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У статті проаналізовано особливості правового статусу жінок Стародавнього Риму. 
Окремої уваги приділено поділу римських жінок на групи, зокрема: жінка-дружина, 
публічна жінка, весталка та гладіатор. Досліджено роль кожної категорії жінок у 
формуванні державності Стародавнього Риму. 
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В статье проанализированы особенности правового статуса женщин Древнего Рима. 
Отдельно внимание уделено разделению римских женщин на группы, в частности: 
женщина-жена, публичная женщина, весталки и гладиаторы. Проведено исследование 
роли каждой категории женщин в формировании государственности Древнего Рима. 
Ключевые слова: Древний Рим, гендерное равенство, женщина, правовой статус, категория. 

 
The article analyzes the peculiarities of the legal status of women of Ancient Rome. Particular 
attention is paid to the division of Roman women into groups, in particular: womаn-wife, 
public womеn, vestals and gladiators. The role of each category of women in the formation of 
the statehood of Ancient Rome was investigated. 
Keywords: Ancient Rome, gender equality, woman, legal status, category. 

 
Суспільство Стародавнього Риму традиційно розглядається як патріархальне з 

набором типових для чоловіка і жінки якостей. Ці стереотипи закладалися в дитинстві через 
систему виховання хлопчиків і дівчаток. І якщо останніх, в першу чергу, навчали рукоділлю і 
веденню домашнього господарства, то хлопчиків орієнтували на досягнення успіхів в 
політичній або професійній кар’єрі. Від чоловіка в Стародавньому Римі очікували 
самостійності, раціональності, активності, серйозності, рішучості, владності, що 
пов’язувалося з професійною діяльністю поза домом, матеріальним забезпеченням сім’ї, 
підтримкою зв’язків між сім’єю і зовнішнім соціальним середовищем. Відносно жінок 
ситуація була більш двозначною. З одного боку очікувалося, що вони виконуватимуть 
соціальні ролі дружини і матері, діючи в межах домашньої, сімейної сфери, з набором таких 
якостей як підпорядкування, покірність, вірність, емоційність, терпіння, чуйність до потреб 
інших людей. З іншого боку, в римських джерелах збереглися образи легендарних жінок- 
сабінянок, Лукреції, Клелії, Ветурії і Волумнії, які володіли такими якостями як рішучість, 
активність, свідомість, цілеспрямованість. Пропаганда цих жіночих образів і якостей, 
властивих їм, в літературі і мистецтві Стародавнього Риму свідчить про те, що і вони були 
очікувані від римлянок, і стали стереотипами.  

Питання про гендерні стереотипи піднімається в роботах Л. П. Репіної,  
Е. А. Азарової, Дж. Скотт та інших дослідників гендерної історії. У роботах С. Діксон,  
С. Треджіарі, Дж. Холлет, Дж. Гарднер з історії становища жінок в Стародавньому Римі 
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аналізуються різні соціальні ролі, виконувані ними. Однак не всі аспекти впливу гендерних 
стереотипів на римське суспільство виявлені повною мірою.  

Аналіз наративних джерел (твори Цицерона, Саллюстія, Тита Лівія, Тацита, Горація, 
Проперція, Лукана; Законів ХІІ таблиць, Інституцій Гая), епіграфічних, і в першу чергу 
епітафій, речових пам’яток (статуї, рельєфи), дозволяє простежити ціннісно-нормативні 
уявлення про відповідні якості і належну поведінку чоловіків і жінок Стародавнього Риму. 
Використання гендерного підходу забезпечує повноту охоплення в поясненні глобальних і 
локальних процесів як на рівні об’єктивної необхідності і історичної опосередкованості, так і 
на рівні приватного і одиничного. 

Жіноча рішучість, незалежність, ініціативність, впевненість тощо офіційно не 
відображені в законах, але існуюче в повсякденних уявленнях, сприйняття жінок як активних 
діючих суб’єктів і сприяло тому, що жінки в Стародавньому Римі мали достатню 
самостійність і свободу, були залучені в різні сфери суспільного життя і могли надавати на 
неї вплив, що ми спробуємо довести в нашому дослідженні. 

Мета статті – дослідити особливості гендерного питання в Стародавньому Римі та 
довести важливу роль жінки у формуванні давньоримської державності. 

Жінки в Стародавньому Римі, які були народжені від вільних, мали статус римського 
громадянина, але не були повністю правоздатними. Римські історики у своїх працях жінок 
згадують набагато рідше ніж чоловіків, адже їхнє життя обмежували певними гендерними 
ролями. 

Стать, біологічно-анатомічні відмінності між чоловіком і жінкою в римській культурі 
визнавалися природною даністю, яку неможливо змінити, але яка суттєво впливала на місце 
індивіда в праві. У Римі природна даність реалізувалася повною мірою, тобто «структура 
чоловічого/жіночого збігається з тією привілейованістю, що визначається за генітальною 
функцією» [5, С. 195]. Тобто стать вимагає певної міри поведінки від людини, яка 
відрізнялася системою цінностей, рис і чеснот, що і відігравало роль у можливості брати 
участь у правовому житті. 

Слід зауважити, що у Стародавньому Римі існувало як дієве (реальне), так і природне 
право. Згідно з природним правом, всі народи й держави є частками одного людського роду, 
й, інакше кажучи, воно ґрунтується на злагоді всіх народів щодо деяких визначень права. 
Хоч римській жінці не було відмовлено у правоздатності, фактично вона була обмежена у 
своїй дієздатності. Римські традиції роблять її «заручницею» сім’ї, де і проходило її життя, 
яке значною мірою відрізнялося від занять чоловіка, норм та правил його поведінки. 

Жінки Стародавнього Риму були вилучені зі сфери публічно-правових відносин, адже 
не мали можливості брати участь у правотворчості. І це відсторонення від займання 
державних посад пояснюється не психологічними особливостями чи природою жінки, а 
традиціями, які існували в римському суспільстві. 

Проте правове становище жінки змінювалося відповідно до періодів римської держави. 
Воно характеризувалося переходом від недієздатності (в архаїчні часи) до дієздатності  
(в часи Римської імперії та республіки) жінки. Тому можна стверджувати, що протягом 
історії римської держави жінка розвивалася як особистість і поступово відстоювала свої 
права, незважаючи на супротив з боку чоловіків. 

Вивчаючи різну літературу, можна виділити декілька груп, на які поділялися жінки в 
Стародавньому Римі. Найперше, це жінка-дружина та мати, адже саме такою визначалася її 
роль в римському суспільстві. Гендерна нерівність в Римі проявляється ще з дитинства. Хоч 
деякі дівчата і навчалися в початковій школі разом з хлопчиками, для більшості освіта 
обмежувалась лише початковою. Багато істориків та філософів вважають, що освіта в 
Стародавньому Римі була більше орієнтована на розвиток «чоловічої гідності». Тому серед 
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дівчат було популярним індивідуальне навчання вдома. Освіта серед жінок нижчого 
соціального статусу обмежувалася, власне, тільки знанням про роль жінки у шлюбі і її 
роботою в домі. Тобто вона формувала у жінок розуміння їхньої гендерної та соціальної ролі. 
З віком дівчата починають усвідомлювати неминучість своєї ролі як дружини. 

Але навіть незважаючи на обмежену правоздатність, дочки були не менш шановані в 
римській сім’ї ніж сини. Незважаючи на те, чи був шлюб, жінка мала певні права. Римська 
жінка мала право брати участь у святкових обідах, ходити на ігри, в театр, у терми, мала 
доступ до освіти, науки і мистецтва. На відміну від афінських жінок, вона була значно 
самостійнішою і користувалася великою повагою. Можна сказати, що до кінця республіки 
заміжня жінка мала у приватному житті таку ж свободу, як і її чоловік, тобто можливість 
вільно розпоряджатися своїм майном, подати на розлучення тощо. 

Гендерна роль жінки в Стародавньому Римі вимагала від них народження дітей, але 
жінки вищого соціального статусу демонстрували все більше небажання присвячувати себе 
материнству. Це призвело до того, що серед аристократії рівень народжуваності знизився 
настільки, що імператор Август прийняв закони, які запроваджували спеціальні винагороди 
для жінок, які народили принаймні трьох дітей. Римські жінки цінувалися не тільки за 
кількість народжених дітей, вони брали участь у їхньому вихованні та займалися освітою 
своїх дітей. Але для цього жінка повинна була бути освіченою. 

Ще однією категорією була публічна жінка. Незважаючи на всі обмеження та заборони 
на ранніх стадіях розвитку Римської держави, римські жінки могли володіти землею, 
з’являтися в суди та писати власні заповіти. 

Римські жінки були вправні також в ораторському мистецтві, хоч це і вважалося 
заняттям для амбіційних чоловіків. Так, Маєзія Сентія була незалежною жінкою, адже її 
прізвище ідентифікувалося не із чоловіком, а з місцем народження. Її самостійний виступ на 
власний захист вирізнявся такою силою та ефективністю, що після короткого судового 
розгляду вона була виправдана майже одностайно.  

Дружина сенатора Афранія під час правління Сулли також не користувалася послугами 
адвоката, а здійснювала його обов’язки особисто, демонструючи достойне знання 
риторичних та правових навичок.  Неодноразово виступала як обвинувач у процесах перед 
претором і цим заважала нормальній роботі суду, тому претор видав едикт, який забороняв 
жінкам виступати в суді від імені інших осіб, щоб припинити їх діяльність. Незважаючи на 
це обмеження, є багато прикладів того, що в період пізньої республіки та принципату жінки 
висловлюють власні обґрунтовані ідеї в юридичних справах. 

Жінки брали участь у торгівлі, а також, як і чоловіки, могли позичати гроші своїм 
друзям для того, щоб уникнути кредитів. Наприклад, коли Пліній планував придбання 
маєтку, він взяв позику у своєї свекрухи. Якщо жінка мала право володіти майном, то вони 
могли займатися такими ж справами, що і землевласники. Жінки вищого суспільства в 
різних джерелах згадуються як володарки та керівники певних торгових процесів. 

Одним з головних завдань, призначених тільки для жінок, було місце в релігії. Це 
стосується жрецької інституції весталок. Вони здійснювали ритуали необхідні для безпеки 
Риму, що не могли виконувати жерці-чоловіки. До речі, весталки не могли одружуватися і 
мати дітей. 

Жриці відіграли вирішальну роль в офіційній релігії Риму. Хоч чоловіків-священників 
було більше, інституція весталок була єдиною жрецькою інституцією, що працювала цілий 
день. Весталки мали унікальний громадський статус і привілеї, релігійну відмінність, могли 
мати значний політичний вплив. Також вони мали змогу накопичувати «великі статки». У 
римському суспільстві весталки були єдиними жінками, які звільнялися від влади батька чи 
чоловіка і могли не мати опікуна – вони мали нести відповідальність тільки перед Великим 
Понтифіком. Обітниця цнотливості звільняла весталок від обов’язку вийти заміж, але за її 
порушення було покарання: жінці давали воду, їжу і хоронили заживо. Жриці, хоч і 
символічно, але брали участь в кожному офіційному жертвоприношенні. Ці обов’язки жінок 
суперечать уявленню, загальноприйнятому в Стародавньому Римі, що жінки були 
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учасницями тільки в «домашній» або приватній релігії. Подвійне чоловічо-жіноче жрецтво 
відображає римську тенденцію пошуку гендерного доповнення в релігійній сфері, адже 
12 великих богів було представлено як 6 гендерно збалансованих пар. 

Релігійне розмаїття стало більш характерним для Риму в період республіки. Багато 
релігій, які не відносились до загальнодержавного культу Римської держави, мали лідерські 
ролі саме для жінок, серед яких культ Ісіди та Кібели.  

Ще однією групою жінок, яку слід виділити, є гладіатори. Римські гладіатори ввійшли 
в історію як мужні та безстрашні люди, більшість яких були чоловіки-раби. Але 
маловідомим є факт, що серед гладіаторів, які билися в Колізеї, було чимало жінок. До того 
ж більшість з них обрали це самостійно, з доброї волі, їх не примушували, як рабів. Вони 
були не менш кваліфіковані в цій справі ніж чоловіки. Спочатку завданням жінок-гладіаторів 
було забезпечити сексуальну привабливість традиційно жорстокому та кривавому видовищу. 
Спочатку, щоб розвеселити публіку, вони боролися з карликами, тваринами, а вже пізніше 
почали жінки битися одна з одною. Жінкам заборонялося відвідувати тренувальні табори 
гладіаторів-чоловіків, тому військового мистецтва їх навчав батько або наймали репетитора 
для навчання жінок «чоловічим» навичкам. Гладіаторство для жінки було чи не єдиною 
можливістю стати відомою в суспільстві. Якщо вона вигравала бої, то ставала фінансово 
незалежною і більше не підкорялася наказам свого чоловіка, батька або опікуна. 

Найскладнішим було становище жінок в політиці, адже чоловіки наполягали на 
забороні їм брати участь в політичній сфері. В Стародавньому Римі політична система (від 
сенаторів до магістратів) складалася з чоловіків. Жінкам навіть не надали права голосувати. 
Вони не сприймалися як повноцінні особистості, оскільки чоловіки казали, що вони 
підходять лише для «елегантності, прикрас та гарного вбрання». Проте жінки здатні були 
маніпулювати своїми чоловіками і в такий спосіб здійснювати  контроль у політиці. Деколи 
чоловіки навіть сприймали жінок як загрозу своєму правлінню. Катон Старший заборонив 
хлопцям брати участь у сенаторських нарадах, боячись, що вони передадуть новини своїм 
допитливим матерям. 

Отже, в період ранньої республіки римська жінка, на відміну від грецької, вільно 
вибирала собі чоловіка; як мати сімейства (mater familias), матрона, шанована рабами, 
клієнтами і дітьми, вона була господинею свого будинку. Римські жінки могли мати свої 
об’єднання, свого роду клуби, про що свідчать написи, які збереглися. У самому Римі було 
відомо і визнано в законному порядку товариство одружених жінок (conventŭs patronārum). В 
часи Імперії жінки вищого суспільства відкрито втручалися в політичні інтриги; одним із 
засобів зробити політичну кар’єру стало уміння сподобатися жінкам або заслужити їх 
прихильність. 

Тому можна стверджувати, що роль жінки в Стародавньому Римі була недооцінена, 
адже навіть наявність численних груп жінок свідчить про те, що вони мали права і активно 
ними користувалися, незважаючи на прагнення чоловіків обмежити їхній вплив. І хоч 
нормативно жінки були фактично недієздатними, насправді вони змогли багато чого досягти 
в соціальній і публічній сфері завдяки своїй рішучості, незалежності, ініціативності, 
впевненості. 
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