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ребувались і певні математичні здібності: міняйли мали прово-
дити в голові складні розрахунки з дробами. Помилки у цих 
розрахунках загрожували їм великими збитками [5, с. 304–
305].  

Перейдемо до візуальних джерел для аналізу образа мі-
няйл в нідерландському суспільстві.  

Взагалі, в перший раз сюжет «Міняйло та його дружина» 
ми зустрічаємо в творчості самого Квентіна Массейса – його 
картина датується приблизно 1514 роком. Ван Реймерсвале, 
безумовно, запозичив композиційне рішення саме у свого 
вчителя – його зображення міняйл багато в чому повторює 
картини Массейса, але, все ж таки, не у всьому. «Міняйло» 
Массейса сидить поряд зі своєю дружиною за столом, зважу-
ючи монети на вагах, ніби ілюструючи фразу з Біблії: «Нехай 
будуть терези і гирі ваші певні» [Левіт 19:36]. Дружина ж ди-
виться на чоловіка, покинувши на хвильку читання Часослову. 
Відмінності між вчителем Массейсом та його учнем ван Рей-
мерсвале у деталях, на перший погляд – неочевидними, але 
за змістом – визначальні. На їх розгляді ми докладніше зупи-
нимось нижче. 

Серед творчого спадку ван Реймерсвале нам відомо май-
же з десяток реплік цього массейсівського сюжету, які дату-
ються 40-вими роками XVI сторіччя. Проаналізуємо одну з цих 
картин – «Міняйло та його дружина»(1539) з колекції музею 
Прадо (Мадрид). Ми спробуємо деконструювати зображення 
міняйл, спираючись на думку постструктуралістів, що структу-
ри не мають у собі глибоких істин, які чекають лише, щоб їх 
зрозуміли, але конструкти культури, створені через дискурс [6, 
с. 143]. Картини як ніщо інше відносяться саме до конструктів 
культури – вони є творіннями художника, який жив у певний 
час у певному місті, в певному оточенні, що і сформувало його 
світобачення, які і відбиває картина.  

Всі елементи вказують на головне протиріччя матеріально-
го і духовного – воно пронизує вже картину Массейса, і ще 
більш посилюється у ван Реймерсвале, який підсилює харак-
терне в людині, іноді до гротеску, задля зображення сутності 
речей, а не їх живописних копій. 

Кімната знаходиться майже поза зором глядача, на відміну 
від кімнати міняйл Массейса. Ми бачимо лише полиці шафи, 
що заставлені різними речами – зв’язками боргових розписок 
безпосередньо поза чоловіком та згаслою свічкою, яка стоїть 
поза дружиною міняйли. Інші предмети закриває пишний голо-
вний убір чоловіка. Боргові розписки та інші папери вказують 
на основну діяльність міняйли – різні фінансові операції. Згас-
ла свічка над головою жінки може бути алюзією на картину ван 
Ейка «Подружжя Арнольфіні», де єдина запалена свічка на 
канделябрі означає присутність Бога у помешканні. Тут свічка 
не горить, хоча дружина нібито і читає Святе Письмо. Що 
цікаво, на картині Массейса ми також бачимо згаслу свічку, хоч 
і меншого розміру прямо за спиною жінки. Очевидно, це не 
просто випадковий збіг обставин. Скоріш, обидва художники 
намагались вказати на один і той самий факт - людина не 
може служити одразу двом господарям – Богу та мамоні [Матв 
6:24]. Жінка дивиться на свого чоловіка, який зважує монети, 
відволікшись від Святого Писання. Ван Реймерсвале підкрес-
лив амбівалентність образу цієї жінки: вона хоче видаватися 
та, мабуть, і бути благочестивою, але матеріальне – гроші, 
відволікає її увагу від небесного. 

Простір столу, за яким сидять міняйли на перший погляд 
видається перевантаженим предметами – чорнильниця з 
паличкою для письма, відкрита скринька із маленькими шма-
точками свинцю, які відповідають вазі різних монет, що лежать 
поряд, розділені за ознакою металу, з якого вони зроблені. 
Ближче до жінки лежить гаманець та розкрита книга, яку вона 
гортає. Тут ми не можемо не відмітити цікаву еволюцію в об-
разі дружини міняйли, яка відбулась за 20 років, що пройшли 
між написанням картини на цей сюжет Массейсом та ван 
Реймерсвале. 

На картині останнього, як було відмічено вище, на стороні 
жінки лежать книга та гаманець. Поряд із дружиною міняйли 
авторства Массейса лежить лише книга. Монети, ваги, перли-
ни, рахунки, каблучки – все це лежить на «чоловічій» половині 
зображення, яка відділена від «жіночої» гарним «ванейківсь-

ким» опуклим дзеркалом. Дружина лише окидає поглядом 
чоловіка, що зайнятий своєю справою, але сама вона стосунку 
до неї ще не має, тоді як дружина міняйли пензля ван Реймер-
свале вже тримає під контролем гаманець чоловіка, і, судячи 
по всьому, є вже його партнером у всіх фінансових справах. 

Монети, які, мабуть, очікують на зважування для верифіка-
ції їх вартості, - всі ці нечисленні золоті каролю та гульдени, та 
менш вартісні срібні монети – ліари, стювери і екю та купка 
мідних дюйтів (duits), не змішані один з одним, але лежать 
окремими купками, відповідно до номіналу. 

Сам міняйло, одягнений в звичайний зелений каптан із ху-
тряною опушкою, і в той же час носить пишний, але трохи 
химерний головний убір лососевого кольору, який є явним 
анахронізмом на середину XVI сторіччя, і, крім того, створений 
для жінок [7, с. 143].  

Це протиріччя не є випадковим. Ван Реймерсвале зобра-
жує міняйлу в сатиричному ключі, на відміну від Массейса, 
який лише зобразив людину за роботою. Ван Реймерсвале 
ставив собі за мету висміяти вади людей цієї професії – їх 
жагу до грошей, що превалює над благочестивими прагнен-
нями, і в той же час, він не дійшов тут до гротеску, як у випадку 
із «Збирачами податків». Він лише підсилив деякі фізичні 
ознаки – щільно стиснуті губи, що говорить про скупість, ви-
ступаючі на руках артерії міняйли, що в свою чергу говорить 
про стан великого напруження чоловіка у момент зважування 
монети. Він, безумовно, захоплений своєю справою. Так само 
захопленою виглядає і його жінка, яка пильно вдивляється у 
ваги. 

Саме це захоплення і викликало осуд художника, а, відпо-
відно, і замовників, які стояли за художником. Матеріальне 
надто захопило працьовитих бюргерів, і відвернуло їх погляд 
від горнього, від Бога. Якщо картина Массейса ще повна натя-
ками на надію уникнути гріха жадібності - скляні чотки за спи-
ною міняйли, ваги – алюзія на знаряддя архангела Михаїла в 
день Страшного Суду, перлини – алюзія на Євангеліє – «Ще 
схоже Царство Небесне на купця, що шукає гарних перлин» 
[Матв 13:45]. 

В той же час купка срібних монет натякає на срібляники Іу-
ди [8, с. 155]. Хоча загалом гроші у ван Реймерсвале, як і у 
Массейса, не мають негативних конотацій. Вони більш нейт-
ральні, ніж у серії картин першого «Збирачі податків». 

Таким чином, образ міняйл у творчості ван Реймерсвале, 
що, скоріш всього, збігається із уявленнями самих бюргерів, 
амбівалентний. З одного боку, нідерландці завжди з пошаною 
ставилися до праці та працюючих, з іншого – професія міняйл 
пов’язана із грошима, тому міняйли ризикують впасти в гріх 
жадібності (“avaritia”). В поєднанні із стрімким економічним 
ростом самого Антверпена, значення міняйл зростає, як зрос-
тає і їх відповідальність та кількість грошей, що проходить 
крізь їх руки. Тому численні картини на тему «міняйл» служать, 
на нашу думку, своєрідним застереженням, як самим міняй-
лам, так і іншим бюргерам, в умовах існування бінарної опози-
ції «матеріальне – духовне», залишатись десь посередині, не 
підпадаючи цілком під владу грошей, але звертаючись інколи 
поглядом до світу горнього.  
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 Реформи Шан Яна на основі розділу 68 книги Сима Цяня «Ши цзі, Історичні записи»  
 

68 розділ «Історичні біографії, ле чжуань» книги Сима Цянь 
«Ши цзі, Історичні записи» [1] присвячено життєпису Шан 
Цзюня (більш відомого в історії як Шан Ян або Гунсунь Ян або 
Вей Ян, 395 — 338 рр. до Р. Х.) – видатного діяча доби «Чжа-
ньго, борючі царства». Гунсунь Ян був відомим теоретиком 
філософсько-політичного вчення та одним з основоположників 
школи законників (легістів).  

Термін "легізм" походить від латинського «legis»- закон. 
Китайці ж називали легістську доктрину «фацзя». Даний жит-
тєпис (біографія) державного діяча Стародавнього Китаю 
проливає світло на діяльність Шан Яна в його рідному царстві 
Вей та царстві Цінь. Впроваджені ним суспільно-політичні 
реформи призвели до посилення, а згодом і піднесення царст-
ва Цінь над іншими, що врешті-решт призвело до першої в 
історії Стародавнього Китаю об’єднаної імперії Цінь.  

Шан Ян з’явився на світ у збіднілій аристократичній родині 
в царстві Вей. Звали його Ян, він належав до роду Гунсунь та 
був княжичем, позашлюбним сином правителя цього царства. 
В юності Шан Ян був послідовником сінмін (легізму) - вчення 
про покарання і відповідальність за скоєне. Він здобув тради-
ційну освіту. Служив чжуншуцзи (трішки вище секретаря) в 
свиті вищого сановника Гун Шуцзо свого рідного царства. У 
біографії, яку нам подає Сима Цянь[3], [4], Гун Шуцзо характе-
ризує його як «розумного». В той же час перший радник пра-
вителя Вей не квапився рекомендувати його гуну (князеві). 
Одного разу сталося так, що Цзо захворів, Вейський Хуей ван 
особисто прийшов відвідати хворого. Саме під час цього візиту 
Гун Шу рекомендував Шан Яна такими словами: «Мій чжуншу-
цзи, якого звуть Гунсунь Ян, хоч і молодий, але має вражаючі 
здібності. Я хотів би щоб ви, ван, доручили йому ведення 
справ князівства і прислухалися до його думки». [1, розділ 1] 
Згодом Гун Шуцзо помер. Шан Яну не вдалося зробити хоро-
шу кар’єру у себе на Батьківщині, тому він подумував переб-
ратися куди-інде. Його наміри співпали з кличем Сяо гуна з 
царства Цінь, який прагнув залучити талановитих та мудрих в 
управлінні людей у свої володіння з метою повернення втра-
чених земель Цінь на сході. За допомогою наближеного до 
Сяо гуна сановника Цзін Цзяня Шан Ян намагався зустрітися з 
володарем царства Цінь. Коли зустріч відбулася, Гунсунь Ян 
виклав своє бачення у справах управління держави. З першо-
го разу йому не вдалося переконати Сяо гуна, але вже через 
п’ять днів сам гун побажав нової зустрічі з Шан Яном. Бесіда 
відбулася в більш прихильній манері, та Сяо гун все ще не 
наважувався залучити його до служби. Наступна зустріч оста-
точно підштовхнула Сяо гуна до думки про можливість засто-
сування поглядів та переконань Шан Яна на практиці. З біог-
рафії, яку нам виклав Сима Цянь, це виглядало наступним 
чином «Шан Ян розповів гуну про мистецтво зміцнення (поси-
лення) держави». [1, розділ 2] Після того, як Сяо гун став ви-
користовувати вейського Яна на службі, Шан Ян вирішив змі-
нити закони. Саме в царстві Цінь за його ініціативою були 
здійснені кардинальні суспільно-політичні реформи, які перет-
ворили його у найсильніше китайське царство того часу. 

 Минуле і усталені традиції є непотрібними (обтяжли-
вими, рутинними), натомість Шан Ян пропонує посилити 
роль закону. «Якщо мудра людина захоче за будь-яку ціну 
укріпити своє царство, вона не братиме за зразок старовину 
(минуле), а якщо захоче за будь-яку ціну принести користь 
народові, то не буде слідувати її лі (ритуалам, усталеним 
традиціям). Звичайні люди звикають до сталих звичаїв і відчу-
вають себе спокійно з ними, а освідченні мужі заглиблюються 
в те, що звично. Ці дві категорії людей тому годяться на те, 
щоб обіймати чиновницькі посади і дотримуватися [старих] 
законів, проте з ними не можна обговорювати що-небудь, що 
виходить за ці межі. Кожен з правителів управляв, застосову-
ючи свої закони. Той, хто знає, сам створює закони, а поганий 
ними обмежений; гідний змінює ритуал, а нікчемний ними 
міцно пов'язаний». [1, розділ 3] 

Сяо гун призначив вейського Яна цзошучжаном (10-й ранг 
в 20-розрядній шкалі Цінь) і врешті-решт розпорядився зайня-
тися йому переглядом законів, чим він і зайнявся в подальшо-
му. 

На думку Шан Яна, доноси є можливістю попередити 
злочин. Запропонована ним система шиу розділення сімей 
на п’ятірки та десятки є круговою порукою та створює колек-

тивну відповідальність за злочини. Згідно реформі, було нака-
зано наступне: «народові розділитися сім'ями на п'ятірки і 
десятки, які повинні були піклуватися один про одного, 
відповідати за вчинки сусідів. Той, хто не доносив про того, що 
порушив (закон), підлягав обезголовлюванню. Той, хто доно-
сив про того, що порушив [закон], нагороджувався нарівні з 
людиною, (у бою) що відрубувала голову супротивника. Той, 
хто покривав злочинця, карався нарівні з тим, що здався в 
полон. Сім'ям, що мали більше двох дорослих чоловіків і що 
не розділялися, подвоювалися всі податки». [1, розділ 4] 

Наступна теза: найбільшу цінність для держави має 
армія і заготівля зерна. «Всякому, хто має заслуги в бою, 
передбачається підвищення на ранг знатності, а хто проявив 
користолюбство - передбачалось велике або мале покарання, 
залежно від серйозності провини. Той, хто докладав усіх сил в 
головних заняттях - землеробстві і ратній (військовій) справі, 
хто виробляв більше зерна і шовку, - звільнявся від трудових 
повинностей. Всіх, хто отримував вигоду із заняття другоряд-
ною справою, що впали в убогість дайчже - їх слід було пере-
творювати на рабів». [1, розділ 4] 

Цінність людини не в її походженні, а в її заслугах. «Сі-
м'ї і роди, що не мали бойових заслуг, не повинні були вклю-
чатися в списки знатних прізвищ (і отримувати особливі пра-
ва). Почесне або низьке положення людини, його ранг знатно-
сті і забезпечення визначалися кожного разу за його заслуги, у 
відповідності до його місця в суспільстві йому передбачалися 
землі і будинки, раби і слуги, одяг. Той, хто мав заслуги, ста-
вав відомим і користувався славою. Той же, хто заслуг не мав, 
навіть якщо він і (був) багатим, не прославлявся». [1, розділ 4] 

Закони, які були впроваджені, спочатку не мали підтримки 
у суспільстві. «Протягом року дії (цих законів) в столицю Цінь 
прибували тисячі людей, що заявляли про їх непридатність». 
[1, розділ 6] Далі наступна теза - усі є рівними перед зако-
ном. «Закони не діють тому, що верхи суспільства їх порушу-
ють. І хотів віддати спадкоємця під суд. Але спадкоємця не 
можна було карати. Тоді суворо покарали наставника княжича 
Цяня - випалили клеймо на лобі вчителя Гунсунь Цзя». [1, 
розділ 6] Після цих подій «всі ціньці поспішили підкоритися 
(новим) законам. Так закони діяли десять років, і всі жителі 
Цінь вельми раділи цьому. На дорогах ніхто не підбирав забу-
того (іншими), в горах не було розбійників, в сім'ях всього було 
в достатку. Воїни сміливо воювали, припинилися дрібні усоби-
ці, волості і селища добре управлялися». [1, розділ 6] 

Згодом вейський Ян отримав ранг далянцзао (16-й ранг 
знатності в Цінь. Таким чином, вейський Ян стрибнув з 10-го 
рангу до 16-го, що свідчило про його успішну кар'єру). «(Він) 
очолив війська і оточив вейський Аньі, змусивши вейців до 
капітуляції. Через три роки спорудили величні ворота і 
палацові будівлі в Сяньяні, після чого ціньський правитель 
переніс столицю царства з Юн в Сяньян. Згодом наказом 
було заборонено жити разом в одному приміщенні бать-
кам, синам, старшим і молодшим братам (з їх дружинами). 
Об'єднали всі дрібні поселення і селища, утворивши з них 
повіти, на чолі повітів поставили лінів і ченів. Всього утворили 
31 повіт. Було впорядковано землекористування, прокла-
дені подовжні (з заходу на схід), і поперечні шляхи (з півночі 
на південь), позначені кордони володінь, (по справедливос-
ті) зрівняли податі і податки, ввели єдину систему мір 
ваги і довжини. Через чотири роки княжич Цянь знов пору-
шив закони. Він був покараний відрізанням носа. Ще через 
п'ять років ціньці стали заможніми і сильними. Успіхи посилен-
ня царства Цінь не залишились не поміченими з боку правля-
чого двору Чжоу, «Син Неба дарував Сяо гуну жертовне м'ясо, 
всі чжухоу поздоровляли його». [1, розділ 7] 

Підсилившись внутрішньо, царство Цінь, за порадою Шан 
Яна, розпочало зовнішню експансію. «Цінь і Вей один для 
одного - смертельна хвороба. Або Вей поглине Цінь, або Цінь 
поглине Вей. Gармія Вей торік потерпіла сильну поразку від 
військ Ці, чжухоу відвернулися від Вей. Це дозволяє напасти 
на Вей. Їх відхід на схід дозволить нам зміцнитися на Хуанхе і 
на гірських просторах. Так, рухаючись на схід, можна буде 
усмирити (приборкати) чжухоу» [1, розділ 8]. Сяо гун вважав ці 
думки правильними, поставив вейського Яна на чолі військ і 
відправив походом на Вей. Згодом вейську армію, повністю 
було розбито військами Цінь, а ще через деякий час вейці 
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запропонували поступитися царству Цінь землями на захід від 
Хуанхе (район Хевай) в ім'я підписання з Цінь мирного догово-
ру. Потім правитель (царства) Вей (Хуей ван) покинув Аньі і 
переніс столицю в Далян жалкуючи, що свого часу де дослу-
хався порад Гун Шуцзо. За цю перемогу «ціньський правитель 
подарував Шан Яну володіння в Шан, що складається з 15 
селищ, і його (відтоді) почали називати Шан Цзюнь» [1, розділ 
8]. 

«Шан Цзюнь служив радником ціньського правителя де-
сять років. І знатні роди і заможні сім’ї дивилися на нього із 
злістю». Шан Цзюнь під час зустрічі з прославленим відлюдни-
ком Чжао Ляном сказав: «Спочатку в ціньців були традиції і 
звичаї, як у варварів жунів і ді, між батьками і синами не існу-
вало розділення, всі жили разом. Зараз я змінив ці порядки, 
встановлені відмінності між чоловіками і жінками, ми будуємо 
бічні башти біля царських воріт, по аналогії з князівствами Лу 
та Вей» [1, розділ 9]. 

Доля Шан Яна виявилася трагічною. Родова аристократія 
ненавиділа його, оскільки реформи, що проводились ним, 
підсилювали центральну владу та ослабляли місцеву знать. 
«Через п'ять місяців після цього помер Ціньський Сяо гун. 
Владу успадкував його старший син. Прибічники княжича Цяня 
донесли, що Шан Цзюнь має намір підняти бунт. (Правитель) 
Направив чиновників схопити Шан Цзюня. Шан Цзюнь втікав і 
прихисту не знайшов. І після цього він відправився у рідне 
царство Вей. Але вейці, обурюючись на нього за те, що він 
обдурив їх княжича Ана і розгромив вейські війська, не прийн-
яли його, змусивши його повернутися в Цінь. Знову опинив-
шись в Цінь, Шан Ян відправився в своє володіння, де вино-
шував плани напасти на князівство Чжен, розташоване на 
півночі. Тоді ціньці підняли війська і напали на Шан Цзюня. 
Його вбили під чженським Міньчі, а ціньський Хуей ван нака-
зав для «науки іншим» розірвати його тіло колісницями, сказа-

вши при цьому: «Немає більшого бунтівника, чим Шан Ян!» 
Услід за чим знищив весь рід Шан Яна. [1, розділ 10] 

Сима Цянь, завершуючи біографію Шан Яна, підсумував 
так: «Шан Цзюнь був за своєю вдачею жорстокою людиною» 
[1, розділ 11]. Продовжуючи, автор «Ши цзі, Історичні записи» 
стверджує, що він читав окремі частини, а саме III розділ Ген 
Чжань «Оранка і війна» та VII розділ Кайсай «Відкриття і за-
криття шляху» книги Шан цзюнь шу «Книга правителя області 
Шан», яка належить перу Шан Яна. «Дії і вчинки цієї людини 
(Шан Яна) подібні до описаного там. Недивно, що він врешті-
решт залишив про себе в Цінь недобру славу» [1, розділ 11], 
підсумовує Сима Цянь.  

Засади політичної теорії, управління державою, що домі-
нували в Китаї впродовж всього періоду імператорського Ки-
таю, були закладені ще за доби «Чжаньго, борючі царства». 
Впродовж багатьох століть китайської історії реформи, здійс-
нені Шан Яном, вивчалися китайськими можновладцями та 
теоретиками посилення державного управління.  
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Галльська навала 390 р. до Р.Х. та її значення для подальшої історії Риму 
 

Спустошення кельтами (галлами) значної частини Італії і 
зруйнування Риму були такими значними явищами, які не мог-
ли не знаходити постійного відгуку в античній історіографії, як 
сучасної цим подіям, так і більш пізнішої. Але ці історичні фак-
ти, відображені в творах багатьох поколінь грецьких і римських 
письменників, виявилися спотвореними. Величезну роль в цих 
спотвореннях відіграла патріотична легенда, за допомогою 
якої римські історики більш пізнього часу, коли Рим вже пере-
творився на світову державу, прагнули пом'якшити гіркоту 
страшної поразки 390 р. до н.е. Тому нелегко розібратися в 
масі самих різних, часто суперечливих повідомлень. На багато 
істотних деталей дотепер в науці немає єдиної точки зору, і 
навряд чи коли-небудь така точка зору буде досягнута. 

Згідно пануючої античної традиції, прийнятою і сучасною 
наукою, галли в кінці V століття до н.е. форсували альпійські 
проходи і послідовними хвилями вторгнулися до Північної 
Італії, зайняту лігурами і етрусками. В жорстоких сутичках вони 
частково винищили місцеве населення, частково витіснили йо-
го в гірські області Альп та Апеннін, частково змішалися з ним. 
Вздовж побережжя Адріатичного моря галльське плем'я сено-
нів проникло навіть в північну Умбрію. Тільки область венетів 
на північ від нижньої течії р. По уникнула галльської навали. [1, 
с. 322-323] 

В кінці 90-х років IV ст. одне з галльських племен чисель-
ністю в декілька десятків тисяч чоловік на чолі з вождем Бре-
ном з'явилося в центральній Етрурії і обложило місто Клузій. 
Яке саме було це плем'я, встановити неможливо, оскільки 
джерела із цього приводу розходяться в думках. Жителі міста 
звернулися за допомогою до Риму. В сучасній науці лунають 
скептичні голоси, що стверджують, що це вигадка пізнішої ана-
лістики і що в ту епоху Рим ніяк не міг бути зацікавлений в 
справах середньої Етрурії. Проте якщо ми пригадаємо, яких 
успіхів добилися римляни у війнах з південними етрусками, 
звернення Клузія до свого сильного сусіда здається правдо-
подібним. 

Римський уряд відправив до галлів посольство з трьох 
представників знатного роду Фабіїв з дорученням улагодити 
справу мирним шляхом. [2, V.35.] Але посли не справилися з 

своїм завдання: вони порушили нейтралітет, втрутилися в бо-
ротьбу на стороні клузян, і один з них навіть убив галльського 
вождя. Галли перервали переговори і звернулися до Риму з 
вимогою видати винних. Римський сенат, під тиском знаті, не 
тільки відмовився від цього, але Фабії були навіть вибрані 
військовими трибунами наступного року. 

Тоді розлючені варвари зняли облогу Клузія і стрімко ру-
шили на Рим. Вони одним ударом зім'яли римське військо, що 
зустріло їх 18 липня 390 р. до н.е. на берегах р. Аллії, малень-
кої притоки Тібру, що впадав в нього з лівого боку недалеко від 
р. Фіден. [3, XVIII. 50. 3] 

Дата і саме місце битви при Аллії точно не встановлена. 
Римський варіант традиції (Лівії) датує її 390 роком, грецький 
варіант (Полібій, Діодор) — 387-м. Що ж до дня, то тут коли-
вань немає, оскільки 18 липня (dies Alliensis) було в Римі днем 
народного трауру. Щодо розташування Аллії також існують 
два варіанти. По Лівію [2, V. 37.], Аллія впадала до Тібру з 
лівого боку, Діодор же [4, XIV. 114) говорить, що римляни 
билися з галлами, перейшовши через Тібр. Тому і сучасна 
наука у визначенні місця Аллії розходиться: одні учені вважа-
ють її лівою притокою Тібру, інші — правою. Загальні страте-
гічні міркування примушують думати, що Аллія була лівою 
притокою. Загальноприйнятим роком є 390-й, хоча, мабуть, 
вказівки Полібія і Діодора надійніші. 

Розбите римське військо розбіглося по околицях, частина 
відступила до Риму [2, V.38.]. В місті панувало страшне сум'ят-
тя. Більшість населення разом з найбільш шанованими пред-
метами культу вдалося евакуювати в сусідні міста. Тільки не-
велика частина війська разом з більш молодими членами 
сенату сховалася на укріпленому Капітолії. Старі сенатори не 
побажали покинути рідних вогнищ і залишилися в своїх жит-
лах. 

Мабуть, Рим в цей час був так погано укріплений, що за-
хищати його було неможливо. Галли з'явилися в місті наступ-
ного дня (по інших даних — тільки через три дні). Беззбройне 
місто було розграбоване і спалене, жителі, що залишилися, 
перебиті. 


