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ПОЛІТИЧНА БОРОТЬБА ГНЕЯ ПОМПЕЯ ВЕЛИКОГО
ЗА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЙОГО РОЗПОРЯДЖЕНЬ НА СХОДІ

В 62–60 рр. ДО Р.Х.

В статті досліджується політична діяльність Гнея Помпея Великого у 62–60 рр. до Р.Х.
Розглянуто дискусію стосовно можливості силового захоплення ним влади в 62 р. до Р.Х.
Аналізуються політичні заходи, здійснені Помпеєм для затвердження його розпоряджень
на Сході та нагородження землею його ветеранів. Висловлено припущення про слабкість
Помпея як політика у 62–60 рр. до Р.Х.
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Період із 62 по 60 рр. до Р.Х. вважається переломним в політичній діяльності Гнея Помпея
Великого. За нетривалий час із полководця-тріумфатора він став аутсайдером римської
політики, будучи виштовхнутим опозицією, що поставила під загрозу більшість його здобутків,
отриманих в результаті Східного походу. Це підштовхнуло Помпея укласти політичний союз –
відомий як перший тріумвірат – із Марком Ліцинієм Крассом та Гаєм Юлієм Цезарем, що мало
далекосяжні наслідки як для цих трьох політичних діячів, так і для всієї Римської республіки.

Історіографію, що стосується проблем періоду 62–60 рр. до Р.Х., можна умовно поділити
на три групи. До першої групи відносяться біографічні дослідження, присвячені Помпеєві і
написані такими дослідниками, як П. Грінхол1, Дж. Ліч2, Р. Сігер3 і П. Созерн4. До другої групи
відносяться узагальнюючі праці, у яких проблеми вказаного періоду досліджуються у контексті
пізньореспубліканської епохи. Серед них варто виокремити праці Р. Сайма5, Е. Груена6,
Т. Вайзмана7, Д. Шоттера8, Х. Свейн та М. Дейвіса9. Третя група включає в себе публікації,
присвячені окремим проблемам періоду 62–60 рр. до Р.Х., серед них роботи Р. Вільямса10,
Т. Мітчелла11, Є. Періш12, О. Г. Матюшкіної13 та ін.

Попри наявність значної історіографічної бази, низка питань розглядуваної проблеми
залишається невирішеною і понині. Зокрема, дослідники досі дискутують стосовно «мирного»
повернення Помпея зі Сходу. У той же час, недостатньо розкритими видаються перші політичні
кроки Гнея Помпея Великого в 62–61 рр. до Р.Х. Щоб здійснити спробу вирішити ці проблеми,
необхідно вичерпно представити всі спроби Помпея затвердити свої розпорядження на Сході,
які були ним здійснені в 62–60 рр. до Р.Х.

Джерельна база дослідження складається із письмових джерел – праць античних авторів.
Факти стосовно досліджуваних проблем можна отримати, насамперед, із листів Цицерона
(Cic. Fam. 5. 2., 7; Att. 1. 13-14, 16, 18-20). Найповніше події цього періоду відображені у
біографічних творах Плутарха (Plut. Pomp. 43, 46; Luc. 38, 42; Cato. 25-26, 28-31; Cic. 23) і в
праці Діона Кассія (Dio. 37. 42-45, 49). Фрагментарні свідчення також зустрічаються у працях
Аппіана (App. Mithr. 116) і Веллея Патеркула (Vell. 2. 40).

Перед поверненням Помпея до Риму в 62 р. до Р.Х. в місті поширювались чутки14 стосовно
того, що полководець може використати своє віддане і досвідчене військо для встановлення
диктатури (Plut. Pomp. 43; Cato Min. 26; Vell. 2. 40, 2; Dio. 37. 44.3), причому одні остерігалися
такого розвитку подій, а інші сподівалися на це (Cic. Fam. 5. 7.1). Щоб ці чутки здавалися
правдоподібнішими і ще більше зашкодили авторитетові Помпея, Марк Красс, один із
найбагатших та найвпливовіших тогочасних римських політиків, покинув місто разом зі своєю
родиною та майном15 (Plut., Pomp., 43). Чутки підживлював також збіг обставин: Помпей,
колишній сулланець, повертався зі Сходу, з війни проти Мітридата – як колись сам Сулла
перед походом на Рим16. © Андрій Коваль
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Одначе, висадившись у Брундизії наприкінці 62 р. до. Р.Х., Помпей розпустив своє військо і
продовжив свій шлях по Італії як цивільна особа (Plut. Pomp. 43; App. Mithr. 116). Він навіть написав
офіційного листа сенатові, у якому пояснив, що не збирається порушувати державний спокій (Cic.
Fam. 5. 7.1). Популярність Помпея серед римського плебсу була настільки великою, що зустріти
його вийшла величезна маса прихильників, яка супроводила Помпея до самого Риму. За свідченням
Плутарха, їхня кількість значно переважала Помпеєве військо, тому він міг зовсім обійтися без
армії, якби задумав вчинити державний переворот на свою користь (Plut. Pomp. 43).

Така «законослухняність» Помпея викликала дискусію в історіографії17 з метою пояснити
мотиви, якими той керувався, розпустивши війська. Початок дискусії поклав Т. Моммзен. Він
був переконаний, що 62 р. до Р.Х. міг стати переломним у процесі природного перетворення
республіки на монархію, вважаючи, що римська громадська думка вітала б таке перетворення
і єдиного кандидата на престол вбачала у Помпеєві18. На думку Т. Моммзена, Помпей піддався
формальностям закону через брак мужності та віри в себе і лише змарнував шанс захопити
владу19. Проти такої оцінки виступив Е. Мейєр, який вважав, що Помпей взагалі не прагнув
одноосібної влади і відмовився б від неї навіть у тому випадку, якби її йому запропонували20.

Р. Сайм припускав, що Помпей міг використати свою силу для встановлення диктатури,
але вказував, що його режим не був би міцним і довго не зміг би протриматися21. Для Р. Сайма
головною причиною відмови Помпея від походу на Рим був його невисокий авторитет серед
римського нобілітету, оскільки його рід не вважався досить знатним, а самому Помпеєві не
вдалося встановити міцні зв’язки з впливовими аристократичними родинами22. Р. Сайм заз-
начав, що стабільним авторитетом та підтримкою Помпей користувався лише в Піцені та
серед кількох знатних родів у муніципіях, а цього було замало для встановлення влади над
Римською державою.

М.О. Машкін зазначав, що Помпеєві бракувало підтримки римської знаті, а також додав,
що захоплення Помпеєм влади не було б підтримане римлянами, оскільки всі ще пам’ятали
недавні події, пов’язані з Катіліною23.

С.Л. Утченко подав детально розглянув оцінки Моммзена та Мейєра і вказав на суб’єктив-
ність обох авторів та їх постійне порівняння Помпея з Цезарем24. Він охарактеризував Помпея
як крупного римського вельможу, вихованого в дусі аристократичної поваги до закону25, людину
справи, що керувався потребою моменту і не проводив далекосяжних політичних розрахунків26.
На думку С.Л. Утченка, характерною рисою Помпея була відсутність авантюризму, з чого випли-
вала його незаперечна лояльність до римських звичаїв та законів. Він також зазначив, що
екстраординарна кар’єра Помпея, яка не мала до того аналогів у римській історії, все ж скла-
далася на цілком законній основі, а тому і в 62 р., розпускаючи війська, Помпей виконував
норми неписаної римської конституції27.

Дж. Ліч погоджувався із Р. Саймом, що Помпей не міг користуватися повною підтримкою
римського нобілітету28. Він також акцентує увагу на негативному ставленні до Помпея з боку
сенаторів, які на чолі з Марком Порцієм Катоном, Квінтом Гортензієм та Луцієм Ліцинієм Лу-
куллом поширювали антипомпеянську пропаганду29. Дж. Ліч також провів паралель між Помпе-
єм і Суллою, вказуючи, що їхнє становище багато в чому було подібним. Проте він зазначив,
що Помпей не був прихильником насильницької ліквідації опозиції шляхом встановлення осо-
бистої диктатури30. Дж. Ліч вказав, що Помпей вважав громадянську війну запереченням
ефективного розвитку держави31. На думку історика, Помпей був дійсно зацікавлений у
реформах Римської держави і вбачав небезпеку у постійному наростанні соціальної напруги
в Італії32. Тому Дж. Ліч вважав, що Помпей аж ніяк не міг прагнути розв’язати громадянську
війну33.

Р. Сігер, вслід за Дж. Лічем вказав на подібність становища Гнея Помпея до Сулли34. Він
також зазначив, що для нього наприкінці 62 р. склалися надзвичайно сприятливі обставини
для силового захоплення влади35. На його думку, Помпей розпустив війська саме тоді, коли
від нього чекали зовсім протилежного і таким чином він прагнув зміцнити свій авторитет в
Римі36. Подібної думки притримується і П. Созерн, стверджуючи, що полководець лише проде-
монстрував, що не прагне захоплювати владу силовим шляхом37.

На нашу думку, джерела взагалі не дозволяють припускати, що Помпей всерйоз міг розгля-
дати можливість силового захоплення одноосібної влади. Так, Плутарх пише, що «…в Римі
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були різноманітні чутки перед поверненням Помпея до міста, ніби він піде прямо на місто і
буде встановлена непорушне єдиновладдя» – «Λογοι δε παντοδαποι περι του Πομπηιου
προκατιπιπτον εις την Ρωμην, και θορυβος ην πολυς, ως ευθυς αξοντος επιτην πολιν το στρατευμα
και μοναρχιας βεβαιας εσομενης» (Plut. Pomp. 43). Веллей Патеркул зазначив наступне: «Його
[Помпея] повернення створило хорошу репутацію, адже більшість стверджувала, що він прийде
не без армії і встановить обмеження суспільних свобод на свій лад» – «Cuius reditum favorabilem
opinio fecerat; quippe plerique non sine exercitu venturum in urbem adfirmarunt et libertati publicae
statuturum arbitrio suo modum» (Vell. 2. 40.2). Аппіан також наголошує, що розпуском військ по
домівках Помпей надзвичайно здивував римлян (App. Mithr. 116). Отже, джерела лише
констатують, що в самому Римі громадська думка була сформована таким чином, що в очах
співгромадян Помпей виглядав практично диктатором. Тож, як справедливо зазначав Е. Груен,
напередодні повернення Помпея його вороги за допомогою пропаганди прагнули завдати
удару по його авторитетові38.

Джерела дозволяють встановити приблизний час виникнення та авторів цієї пропаганди.
У 62 р. до Р.Х. одним із народних трибунів був Квінт Цецилій Метелл Непот, колишній легат
Помпея (App. Mithr. 95). За період свого трибунату він прославився двома діяннями. Спершу,
Непот звинувачував Цицерона у незаконній страті учасників заколоту Катіліни (Cic. Fam. 5.
2.8; Dio. 37. 42.1-2). Згідно із даними з листа Цицерона до Метелла Целера (брата Метелла
Непота), це сталося напередодні січневих календ – тобто в останній день грудня 63 р. до Р.Х.,
коли Цицерон мав звітувати перед сенатом і скласти із себе повноваження консула (Cic. Fam.
5. 2.6-8). При цьому Непот наклав вето на виголошення Цицероном промови, щоб не дати
йому можливості виправдатися (Cic. Fam. 5. 2.6-7; Plut. Cic. 23). А вже 3 чи 5-го січня (Cic.
Fam. 5. 2.8) трибун здійснив спробу внести на розгляд коміцій законопроект, за яким Помпей
мав негайно повернутися із військом до Італії, щоб придушити заколот Катіліни та ліквідувати
його наслідки (Plut. Cato Min. 26; Dio. 37. 43.1).

Окрім власне Цицерона, опозицію Метеллові Непоту очолив його колега по трибунату Марк
Порцій Катон (Plut. Cic. 23) за підтримки ще одного трибуна, Мінуція Терма (Plut. Cato Min.
27). Коли законопроект мав бути зачитаний перед народом, Катон наклав на це вето, а Мінуцій
затиснув Метеллові рота, щоб той не міг оголосити проект по пам’яті (Plut. Cato Min. 28; Dio.
37. 43.2). Врешті змагання за законопроект перетворилося на озброєну сутичку між гладіа-
торами Метелла і прибічниками Катона (Plut. Cato Min. 28; Dio. 37. 43.3). Після поразки Непот
покинув свої обов’язки трибуна і відправився в Азію до Помпея, щоб доповісти про свою
невдачу (Plut. Cato Min. 29).

За даними Діона Кассія, Метелл Непот цим законопроектом більше прагнув здобути певні вигоди
для себе, ніж посприяти своєму патронові (Dio. 37. 43.1), але своїми діями він більше зашкодив
Помпеєві, ніж приніс користі собі і йому39. Фактично, Катон одразу ж використав цей епізод для того,
щоб звинуватити Помпея у спробі встановлення диктатури. Законопроект Метелла він представив
як такий, що мав на меті передачу верховної влади над Римом в руки Помпея і заприсягся своїм
життям, що не допустить до міста Помпея зі зброєю (Plut. Cato Min. 26). Очевидно, згодом
пропаганда трансформувалася – так, далі Плутарх пише, що Помпей був покликаний подолати
панування Цицерона: «καταλυσοντα την Κικερωνος δυναστειαν» (Plut. Cic. 23).

Отже, приблизно із січня 62 р. до Р.Х. за сприяння Катона в Римі поширюється подібна
пропаганда проти Помпея. У цьому контексті втеча Красса напередодні повернення Гнея Пом-
пея до Риму дійсно сприймається як акція, що була покликана підкріпити чутки про підготовку
диктатури40 (Plut. Pomp. 43). Використовуючи таку пропаганду і підкріплюючи її, Катон і анти-
помпеянська опозиція ставили собі за мету створити ситуацію, за якої Помпей був би виму-
шений, як це припускали Р. Сігер41 та П. Созерн42, розпустити своє військо, щоб завоювати
авторитет плебсу. Повторимось, що Помпей навряд чи планував військовий похід на Рим,
але присутність його армії поблизу міста могла стати запорукою швидкого виконання його
головних вимог – затвердити його розпорядження на Сході і нагородити ветеранів землею.
Цей метод раніше неодноразово використовувався Помпеєм43, але цього разу противники
попередили це. Не виключено також, що він проявив себе занадто самовпевнено, сподіва-
ючись, що свої політичні цілі він зможе забезпечити виключно за рахунок особистої попу-
лярності та військової слави44.
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Становище Помпея напередодні його повернення до Риму ускладнювалося ще тим, що за
період його відсутності політичне життя Республіки значно змінилося45. Попри його намагання
певним чином впливати на події, відправляючи до Риму своїх легатів обиратися в претори,
консули чи народні трибуни, все ж його особиста «партія» не була здатна відігравати помітну
політичну роль46, оскільки найвпливовіші помпеянці залишалися при його війську47. В той же
час, за період його відсутності в Римі формується опозиція з чітко вираженим антипом-
пеянським спрямуванням. Впродовж 60-х рр. до Р.Х. дії опозиції були спрямовані проти
помпеянців – їх поступово витісняли із римської політики, особливо активно використовуючи
для цього судові позови48. В 62 р. до Р.Х. опозиція консолідується – якщо раніше її очолювали
Квінт Гортензій Гортал, Квінт Лутацій Катул і Квінт Цецилій Метелл Пій49, то відтепер до неї
долучилися Марк Порцій Катон, Квінт Цецилій Метелл Критський і Луцій Ліциній Лукулл50.

Катон і Лукулл зміцнили свій політичний союз династичним шлюбом (Лукулл одружився на
Катоновій сестрі Сервілії – Plut. Cato. Min. 29; Luc. 38), щоб таким чином об’єднати свої зусилля
проти Помпея (Plut. Cato. Min. 29). Завдяки впливові Катона, на деякий час Лукулл був визнаний
центральною фігурою антипомпеянської опозиції (Plut. Pomp. 46; Luc. 38; Dio. 37. 49.3-5; Vell.
2. 40.5).

З огляду на консолідацію усіх його політичних противників, Помпей мав би змінити свою
тактику і вжити нових заходів для захисту своїх інтересів. Але він вперто продовжував діяти
тими ж методами – відправляти до Риму своїх легатів і просувати їх на державні посади.
Після невдачі Метелла Непота, Помпей звернувся до сенату з проханням відкласти вибори
консулів 61 р. на кілька місяців, щоб він отримав змогу повернутися до Риму і надати підтримку
своєму кандидатові – Маркові Пупію Пізонові (Plut. Pomp. 44; Cato Min. 30; Dio. 37. 44.3).

Пізон таки став консулом, однак виявилося, що Помпей прорахувався із вибором його
кандидатури. За словами Цицерона, Пізон «малодушний і злий, блазень, що викликає до
себе сміх» – «parvo animo et pravo tamen cavillator genere illo moroso» (Cic. Att. 1. 13.2), «лінивий,
сонливий, невмілий і бездарний» – «quod iners, quod somni plenus, quod imperitus, quod
apraktotatos» (Cic. Att. 1. 14.6). А вже в лютому 61 р. до Р.Х. Цицерон вказує на розрив між
консулом Пізоном і Помпеєм, який стався у них на ґрунті розбіжностей стосовно справи про
блюзнірство Публія Клодія (Dio. 37. 45.1-2), а також стосовно визнання дій Цицерона і сенату
у справі катілінаріїв правомірними51 (Cic. Att. 1. 14.6).

Приблизно в цей час Помпей зрозумів, що не володіє засобами для подолання сенатської
опозиції до нього, а тому робить спробу примирення із нею. Першим кроком Помпея було
повне визнання авторитету сенату у всіх справах, що стосувалися страти учасників заколоту
Катіліни (Cic. Att. 1. 14.2), а найголовніше – він спробував породичатися із Катоном (Plut. Cato
Min. 30; Pomp. 44), щоб таким чином припинити ворожнечу і укласти з ним політичний союз52.
Але Катон відмовився видавати за нього свою племінницю, не бажаючи таким чином
примирюватися із Помпеєм.

Останній знову повернувся до тактики висування своїх легатів на державні посади – на
виборах консулів на 60 р. до Р.Х. виставив свою кандидатуру Луцій Афраній. Щоб забезпечити
його перемогу, Помпей вдався до надзвичайно масштабних підкупів виборців, організувавши
роздачу грошей прямо у своєму маєтку (Cic. Att. 1. 16.12; Plut. Pomp. 44; Cato Min. 30). Такий
його вчинок наводить нас на два припущення: по-перше, він був у відчаї через свої політичні
невдачі і намагався всіма способами забезпечити досягнення своїх цілей, а по-друге – одного
лиш авторитета Помпея вже було недостатньо для підтримки своєї людини на виборах; на
фоні дебатів про суд над Клодієм (Cic. Att. 1. 16.1-10) популярність Помпея серед римлян падала.

Афраній діяв у парі із народним трибуном Луцієм Флавієм. Очевидно, що перший мав
виступати в сенаті за затвердження розпоряджень Помпея на Сході (Dio. 17. 49.1), а другий –
розробити і представити аграрний законопроект, за яким ветерани Помпея отримали б земельні
наділи (Cic. Att. 1.19.4).

Якщо брати до уваги характеристику Цицерона, Помпей знову помилився у виборі особи,
що мала захищати його інтереси. Афранія Цицерон називає «боязким і слабкодухим воїном»
– «ignavus ac sine animo miles» (Cic. Att. 1. 18.5) і говорить як про людину, що «нічого із себе не
представляє» – «nihil ita est» (Cic. Att. 1. 19.4). Діон Кассій же відзначив, що Афраній краще
вмів танцювати, ніж займатися державними справами (Dio. 37. 49.3-4).
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Саме тоді, коли Афраній висунув на розгляд сенату розпорядження Помпея, проти нього
виступив з усім своїм авторитетом Лукулл. За підтримки Катона, він домігся від сенату
розглядати їх пункт за пунктом, а не затверджувати всі розпорядження одразу (Plut. Pomp. 46;
Cato Min. 31; Luc. 42; Dio. 37. 49.3-4; Vell. 2. 40.5). Таке рішення сенату затягувало обговорення
східних розпоряджень Помпея на роки. Таким чином, вибір Афранія Помпеєм виявився
жахливою помилкою. Він не лише не домігся прийняття необхідних тому рішень, а й допустив
безумовну перемогу сенату53. Його консульство стало, за висловом Цицерона, «ляпасом»
для Помпея (Cic. Att. 1. 20.5).

Що ж до аграрного законопроекту Флавія, то тут прагнення Помпея також зазнали невдачі.
За висловом Цицерона, в цьому проекті не було нічого видатного, окрім особи, що за ним
стояла – Помпея (Cic. Att. 1. 18.6; Att. 1. 19.4). Цицерон вказував, що цей законопроект зачіпав
інтереси багатьох груп впливових землевласників, оскільки передбачав розподілення земель,
які вже давно були у чиємусь використанні (Cic. Att. 1. 19.4), тому його було потрібно повністю
переробити. Зрештою, Цицерон відкинув практично всі пункти проекту крім того, в якому
говорилося, що землі для ветеранів мали закуповуватися за рахунок нових податків зі східних
провінцій, приєднаних Помпеєм. Через спротив сенату (Cic. Att. 1. 19.4) на чолі з Катоном
(Plut. Cato Min. 31) цей законопроект так і не був прийнятий.

Саме після невдачі аграрного законопроекту Луція Флавія Гней Помпей Великий
зосередився на пошуках нового політичного союзу, який би забезпечив прийняття всіх
необхідних йому законів і таким політичним союзом став перший тріумвірат54.

Отже, дослідивши політичну діяльність Гнея Помпея Великого в період 62–60 рр. до Р.Х.,
тобто напередодні та після його повернення зі Східного походу, ми можемо констатувати, що
практично всі його політичні заходи були невдалими. Помпей, будучи професійним та умілим
полководцем, у цей період проявив себе недалекоглядним політиком, що не орієнтувався в
римському політичному середовищі кінця 60-х років до Р.Х. Він більше покладався на особисту
військову славу переможця і не розумів значення побудови політичних союзів, даремно
витрачаючи свій авторитет на підтримку тих кандидатів, що, як і він сам, більше орієнтувалися
у військовій справі ніж в політичній діяльності. Таким чином, очолювана Катоном і Лукуллом
сенатська опозиція з легкістю протистояла його невдалим спробам затвердити розпорядження
на Сході.
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В статье исследуется политическая деятельность Гнея Помпея Великого в 62–60 гг.
до Р.Х. Рассмотрена дискуссия о возможности узурпации им власти силовым путем в 62 г.
до Р.Х. Анализируются политические мероприятия, предпринятые Помпеем для ут-
верждения его распоряжений на Востоке и награждения его ветеранов землёй. Высказано
предположение о слабости Помпея в качестве политика в 62–60 гг. до Р.Х.

Ключевые слова: Гней Помпей Великий, поход на Рим, восточные распоряжения,
оппозиция, Катон, Лукулл, Афраний.

The article is dedicated to the political activity of Pompey the Great in 62–60 B.C. The discussion
about the possibility of Pompey’s march on Rome in 62 B.C. is revised. Pompey’s political moves in
order to adopt his eastern settlements and to reward his veterans with allotments are analyzed. It is
suggested about political weakness of Pompey in 62–60 B.C.

Keywords: Pompey the Great, march on Rome, eastern settlements, opposition, Cato, Lucullus,
Afranius.
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