взгакз гіяйщлмпрі, лд нмв‘яжалзкз ж ноауды ла ждкйі, хукайз 
нмкомвзрдйщпрва у вдйзкзт аозпрмкоарзфлзт омгзл. Так, одкіплзкз, 
цм взомбйяйз нозкоапз, кдхкайз і ноауывайз нмояг іж „найаумк‖ ла 
Пмгем Чзвірар49. Піжліхд, гоунз мжгмбйывафів ж упієї Ероуоії 
нозкйзкайзпя уаодк Таоквілієк Сундобмк гм Рзку жа нйару (Liv., I, 
56, 1). Такд е гієпймвм accire „нозкйзкарз, жайуфарз, жаномхуварз‖, 
цм кає ндвлзи кмкалглзи вігрілмк, взкмозпрмвуєрщпя Лівієк, кмйз віл 
омжнмвігає ном жаномхдлля куйафлзт біиуів і емкдїв ж Ероуоії гм Рзку 
Таоквілієк Поіпкмк (Liv., I, 35, 9). Цзт йыгди, жмбоаедлля якзт, гм 
одфі, хзомкм нодгправйдлі в дроупщкмку кзпрдурві, кмела нозоівлярз 
гм акрмоів ж Вди, бійщхіпрщ якзт буйа оабакз (Liv., V, 1, 5), 
айд кдоувайа лзкз ндвла війщла кдлхіпрщ, нігнмоягкмвала Вдипщкмку 
уаодві. Дм уієї е кардгмоії лапдйдлля пйіг гмйуфзрз нзпаоя-пдкодраоя 
Пмопдлз (Liv., II, 12, 7; Dion. Hal., Ant. Rom., V, 28, 2). 

Вігкіллмпрі в рдокілмймгії (lautneteri абм etera) гмвмоярщ ном оіпр 
ілгзвігуайіжку пдодг війщлзт гомкагял дроупщкзт кіпр: якцм пнмфарку 
ноауівлзків нозкйзкайз йзхд кйалз (lautn), рм ніжліхд 
нмкомвзрдйщпрвм лаг etera нмфайз жгіиплыварз мкодкі нмвлмноавлі 
гомкагялз. Сакд вмлз оажмк ж etera і пкйагайз „бійщхіпрщ війщлзт‖ 
Пмпігмлія, а їт жлафлм пкомкліхі віг аозпрмкоарзфлзт пікдилі 
нмтмвалля ра днірасії ж нмвлмы смокуймы ікдлі внайз в мфі пуфаплзк 
гмпйіглзкак. Вмлз е мналмвувайз и нмпагз zilaθ eterav і camθi eterau, 
рак пакм, як нмпагу „гдкіуог‖ розкайз в оукат нодгправлзкз 
аозпрмкоарії і нмвлмноавлі гомкагялз гдякзт гмоіипщкзт нмйіпів.  

Оред, пакд рзт йыгди, цм сігуоуырщ у ланзпат ж нмвлзк ікдлдк 
нмояг ж мпмбакз, нмжлафдлзкз як etera (а лд lautneteri) кмела 
жаоатуварз гм пдодглщмгм номхаоку дроупщкмгм пупнійщпрва. Ваекм 
взжлафзрз їт оіг жалярщ, ном уд кз лд каєкм ілсмокауії ж кмомркзт 
днірасіи. Ммела йзхд нознупрзрз, цм уд буйз гмпнмгаоі лдвдйзкзт 
одкіплзфзт каипрдодлщ, кдоівлзкз гоун мжгмбйывафів і гоіблі 
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ждкйдвйаплзкз, які мпвмїйз рмваолі взгз пійщпщкмгм гмпнмгаопрва: 
взомцувалля мйзвз і взлмгоагу. Тдокілакз lautneteri ра etera, цм лд 
каырщ годущкмї дрзкмймгії, дроупкз кмгйз нмжлафарз мпмбзпрм війщлзт 
фмймвіків, кдхкалуів дроупщкзт кіпр ж мбкдедлзкз нмйірзфлзкз 
ноавакз, лд нмв‘яжалзт іж пійщпщкзк гмпнмгаопрвмк, цм взкмлувайз 
омбмру, лднозилярлу гйя аозпрмкоарії і нмвлмноавлзт гомкагял. 
Сдодг лзт кмгйз бурз і одкіплзкз, айд вмлз лд урвмоывайз кмйдгіи, а 
нігнагайз ніг нмкомвзрдйщпрвм жларлзт омгзл і нмвлмноавлзт гомкагял. 
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Резюме 

Ялкм А. Л. Содгляя номпймика ъроуппкмгм мбцдпрва 
Срарщя нмпвяцдла мглмку зж пймелдихзт вмномпмв пмузайщлми зпрмозз 

ъроупкмв: номбйдкд пуцдпрвмвалзя, лаоягу пм жларщы, жавзпзкшк лапдйдлздк з 
оабакз, номпймикз, кмрмоая бшйа подглди нм гмпрарку з зкдйа лдкмрмошд 
ноава. На мплмвалзз козрзфдпкмгм алайзжа пммбцдлзи алрзфлми роагзузз, 
п нозвйдфдлздк ъроуппкзт лагнзпди з галлшт аотдмймгзфдпкзт оапкмнмк 
в Тмпкалд, аврмо нозтмгзр к пйдгуыцдку вшвмгу. В пмузайщлми проукруод 
ъроуппкмгм мбцдпрва V-III вв. гм л.ъ. нозпурпрвмвайа номпймика лдбмгаршт з 
лджларлшт, лм нмйлмноавлшт гоаегал. Лзуа, сзгуозоуыцзд в лагнзпят как 
lautneteri з etera, лд втмгзйз в подглыы номпймику, нмпкмйщку жавзпдйз мр 
жларлшт пдкдипрв з лджларлшт нмйлмноавлшт гоаегал з лд зкдйз 
нмйзрзфдпкзт ноав. 

 
 
 
 
 
 




