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Актуальность: История европейского наемничества начинается в 

Древней Греции, однако момент, с которого греческое наемничество 

обретает узнаваемые сегодня формы, до сих пор не определен вполне ясно. В 

процессе развития самого явления наемничества термин, его обозначающий, 

претерпевал изменения в зависимости от его определения и интерпретации. 

Если рассматривать историю греческого наемничества, то на его примере мы 

можем установить зависимость состояния военного дела не только от 

развития общества, но и политической обстановки. Проведенный анализ 

наемничества VIII-IV вв. до н.э. позволил не только осмыслить военную 

историю Греции, но также определить то влияние, которое оказывали на 

развитие военного дела политические и экономические изменения, на 

протяжении длительного времени происходившие в античном обществе.  

Объектом исследования является наемничество, которое 

рассматривается как профессиональная военная служба за жалование или 

иные блага, часто, но не обязательно за пределами собственной родины на 

международном рынке.  

Предметом исследования является греческое наемничество VIII – IV 

вв. до н.э. в целом и классическое греческое наемничество IV в. до н. э. как 

частный случай такого рода деятельности. 

Целью исследования состоит в том, чтобы представить комплексную 

историю классического греческого наемничества в аспекте происхождения и 

развития этого института. 

Методологической основой исследования является использование 

комплекса методов исторической науки: историко-сравнительного, историко-

генетического и историко-системного, позволяющих через изучение и 

осмысление исторических трудов древних и современных авторов 

представить историю развития греческого наемничества между VIII и IV вв. 

до н.э.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

-зарождение наемничества происходило в гомеровскую и архаическую 

эпохи, когда военная служба за границей родины являлась частью 

аристократической культуры и образа жизни. Добытая таким образом 

военная слава, а также захваченная добыча, являлись важным политическим 

ресурсом для укрепления положения аристократов и их власти и влияния на 



соотечественников. Именно полученная материальная награда послужила 

началом коммерциализации данного института у греков; 

-рост наемничества во второй половине V – IV вв. до н.э. связан с 

увеличением общего количества военных конфликтов, а также выраженными 

тенденциями к профессионализации военной службы, вместе с возросшим 

спросом на греческих наёмников за рубежом. Необходимость вести войны во 

все большем количестве, одновременно на различных фронтах, все 

большими силами и в любое время года, заставляли власти греческих 

городов-государств все чаще обращаться к услугам наемников в то время как 

восточные правители используют их для укрепления своей власти; 

- развитие наемничества в классическую связывается с кризисными 

явлениями в политическом и социально-экономическом плане. Питательной 

базой наемничества преимущественно являются периферийные зоны со 

слабо развитой земледельческой экономикой и избыточным населением, 

однако весомая часть была получена за счёт участников конфликтов, 

продолживших военную службу по разным причинам, в том числе из-за 

утраты средств к нормальному существованию.  

- наёмничество послужила платформой для преобразований в военной 

традиции греков. Лагерная демократия уступила место белее строгой 

иерархии и делегированию главных полномочий лидеру. Лидер обладал 

огромной властью но был зависим от своих солдат, без которых он лишался 

«капитала», солдаты же зависели от лидера, способного обеспечить их целью 

и работой, ровно как и направить их к победе. Возникает система 

взаимозависимых отношений, впоследствии перешедшая в полисную 

систему.  

Структура и объем магистерской диссертации. Состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Общий 

объем работы - 75 страниц. Из них: список использованной литературы – 5 

страницы (55 наименований: 16 – источники, 39 – исследования), реферат на 

русском, белорусском, английском языках – 6 страниц. 

  



АГУЛЬНАЕ АПІСАННЕ ПРАЦЫ 
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Актуальнасць: Гісторыя Еўрапейскага наёмніцтва пачынаецца ў 

Старажытнай Грэцыі, аднак момант, з якога грэцкае наёмніцтва здабывае 

вядомыя сёння формы, да гэтага часу цалкам ясна не вызначаны. У працэсе 

развіцця самой з'явы наёмніцтва тэрмін, які пазначае яго, перажываў змены ў 

залежнасці ад яго вызначэння і інтэрпрэтацыі. Калі разглядаць гісторыю 

грэцкага наёмніцтва, то на яго прыкладзе мы можам усталяваць залежнасць 

стану ваеннай справы не толькі ад развіцця грамадства, але і палітычнай 

абстаноўкі. Праведзены аналіз найміцтва VIII-IV стст. да н. э. дазволіў не 

толькі асэнсаваць ваенную гісторыю Грэцыі, але таксама вызначыць той 

уплыў, які аказвалі на развіццё ваеннай справы палітычныя і эканамічныя 

змены, якія на працягу доўгага часу адбываліся ў антычным грамадстве. 

Аб’ектам даследавання з'яўляецца найміцтва, якое разглядаецца як 

прафесійная ваенная служба за дараванне ці іншыя выгоды, часта, але не 

абавязкова, за межамі ўласнай радзімы на міжнародным рынку. 

Прадметам даследавання з'яўляецца грэцкае найміцтва VIII-IV стст. да н.э. 

у цэлым і класічнае грэцкае найміцтва IV ст. да н. э. як прыватны выпадак 

такога роду дзейнасці. 

Мэта даследавання складаецца ў тым, каб прадставіць комплексную 

гісторыю класічнага грэцкага найміцтва ў аспекце паходжання і развіцця 

гэтага інстытута. 

Метадалагічнай асновай даследавання з'яўляецца выкарыстанне комплексу 

метадаў гістарычнай навукі: гісторыка-параўнальнага, гісторыка-генетычнага 

і гісторыка-сістэмнага, якія дазваляюць праз вывучэнне і асэнсаванне 

гістарычных прац старажытных і сучасных аўтараў прадставіць гісторыю 

развіцця грэцкага наёмніцтва паміж VIII і IV стст. да н. э. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону: 

- зараджэнне найміцтва адбывалася ў гамераўскую і архаічную эпохі, калі 

вайсковая служба за мяжой радзімы з'яўлялася часткай арыстакратычнай 

культуры і ладу жыцця. Здабытая такім чынам ваенная слава, а таксама 

захопленая здабыча, з'яўлялася важным палітычным рэсурсам для 

ўмацавання становішча арыстакратаў і іх улады і ўплыву на суайчыннікаў. 

Менавіта атрыманая матэрыяльная ўзнагарода паслужыла пачаткам 

камерцыялізацыі дадзенага інстытута ў грэкаў; 



- рост найміцтва ў другой палове V-IV стст. да н.э. звязаны з павелічэннем 

агульнай колькасці ваенных канфліктаў, а таксама выяўленымі тэндэнцыямі 

да прафесіяналізацыі ваеннай службы, разам з узрослым попытам на 

грэчаскіх наймітаў за мяжой. Неабходнасць весці вайны ва ўсё большай 

колькасці, адначасова на розных франтах, усё вялікімі сіламі і ў любы час 

года, прымушалі ўлады грэчаскіх гарадоў-дзяржаў ўсё часцей звяртацца да 

паслуг наймітаў у той час як усходнія кіраўнікі выкарыстоўваюць іх для 

ўмацавання сваёй улады; 

 - развіццё найміцтва ў класічную эпоху звязваецца з крызіснымі з'явамі ў 

палітычным і сацыяльна-эканамічным плане. Пажыўнай базай наёмніцтва 

пераважна з'яўляюцца перыферыйныя зоны са слаба развітой земляробчай 

эканомікай і залішнім насельніцтвам, аднак важкая частка была атрымана за 

кошт удзельнікаў канфліктаў, якія працягнулі ваенную службу па розных 

прычынах, у тым ліку з-за страты сродкаў да нармальнага існавання. 

 - найміцтва паслужыла платформай для пераўтварэнняў у ваеннай традыцыі 

грэкаў. Лагерная дэмакратыя саступіла месца больш строгай іерархіі і 

дэлегаванню галоўных паўнамоцтваў лідару. Лідэр валодаў велізарнай 

уладай але быў залежны ад сваіх салдат, без якіх ён пазбаўляўся "капіталу", 

салдаты ж залежалі ад лідэра, здольнага забяспечыць іх мэтай і працай, роўна 

як і накіраваць іх да перамогі. Узнікае сістэма ўзаемазалежных адносін, якая 

пасля перайшла ў полісную сістэму. 

Структура і аб'ём магістарскай дысертацыі: Складаецца з ўвядзення, трох 

глаў, заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры. Агульны аб'ём працы - 75 

старонак. З іх: спіс выкарыстанай літаратуры - 5 старонкі (55 найменняў: 16 - 

крыніцы, 39 - даследаванні), рэферат на рускай, беларускай, англійскай мовах 

- 6 старонак. 

  



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Kantsavy Daniil 

Topic: “Greek mercenaries of the VIII-IV centuries BC” 

Keywords: mercenarism, peltasts, salary, greek army, militia, crisis of the 

greek’s state (polis), ritual relationships. 

Relevance: The history of European mercenaries begins in Ancient Greece. 

However, the moment at which Greek mercenary activity takes on recognizable 

forms has not yet been definitively determined. In the course of the development of 

the phenomenon of mercenary activity itself, the term denoting it underwent 

changes depending on its definition and interpretation. If we consider the history of 

Greek mercenary activity, we can use its example to establish the dependence of 

the state of military affairs not only on the development of society, but also on the 

political situation. The analysis of the mercenaries of the VIII-IV centuries BC 

allowed us not only to understand the military history of Greece, but also to 

determine the influence of political and economic changes that took place in 

ancient society for a long time had on the development of military affairs. 

The research object of the work is mercenary activity, which is considered 

as professional military service for a salary or other benefits, often, but not 

necessarily, outside of one's own homeland on the international market. 

The subject of the study is the Greek mercenary activity of the VIII-IV 

centuries BC in general and the classical Greek mercenary activity of the IV 

centuri BC as a special case of this kind of activity. 

The objective of the study is to present a comprehensive history of classical 

Greek mercenary activity in terms of the origin and development of this institution. 

The methodological basis of the research is based on the complex of 

methods of historical science: historical-comparative, historical-genetic and 

historical-systematic, which allow us to present the history of the development of 

Greek mercenaries between the VIII and IV centuries BC through the study and 

understanding of the historical works of ancient and modern authors. 

Main provisions to be submitted for defense: 

- the origin of mercenary activity took place in the Homeric and Archaic 

eras, when military service abroad was part of the aristocratic culture and way of 

life. The military glory thus obtained, as well as the loot captured, was an 

important political resource for strengthening the position of the aristocrats and 

their power and influence over their compatriots. It was the material reward that 

served as the beginning of the commercialization of this institution among the 

Greeks; 



- the growth of mercenaries in the second half of the V-IV centuries BC is 

associated with an increase in the total number of military conflicts, as well as 

pronounced trends towards the professionalization of military service, along with 

an increased demand for Greek mercenaries abroad. The need to wage wars in ever 

greater numbers, simultaneously on various fronts, with ever greater forces and at 

any time of the year, forced the authorities of the Greek city-states to increasingly 

turn to the services of mercenaries, while the eastern rulers use them to strengthen 

their power; 

- the development of mercenary activity in the classical era is associated 

with crisis phenomena in political and socio-economic terms. The food base of 

mercenaries is mainly peripheral zones with a poorly developed agricultural 

economy and an excess population, but a significant part was obtained at the 

expense of conflict participants who continued military service for various reasons, 

including the loss of means of a normal existence. 

- mercenaries served as a platform for transformation in the military tradition 

of the Greeks. Camp democracy gave way to a stricter hierarchy and the delegation 

of major powers to the leader. The leader had great power, but he was dependent 

on his soldiers, without whom he was deprived of "capital", while the soldiers 

depended on the leader, who could provide them with a goal and work, as well as 

direct them to victory. There is a system of interdependent relationships, which 

later passed into the polis system. 

Structure and scope of the research: The thesis includes an introduction, 

three chapters, a conclusion, and a list of references. The total volume of work is 

75 pages. The list of sources and literature includes – 5 pages (55 titles: 16-

sources, 39-research), the abstract in Russian, Belarusian, English - 6 pages. 

 


