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Глава І

(1) Няма да хваля атиняните за държавна-
та им уредба и за предпочетеното от тях уп-
равление. С подобен избор те са се съгласили 
негодните граждани да бъдат по-облагодетел-
ствани от достойните и тук наистина няма 
място за хвалба. Но веднъж решили така, аз 
ще ви покажа колко добре вардят обществе-
ните си порядки в своя полза и как си наба-
вят и други облаги, в което според останалите 
елини грешат.

(2) Най-напред ще изтъкна факта, че тук, 
в Атина, изглежда основателно бедните хора 
и низините да имат повече от знатните и бо-
гатите поради факта, че тъкмо народът е този, 
който обслужва корабите и укрепва военната 
сила на града – кормчиите1, старшите на гре-
бците, петдесетниците, помощник-кормчи-
ите2 и корабостроителите, те са тези, които 

 1 Капитан на кораб с три реда гребци (триера) е 
триерархът, богат гражданин, за което това е 
обществена повинност, свързана с харченето на 
много пари. След това в йерархията стоят длъж-
ности с по-нисък социален статус – кормчия, 
помощник-кормчия, старши на гребците (в чието 
задължение влиза поддържането на ритъма при 
гребането), петдесетник (началник на отделение 
от 50 гребци).

 2 В съчинението си Икономика Ксенофонт споделя, 
че едно от задълженията на помощник-кормчия-
та е да знае добре местонахождението на цялото 
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допринасят за военната сила на града много 
повече3, отколкото хоплитите4, знатните хора 
и благородните граждани. И понеже ситуаци-
ята е такава, прието е за правилно всички ати-
няни да участват в управлението (и при избор 

снаряжение и на товарите на кораба, така че „даже 
когато не е на кораба, да може да каже къде какво 
и в какво количество се намира в не по-малка сте-
пен, отколкото един грамотен човек може да каже 
колко букви има в името на Сократ и в какъв ред 
са“ (Ксенофонт, Икономика, VІІІ, 14).

 3 Почти 80 години по-късно, в диалога Закони, Пла-
тон също се отнася скептично към държави, чиято 
военна мощ се опира на морски флот, изтъквайки 
редица аргументи. Един от тях е, че когато спасе-
нието на един град зависи „от кормчии, началници 
на гребци и гребци и въобще от хора всякакви и 
не твърде сериозни, не е възможно точно да се 
отчетат заслугите на всеки един от тях и да му се 
отдаде нужната почит. А как би могла да същест-
вува добре уредената държава, ако това липсва в 
нея?“ (Платон, Закони, ІV,707а).

 4 Аристотел, Политика, VІ, 1321а: „Тъй като четири 
са съсловията на народа – земеделско, занаят-
чийско, търговско и безимотно, а четири са и 
потребните за войната военни части – конница, 
тежковъоръжена пехота (хоплити), лековъоръ-
жена пехота и морски флот, ако страната е под-
ходяща за отглеждане на коне, естествено е там 
да се установи силно олигархическо управление 
(защото спасението на нейните жители е чрез тази 
военна сила, а отглеждането на коне може да става 
само от притежатели на значително богатство). 
Където страната е подходяща за тежковъоръжена 
пехота, закономерно е да се появи следващият тип 
олигархическо управление (защото тежковъоръ-
жената пехота може да се поддържа по-скоро от 
заможни хора, отколкото от бедняци). А лековъ-
оръжената пехота и флотът са изцяло свързани 
с демократическото управление“.

по жребий, и при гласуване с ръка) и всеки, 
който иска, от гражданите да взема думата за 
изказване.

(3) По-нататък – колкото от управляващи-
те органи носят на града спасение, ако са в ръ-
цете на свестни хора, а ако не – риск за цялото 
гражданство, толкова в тях народът въобще 
не желае да участва. Те смятат, че не трябва 
да се включват по жребий нито в колегията 
на генералите, нито в тази на началниците на 
конницата5. Защото знаят народните маси, че 
за тях има по-голяма полза, ако самите те не 
участват в тези отговорни власти, а оставят на 
най-кадърните граждани да ги администри-
рат. А колкото до длъжностите, които се въз-
награждават и носят полза за вкъщи, тъкмо 
тях народът ламти да заеме6.

 5 Аристотел свидетелства в Атинската държавна 
уредба (VІІ, 3), че в Атина, в зората на демокраци-
ята, съгласно Солоновата конституция управлен-
ските длъжности се изпълняват от гражданите с 
имуществен ценз от 500 медимни (1 медимна = 
50 кг), от конниците (втората класа с имуществен 
ценз от 300 медимни) и от зевгитите (третата класа 
с имуществен ценз от 200 медимни), а именно – ко-
легията на деветте архонти, колегията на ковчеж-
ниците, колегията на единадесетте и колегията на 
финансистите. Всяка от четирите фили избира чрез 
жребий и предлага за всяка длъжност кандидати 
с подходящ ценз, от които отново чрез жребий се 
избира съответното длъжностно лице. За безимот-
ните остава участието в Народното събрание и в 
съдилищата.

 6 Например в съдилищата дневната заплата на съде-
бен заседател по времето на Перикъл е един обол, 
а през 425 г. Клеон я увеличава на три, т.е. половин 
драхма (1 драхма = 6 обола). За сравнение, надни-


