
Вступ

Дикі стрімчаки мису Святого Вікентія височіють над узбережжям 
Португалії, утворюючи південно-західний окраєць Європи. Звідси 
можна спостерігати, як сонце в сутінках занурюється у води Атлан-
тики, тож прадавні європейці, діставшись сюди, гадали, що це — 
край світу. Їм здавалося, що кожного вечора океан поглинає їхнє 
джерело тепла і світла, але наступного ранку воно з’являлося зно-
ву. Я не знаю місця, яке більшою мірою сприяло б появі подібних 
міфів. За цими голими скелями споглядач не бачить нічого, крім 
безкрайого океанського обширу. А позаду нього — масив суходолу, 
на який накочуються бурхливі хвилі історії. 

Європа — це насамперед скромний півострів у північно-західно-
му куточку Євразії. На північ він простирається від узбережжя Пор-
тугалії до Арктики, на південь — до Середземномор’я, а на схід — до 
Кавказу та Уралу, де проста металева табличка край дороги позначає 
довільно встановлену межу. На цьому континенті (у деяких мовах, 
зокрема в англійській, словом continent позначають як континенти, 
так і частини світу, — прим. ред.) немає жодної пустелі, і він має лише 
один примітний гірський хребет — Альпи. Здебільшого Європа — 
це рівнина з родючими алювіальними ґрунтами та помірним кліма-
том, на якій проживають 750 млн осіб, що більш як удвічі перевищує 
населення Сполучених Штатів Америки. 

Європа не може претендувати на верховенство серед агломе-
рацій світових народів. Є суперники, здатні позмагатися з нею 
своїми розмірами, рівнем цивілізації та заможності. Її злет до 
імперського домінування наприкінці ІІ тис. був видовищним, але 
короткочасним. Проте різноманітність Європи та її військова пе-
ревага, її динамізм та економічна енергія, її наукова потужність 
та культурна креативність забезпечили їй особливе місце в історії 
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людства. Навіть нині, у період відносного занепаду, вона залиша-
ється магнітом для втікачів, мігрантів, науковців та мандрівників 
з усього світу. 

Слово «Європа» з’явилось у VI ст. до н. е. як назва суходолу на 
північ від Греції. Узгоджених меж він не мав. Спершу ця назва була 
синонімом Римської імперії, потім — Християнського світу, при-
чому обидва ці утворення простягалися далеко за межі нинішньої 
Європи, включаючи великі території Азії та Африки. Східна межа 
Європи ніколи не була сталою, але загалом вважається, що це Урал, 
Чорне море та Кавказькі гори. До неї належить європейська части-
на Росії, проте не входять ані Туреччина, розташована на схід від 
Босфорської протоки, ані Грузія. 

Будь-яка коротка історія цієї частини світу містить головним 
чи ном відомості про її політичне життя, а також про боротьбу 
наро дів за контроль над територією. Гоббс стверджував, що люди 
народжуються для того, щоб брати участь у безкінечному конфлік-
ті. Питання «Чи має цей конфлікт бути насильницьким?» залиша-
ється відкритим, але історія Європи починається з тих, хто пере-
магав у битвах, з правителів, а не з їхніх підлеглих. Це — розповідь 
про владу в час тині світу, історія якої, принаймні донині, визнача-
лася практикою війни, а отже, тим, у які способи війни готуються, 
ведуться і завершуються. Навіть нині європейці видаються нездат-
ними знайти конституційну формулу, згідно з якою вони змогли б 
жити в мирі один з одним. І безперервно сперечаються щодо зна-
чення слова «Європа». 

Я свідомий того, що історія — це клубок суперечностей. Дея-
кі історики вважають політичний підхід до історії Європи дещо 
уперед женим, таким, що ігнорує тих, хто став жертвою боротьби 
за владу. Це можуть бути бідняки, поневолені, жінки, іммігранти 
або, скажімо, чужинці. Всі вони мають свою історію, яка має таке 
саме право на існування, як і історія в моїй інтерпретації. Мають 
власну історію й іноземці, які жили під колоніальним ярмом Євро-
пи і які бачать її історію в іншому світлі. Можу лишень повторити, 
що в цій книзі йдеться про владу та її розподіл на тлі історії одно-
го величезного регіону. І ця концепція слугує початком для всіх 
інших концепцій. 
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Моя концепція європейської історії є традиційною. Я розділив 
її на періоди. В широкому сенсі це Античний світ, Середньовіччя, 
епоха утворення держав і сучасна доба. Перший період включає 
в себе часи давніх Греції та Риму. Другий охоплює тріумф доби Хри-
стиянства, спершу в Середземномор’ї, а далі — у Північній Європі 
на тлі постання Римської імперії та приходу ісламу до Середземно-
морського басейну. Третій період відповідає часу появи країн, ви-
никнення релігійних воєн та воєн за престолонаслідування, а та-
кож ідеологічних революцій XVIII та XIX ст. Завершую я свою 
роботу розповіддю про катаклізми минулого століття і відбудову 
Європи в тому вигляді, в якому ми знаємо її нині.

Попутно я вказав на суперечності, пов’язані з висвітленням іс-
то рії Європи, сподіваючись таким чином підштовхнути читачів 
до її поглибленого вивчення. Я свідомий того, що стосовно поді-
лу європейської історії на «періоди» існують розбіжні думки. Вони 
різняться щодо важливості Стародавньої Греції та Риму для класич-
ної культури, щодо значущості Візантії для еволюційного розвитку 
Європи, щодо впливу мусульманських набігів на континент, щодо 
ролі церкви у численних європейських конфліктах, а також щодо 
її ролі в прискоренні чи гальмуванні епох Ренесансу та Просвітни-
цтва. На ці розбіжності я можу вказати лише побіжно. 

Моя книга — про історію Європи, а не європейських народів. 
Це спроба показати, як група держав, взаємодіючи між собою, 
витворила колективну європейську континентальну свідомість. 
У географічному сенсі певні регіони відіграли в цьому процесі тво-
рення важливішу роль, аніж інші, і це стало основним фактором, 
яким я керувався під час написання своєї книги. Ми переміщуємо-
ся від Східного Середземномор’я до Західного, потім — на північ 
від Альп, до басейнів великих рік центральної Європи. Франція, 
Німеччина та їхні безпосередні сусіди завжди були в центрі євро-
пейської історії протягом останнього тисячоліття і залишаються в 
ньому й донині. У той самий час Іберія, Британські острови, Скан-
динавія та Східна Європа відігравали більшою мірою епізодичну та 
периферійну роль. Я розумію, що такий підхід залишає за межами 
розповіді багато країн і видається нешанобливим по відношенню 
до громадян, які у тих країнах проживають, оскільки вони до зма-
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льованої мною картини не потрапили. До речі, моя батьківщина 
Уельс також не відіграла значущої ролі сама по собі. Проте я писав 
історію Європи як єдиного цілого, а не її складових. 

Якщо говорити про особистості, то я зосередив свою увагу го-
ловним чином на тих із них, чия діяльність стала частиною цієї іс-
торії і чий вплив поширився за межі їхніх країн. Йдеться про таких 
лідерів, як Октавіан Август, Фрідріх Великий, Папа Інокентій ІІІ, 
Карл V, Катерина II, Наполеон, Гітлер і Горбачов. Як дослідник еко-
номіки я добре знаю про вплив ресурсів та грошей на політику, однак 
моя книга не є історією економіки. Не є вона й історією культури. 
Про найвідоміших європейських художників, письменників, компо-
зиторів і музикантів, а також інтелектуальних авторитетів я згадую 
тоді, коли це, на мою думку, сприяє висвітленню основної канви роз-
повіді. Зокрема, у такому контексті згадуються Сократ, Арістотель, 
Григорій Великий, Шекспір, Гете, Бетховен, Гегель і Маркс. Вони — 
наче грецький хор у заворожливій драмі тодішніх часів. 

У процесі розповіді спливають різні теми, що зв’язують все до-
купи. Одна з них — роль насильства і технології насильства в іс-
торії, принаймні донедавна. Наступною темою є дуалізм еллін-
ської та римської культур з одного боку, і християнської етики 
та вірувань — з іншого. Ці обидва фактори справляли на індивіда 
моральний вплив як владні чинники, проте водночас породжува-
ли ідеї про індивідуума як силу, що протистоїть авторитету вла-
ди, втіленому в церкві або державних органах. І ще дві теми: пер-
ша — це безперервний пошук, починаючи з давньогрецьких часів, 
способів легітимації пануючої влади і зведення її до суспільного 
договору; друга — це творча енергія торгівлі, а згодом і капіталу як 
рушійних сил, що сприяли утворенню національних держав. А за-
вершальна тема — це розповідь про те, як у XX ст. ці сили довели 
Європу до майже повного самознищення. З тієї кризи постала її 
найбільш альтруїстична спадщина, яку було передано сучасному 
світу: ідея соціальної ринкової економіки під керівництвом демо-
кратичного режиму. 

У своїй розповіді я ревно дотримувався хронологічного порядку, 
бо вважаю, що історія набуває сенсу тоді, коли ми маємо можливість 
через певний час побачити наслідки тієї чи іншої події. Тому я нама-
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гався, де можна, уникати обходів, повернень у минуле та стрибків 
у майбутнє. Я не включив у розповідь все те, що може відволікти чи-
тача від основної теми, хоча, на перший погляд, і сприяє кращому її 
розумінню — наприклад, літературні портрети відомих діячів та ха-
рактеристики тих чи інших ідеологічних доктрин. І все це підводить 
до завершальної картини, яку я не наважуюся назвати остаточною, 
бо це — картина тих післявоєнних труднощів, з якими доводиться 
стикатися на шляху творення нової європейської спільноти. 

Я вже давно скептично ставлюся до конституційного укладу 
і спо собу функціонування нинішнього Європейського Союзу та 
його ви твору — зони євро, але щодо його значущості та життєздат-
ності я сумнівів не маю. Результатом моїх дослідницьких зусиль 
стала ще більша повага до рідної Європи. Попри всі негаразди, 
жорстокості й повторювані помилки, я вбачаю в ній дивовижний 
куточок світу з креативною й плідною культурою, здатністю до лі-
дерства та добро чинності. Я дізнався, як легко й часто в минулому 
європейська дипломатія зазнавала краху й закінчувалася хаосом 
та кровопролиттям. Я ді знався також, наскільки часто зазнавали 
фіаско зусилля, спрямовані на створення з європейських держав 
об’єднаної політич ної структури. Знаходження балансу між єдні-
стю та суверенною різноманітністю залишається, як і завжди, го-
ловною визначальною проблемою європейської політики. До цієї 
теми я повернуся в епілозі. 

І на завершення кілька слів про стислість. Ця книга розрахова-
на на тих, хто не має часу читати більш розлогі видання. Я не по-
годжуюся з творцями навчальних програм, які стверджують, що 
історія краще засвоюється, якщо викладати її вглиб, а не вшир. 
Глибина має слідувати за шириною, бо без цього поняття «істо-
рія» втрачає свій сенс. Без усвідомлення хронології діяльності 
людства індивіди перетворюються на роз’єднані й неорганізова-
ні постаті, що вештаються на сцені без декорацій. Ті, хто не зда-
тен до спілкування в історичному контексті, не мають що сказати 
одне одному. Бо найголовніше — це контекст, який означає почут-
тя співмірності. 

Я згоден із Цицероном, який сказав, що «бути невігласом в істо-
рії означає завжди залишатися дитиною», однак подання історії як 



низки випадкових подій призводить до її викривлення й викори-
стання у власних корисливих цілях, до перетворення надмірного 
патріотизму та задавнених образ на знаряддя війни. Саме тому іс-
торію слід знати не лише для того, аби пам’ятати, а й для того, аби 
знати, що саме краще було б забути. Історія — це вміння придати 
минулому часу структурності та цілісності. І саме це завдання має 
взяти на себе стислий виклад історичних подій.  



1

Егейський світанок — розквіт Греції
2500–300 рр. до н. е.

Перед світанком: перші європейці

Добре бути богом. Коли Зевс окинув оком фінікійське узбережжя, 
його увагу привернула гарна принцеса, що бавилася на березі мо-
ря. Її звали Європа. Охоплений бажанням, він перетворився на 
білого бика й поволі підійшов до дівчини. Заворожена красивим 
створінням, Європа наділа на шию бику вінок і вилізла йому на 
спину. Якщо вірити поету Овідію, бик стрибнув у море й поплив до 
острова Крит. Там бик із принцесою якимось чином примудрилися 
зачати майбутнього царя Міноса, вітчима потворного Мінотавра. 
Отак ця неймовірна зустріч породила царя, країну, цивілізацію та 
частину світу.

Нам мало відомо про найперших мешканців частини суші, якій 
Європа згодом подарувала своє ім’я. Доісторичні артефакти свід-
чать, що серед них були як неандертальці, так і гомо сапієнс. У пе-
чері Ласко є зображення як тварин, так і людей. Ці печерні ма-
люнки віком понад 20 000 років і досі вражають уяву, передаючи 
прагнення відображати реальність у пластичних формах і натяка-
ючи на спільність долі та єдність усього світу. В якийсь момент у 
VII тис. до н. е. з’явились осілі поселенці кам’яної доби — потомки 
або тих, хто перетнув протоку Гібралтар, або тих, хто прийшов із 
Центральної Азії. Вони залишили по собі ритуальні пам’ятники — 
низку гігантських споруд на кшталт англійського Стоунхенджу, що 
свідчать про високий рівень соціальної організації та інженерної 
думки своїх творців. Аналіз кісток останків свідчить, що Стоун-
хендж відвідували мандрівники навіть із Швейцарії. І вже тоді їхні 
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шляхи об’єднували прадавню Європу. Міграцію населення значною 
мірою прискорив винахід бронзи — сплаву олова й міді. Це уможли-
вило виготовлення досконалішого домашнього приладдя та воєн-
ного знаряддя. Використання бронзи сприяло розвитку торгівлі, 
яку було найлегше здійснювати морем, а разом із нею і розбудові 
прибережних поселень. Глибинні території Європи були лісисти-
ми й малодоступними, але поселення вздовж річок та узбережжя 
сприяли поширенню приморської культури, оскільки подорожува-
ти водою було легше, ніж суходолом. 

Археологи виявили і простежили міграцію з Азії на захід почи-
наючи з V тис. до н. е. так званих курганних народів з Анатолії, які 
розмовляли праіндоєвропейськими мовами, а з ІІІ тис. до н. е. — 
прихід кельтів. Сприяла такій міграції торгівля. Обмін продуктами 
людської праці здійснювався повсюдно — з півночі до півдня, на 
узбережжі Балтійського й Північного морів, а також у Середземно-
морському басейні. Люди подорожували. Люди зустрічались і зна-
йомилися. Люди навчалися. 

Наприкінці бронзової доби, у ІІІ тис. до н. е., в Європі з’явили-
ся нові прибульці — зі сходу і півдня. Східні народи прибули з азій-
ських степів та Кавказу. Германські племена принесли з собою нові 
індоєвропейські мови, які, видозмінившись, перетворилися на бри -
танські, германські, слов’янські, італійську, грецьку тощо. Про їх  нє 
споріднене «суходільне» походження свідчать спільні однокорене-
ві слова зі сфери домашнього та сільського господарства, але це не 
стосується морської справи й мореплавства. Індоєвропейські мови 
є чимось на кшталт об’єктів лінгвістичної археології, які, нарівні з 
відкриттями в сфері ДНК, сприяють регулярній зміні поглядів на 
цей прадавній період європейської історії. 

На Середземноморський регіон вплинули також фактори, 
по   в’язані з іще віддаленішими регіонами земної кулі. На початку 
ІІ тис. до н. е. найрозвиненіші цивілізації виникали в доли нах ки-
тайської ріки Хуанхе, індійського Інду і річок Родючого півміся-
ця — Нілу та Євфрату. Ще задовго до стабілізації поселень у Євро-
пі народи в цих регіонах опанували сільське господарство, будів-
ництво, торгівлю, мистецтво, а в Месопотамії — і писемність. Ці 
народи будували міста, а своїх предків шанували як богів. Інколи 



Егейський світанок — розквіт Греції 45

вони споруджували колосальних розмірів будівлі. Велетенська пі-
раміда в Гізі (бл. 2560 р. до н. е.) заввишки 146 метрів залишалася 
найвищою спорудою у світі до XIV ст. н. е., коли було побудовано 
Лінкольнський собор. Вважається, що син принцеси Європи, цар 
Мінос, став творцем Мінойської імперії з центром на Криті. Вель-
ми ймовірно, що та імперія проіснувала щонайменше тисячу ро-
ків — приблизно з 2500-го по 1450 р. до н. е. Хоча традиційно пер-
шими поселенцями Криту вважаються вихідці з Єгипту й Месопо-
тамії, археологи знаходять скелети, ДНК-аналіз яких свідчить про 
близьку спорідненість їхніх власників із давніми греками. Це були 
люди, які торгували по всьому Східному Середземномор’ю, буду-
вали палаци, засновували колонії, займалися спортом та ритуаль-
ними стрибками через биків (таврокатапсія). Схоже, вони вели 
мирний спосіб життя. Попри інформацію про практику людських 
жертвопринесень, нам нічого не відомо ані про жодну касту вої-
нів, ані про культ військової жорстокості. На фресках та череп’я-
них виробах мінойської доби ми бачимо елегантних молодих лю-
дей з міста Кносс, які насолоджуються безтурботним життям, і ці 
зображення є першою тоненькою ланкою в ланцюзі розвитку суто 
європейської культури. 

Вважається, що Мінойська імперія занепала зі зникненням ос-
трівних лісів, що відігравали ключову роль у виробництві бронзи. 
Смертельних ударів їм, схоже, завдала низка природних катакліз-
мів, головним чином виверження вулкана на острові Тера, яке, за 
даними радіовуглецевого аналізу, сталося близько 1630 р. до н. е. 
Ця велетенська катастрофа спричинила цунамі, що накрило Схід-
не Середземномор’я і буквально стерло з лиця землі поселення на 
Криті. Відтоді цивілізація змістилася на північ, до ахейців Мікени, 
які були попередниками континентальних греків. 

Егейський світанок і діаспора 

Ахейці (або ж мікенці чи данайці) панували в басейні Егейського 
мо ря приблизно з 1450-го по 1100 р. до н. е. Це було сухопутне пле-
м’я, очолюване монархічними володарями; їхні легенди, герої та 
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лінійне письмо Б справило неабиякий вплив на пізнішу грецьку 
культуру. Ахейці ворогували з хеттами, чиє домінування у Малій 
Азії та Леванті довгий час обмежувало експансію Єгипту на північ. 
Хети рано навчилися використовувати залізо, виробляючи з нього 
міцні мечі, що були ефективнішим знаряддям вбивства порівняно 
з кийками та кам’яними сокирами. З цим періодом збігся розквіт 
Трої, війна якої з ахейцями, спричинена викраденням троянської 
цариці Єлени, завершилася облогою і спаленням міста приблизно 
в 1180-і рр. до н. е.

Упродовж наступних століть ця перша документально зафік-
сована подія європейської історії, викладена й описана поетом 
Гомером десь у VIII ст. до н. е., неодноразово переповідалась і, 
звісно, щоразу доповнювалася дедалі більшою кількістю мальов-
ничих подробиць. Це історія племен, підштовхнутих до крайніх 
проявів жорстокості поведінкою сусідів. Ідолами цих племен були 
не статичні образи їхніх предків, а гіперактивні антропоморфні 
чоловіки та жінки, завжди готові до проявів любові, гніву, ревно-
щів і допитливості. Як і звичайні люди, ці божества інтригували, 
сварилися й воювали між собою. А міць своїх мечів підкріплю-
вали силою раціонального мислення, яке стало найпотужнішою 
зброєю Європи. 

Ці так звані палацові культури зникли десь між 1200 та 1150 
рр. до н. е. — або через виснаження запасів деревини, або через 
природний катаклізм (наприклад, виверження вулкана), або внас-
лідок епідемії чуми. Цей період, що тривав приблизно з 1100-го по 
900 р. до н. е., відомий як «темні століття». Він збігся з часом за-
хоплення Егейського басейну новими загарбниками — дорійцями 
в континентальній Греції та іонійцями на узбережжі Малої Азії, 
які залишили свої імена в назвах архітектурних стилів. Оскільки 
ДНК-аналізи свідчать, що навіть сучасні греки є нащадками прадав-
ніх мікенців, то можна зробити висновок, що загарбники, завою-
вавши ці території, не витіснили і не знищили місцеве населення. 

Зрештою населення внутрішніх регіонів втекло з палацових 
поселень до прибережних сіл та містечок. Географічний фактор 
обмежив подальшу експансію; населення контактувало зі світом 
переважно через море. Це спричинило появу грецького полісу — 
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невеликої самоврядної спільноти, захищати яку мусили всі її віль-
ні громадяни. За словами грецького філософа Арістотеля, подіб-
не державне утворення визначалося «як складене з максимальної 
кількості рівних і рівноправних». Це визначення не стосувалося 
жінок, рабів та іноземців. Розвиток таких приморських мікродер-
жав сприяв зачатку індивідуалізму, самодостатності та незалежнос-
ті, яким судилося стати визначальними для грецького розуміння 
поняття «людська спільнота» і, зрештою, «людська особистість». 

Приблизно у 800-і рр. до н. е. ці міста-держави, загальне насе-
лення яких становило близько 800 000 осіб, почали поширюватися 
за вузькі межі Егейського басейну — на південь через Середземно-
мор’я та на північ до Чорного моря. Там їхнє населення увійшло 
в контакт і потенційний конфлікт із фінікійцями з Тиру й Сидону, 
а на заході осіло аж біля Іспанії. Згідно з історичними переказами, 
фінікійське місто Карфаген (нині Туніс) було засноване у 814 р. 
до н. е. Греки ж, зі свого боку, заселили північне узбережжя Серед-
земного моря на території сучасних Сицилії, Італії і навіть Фран-
ції. Інтеграція була доволі суттєвою: греки запозичили фінікійську 
абетку і зберегли її різновид донині. 

У ті часи у Середземноморському басейні виникло близько ти-
сячі грецьких поселень, які значно переважали за своїми розміра-
ми, населенням та пишнотою місця свого походження в егейсько-
му регіоні. Агрігент у Сицилії та Сибаріс на півдні Італії стали ве-
ликими містами, причому Сибаріс — настільки заможним, що поро-
див епітет «сибаритський». Колоністи, які розмовляли грецькою 
і несли еллінську культуру в усі куточки Середземноморського ба-
сейну, брали участь у щорічних панеллінських Олімпійських іграх, 
що проводилися в Греції з 774 р. до н. е., і в цьому були подібні до 
американців, які вирушають через Атлантику в гості до своєї євро-
пейської батьківщини. 

Ніде ті часи не уявляються так виразно, як у древньому Мілеті на 
турецькому узбережжі, поблизу сучасного міста Бодрум. Мілет від-
будували в 479 р. до н. е., після того як його зруйнували перси. На-
разі руїни міста розкопані, але покинуті, й сучасні туристи можуть 
пройтися його брукованими вулицями, зайти в будинки, спуститися 
східцями до сцени театру чи зійти на мури цитаделі, звідки відкри-
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вається панорама полів, що тягнуться до моря. А з Егейського моря 
дме теплий бриз, пролітаючи над мальовничими пагорбами. 

Ці вулиці колись були заповнені мандрівниками, що розпові-
дали про далекі краї, дивні звичаї, про творчих людей і про жор-
стокі конфлікти. І все це відображалося в життєписах богів та ге-
роїв — Афродіти, Артеміди, Гермеса, Посейдона, Ясона, Геракла і 
Тесея. Але перш за все колоністи були людьми допитливими. Їхній 
сучасник Геродот нібито зазначив: «Щороку ми, витрачаючи знач-
ні кошти й наражаючись на велику небезпеку, посилаємо кораблі 
аж до Африки, щоб запитати: «Хто ви? За якими законами живете? 
Якою мовою розмовляєте?» А також: «Чому ви не посилаєте до нас 
свої кораблі, щоб спитати нас про це?» Саме це запитання і визна-
чає характер пізнішої європейської цивілізації. 

Перські війни та розквіт Афін

На початок VII ст. до н. е. материкові грецькі міста розробили нові 
способи управління своїми справами. Застосовуючи метод спроб 
і помилок, Коринф, Спарта, Афіни та інші міста знайшли шляхи 
мирного співіснування. Царства перетворилися на аристократії, 
олігархії та тиранії. Точилися дебати про такі поняття, як свобода, 
справедливість та справедливий розподіл ресурсів. У 621 р. до н. е. 
Дракон Афінський створив кодекс суворих законів, серед яких був 
і закон про страту за «неробство». Казали, що драконівські закони 
були писані не чорнилами, а кров’ю. Згодом вони були змінені го-
ловним магістратом (суддею) Солоном, який наділив владою усіх 
громадян, що належали до заможних верств населення. Його зако-
нодавчі ініціативи стали першими кроками на шляху до концепції 
громадянських прав. 

У 508 р. до н. е. в Афінах спалахнуло повстання проти панівної 
аристократії під проводом старшого державного діяча Клісфена. 
Він висунув пропозицію, аби замість сперечатися, яка родина зем-
левласників має правити й коли, містом почергово керували всі 
громадяни Афін чоловічої статі, та не від родин, а від «демів», тоб-
то територіальних округів. Члени міської ради й чиновники мали 


