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Sammendrag
Denne oppgaven handler om den greske historikeren Polybios som en kilde til den romerske
republikken, og hvordan han har blitt forstått og brukt av moderne historikere. I oppgaven ser
jeg på hvordan moderne historikere har skrevet om romersk politikk. Jeg ser på hva Polybios
selv skriver i bok VI av Historiai om romerske institusjoner og om den romerske
statsforfatningen. Senere argumenterer jeg for at moderne historikere har forstått Polybios på
feil premisser. Deretter presenterer jeg min nye forståelse for Polybios og undersøker hans
analyse av statsforfatningen opp mot denne.
Oppgaven bygger på Polybios selv, og hva han skriver er hans formål med Historiai.
Oppgaven presenterer en ny måte å forstå Polybios på, og en ny måte å tolke den romerske
statsforfatningen og den politiske utviklingen i Roma på.
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Forord
Denne oppgaven er en kulminasjon av mange år med antikke studier på Universitetet i Oslo.
Her må jeg gi en stor takk til min veileder Knut Ødegård, som alltid har vært en stor støtte
gjennom disse to årene, som alltid har vært positiv til mine tanker og idéer, og som har gjort
meg mer selvsikker etter hver gang jeg var oppe på kontoret hans. I tillegg til å lede og støtte
meg gjennom denne mastergraden, har han fyret opp under min fascinasjon for antikken
gjennom antikke fag som jeg begynte med i 2010.

Takk til både familie og venner for å ha fått meg gjennom dette. Takk til mamma og pappa
som alltid har stått bak meg og støttet meg i alt jeg har gjort. Takk til min storesøster Therese
som hele tiden har gått foran som et eksempel på universitetet. Takk til min beste venn
Andreas som alltid har vært en støtte i tunge tider. Takk til både Fibi og Balto for at de har
klart å roe meg ned når jeg har vært stresset, slik bare hunder kan. Til slutt vil jeg sende en
stor takk til min studiepartner og gode venn Elise som har gjort hver dag på Blindern til en
lek, og som har fått meg til å smile og le selv i de mest stressende stundene. Jeg ønsker henne
lykke til med hennes egen oppgave, og med alt hun vil foreta seg videre i livet.

-Daniel
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Kapittel 1. Innledning
For who is so indifferent or indolent as not to wish to know by what means and under
what system of polity the Romans in less than fifty-three years succeeded in subjecting
nearly the whole inhabited world to their sole government – a thing unique in history?
Or who again is there so passionately devoted to other spectacles or studies as to
regard anything as of greater moment than the acquisition of this knowledge?1

Slik åpner den greske historikeren Polybios sitt store verk, Historiai, om hvordan Roma endte
opp med å dominere Middelhavsområdene og hele den greske verden. Verket hans, som
består av førti bøker, forteller om Romas og den greske verdens historie fra midten av 200tallet f. Kr. til ca. 150 f. Kr. Fra å være en perifer italiensk makt som grekerne knapt hadde
hørt om gjorde romerne Hellas til en provins i sitt stadig voksende imperium. Roma ble, i
slutten av den perioden, en stormakt som dikterte hva de mektige hellenistiske kongene i
Egypt og Syria kunne gjøre. Temaet lå nært til Polybios sitt hjerte da han selv hadde blitt
utlevert som gissel til Roma etter at romerne beseiret det makedonske kongedømme i 167 f.
Kr., og den romerske ekspansjonen traff enda nærmere da Polybios sitt elskede Akhaia ble
annektert av Roma i 146 f. Kr. samt at den viktige byen Korint ble brent til grunnen. Det
samme året marker sluttdatoen for bok XXXX i Historiai, den siste boka i verket.

Grekerne som folkeslag var nok stolte over at de hadde klart å stå imot Det persiske imperiets
forsøk på å erobre dem, og Alexander den store, dog konge av Makedonia, hadde ført gresk
kultur til alle verdens hjørner. Det var nok dermed veldig dramatisk for grekerne da hele den
greske verden, ikke bare Hellas som sådan men også Epeiros, Makedonia og Sicilia, ble
erobret av romerne, og at de store gresk-makedonske hellenistiske kongedømmene i øst måtte
adlyde Romas ønsker. Likevel skal ikke denne oppgaven handle om Romas ekspansjon eller
hvordan grekerne så på den romerske ekspansjonen. Den skal ikke engang direkte handle om
Roma. I denne oppgaven er det Polybios som spiller hovedrollen. Jeg skal undersøke Polybios
som kilde til Den romerske republikken, hvordan han så på Roma, og hvordan vi burde
oppfatte hans historieverk.
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Polybios er i utgangspunktet en veldig viktig kilde til romersk og antikk historie. Han skrev
om hendelser som han selv hadde tatt del i og vært vitne til, og han hadde en nesten
akademisk tilnærming til historieskriving. Han reiste rundt og besøkte de områdene han skrev
om, og han intervjuet vitner til de hendelsene som han selv ikke hadde tatt del i.2 Dette er en
luksus på et fagområde der mange kilder ble skrevet ned mange hundre år etter at de relevante
hendelsene hadde funnet sted. Polybios skrev også en «verdenshistorie». Nå handler ikke
Historiai om bokstavelig talt hele verdens historie, men Polybios mente at de hendelsene som
ledet frem til Romas dominans over hele Middelhavsområdet, førte til at hendelser i Italia,
Iberia, Afrika, Hellas, og Asia ikke lenger var uavhengige av hverandre.3 Roma hadde sørget
for at hele verden, den verden som var relevant for Polybios, ble knyttet sammen. Polybios
var historikeren som skulle fortelle om hvordan dette hadde skjedd. Han beskriver da
hendelser som ikke direkte involverte Roma, som Syrerkrigene mellom Ptolemaierriket og
Selevkideriket, og Antiokhos III felttog mot Partia. Polybios er også den tidligste overlevende
kilden vi har om Roma, og de fleste andre kilder som kom senere, som Cicero og Livius, er
basert på Polybios sitt verk.4 Polybios er dermed en meget viktig kilde når det kommer til
romersk historie.

1.1 Problemstilling
Hvor pålitelig er Polybios som en kilde på Roma? Som en intellektuell og politisk aktiv
person, som selv levde i den perioden han skrev om og som var vitne til mange av hendelsene
som fant sted, og som selv oppholdte seg i Roma i sytten år, så burde Polybios i
utgangspunktet stille høyt blant kildene våre. Likevel stemmer ikke hans beskrivelse av den
romerske statsforfatningen fullstendig overens med det vi kjenner fra for eksempel Cicero.
Disse «feilene» i Polybios sin analyse av forfatningen har skapt problematikk rundt hvordan
man har ansett Polybios som en kilde på romersk politikk. Min påstand er at disse problemene
oppstår fordi moderne historikere ofte har forstått Polybios på feil premisser. Om vi ønsker å
stille spørsmål ved Polybios sin forståelse av den romerske statsforfatningen og det politiske
systemet må vi behandle ham på de riktige premissene. Vi må finne ut hvordan han selv så på
Roma og det romerske samfunnet, og hva som var hans formål med å skrive Historiai. Hva
var det han ønsket å fortelle og forklare? Hva var hans utgangspunkt? Det er dette jeg skal
undersøke i denne oppgaven.
2
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1.2 Metode
Da denne oppgaven handler om vår forståelse av Polybios så er min metode ekstremt viktig.
Det følgende er måten jeg har lest bok VI på for å prøve å finne ut av hvordan Polybios så på
Roma og hva han ønsket å forklare. Polybios skrev med et formål, forklare hvordan Roma
erobret verden. Ting som han anså som irrelevant for dette formålet ble dermed ikke tatt med.
Dette er den samme måten vi fortsatt skriver på i dag. For å ta denne oppgaven som eksempel,
jeg kommer ikke til å ta for meg palassintriger ved hoffet til Antiokhos III av Syria selv om
dette blir nevnt av Polybios. Dette er irrelevant for min oppgaven. Videre så beskriver ikke
Polybios det som var åpenbart for hans hovedpublikum. Når han trenger å nevne noe slikt
skjer dette veldig kort uten noen detaljerte beskrivelser og forklaringer da publikum ville
forstå det med en gang. Det som Polybios beskriver detaljert er noe han anså som viktig for
sitt formål, og som spesielt for Roma og ukjent for hovedpublikumet hans. Om Polybios
kommer med noen åpenbare utelatelser av elementer som vi mener hører med i den romerske
statsforfatningen, så gjør han det fordi de gitte elementene ikke tjener hans formål eller fordi
det var åpenbart for ham og hans publikum at slike elementer eksisterte.

Denne måten å forklare på finner vi hos Polybios når han beskriver utstyret til det romerske
kavaleriet. Når han skriver om hva slags utstyr de pleide å bruke beskriver han lansen,
skjoldet, at de nærmest var nakne, og resten av utrustningen. Når han beskriver hvordan det
romerske kavaleriet så ut på hans egen tid skriver han at de var utrustet som det greske
kavaleriet.5 For Polybios sitt publikum var det da nok å vite at det hadde samme utrustning
som det greske kavaleriet for å forstå hva slags utstyr de hadde.

På denne måten mener jeg vi kan komme frem til en bedre forståelse av hva Polybios ønsket å
formidle i bok VI.

1.3 Disposisjon
Etter dette innledningskapittelet skal vi gå over til et bakgrunnskapittel om Polybios. Jeg vil
forklare hvordan Middelhavsområdet så ut på hans tid og den utviklingen som hadde skjedd
siden Alexander den stores erobringer. Jeg vil deretter fortelle om Polybios sitt eget liv og om
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han som historiker. Jeg vil også fortelle om innholdet i Historiai. Dette er for å forklare den
historiske settingen for dem som ikke er så godt kjent med Polybios.

Deretter kommer et historiografikapittel hvor vi ser på utviklingen av synet på den romerske
statsforfatningen og romersk politikk fra Theodor Mommsen på 1800-tallet, til slutten av
1900-tallet og Andrew Lintott. Da jeg i denne oppgaven skal argumentere for at Polybios sin
analyse av statsforfatningen har blitt forstått på feil premisser er det viktig for oss å få et bildet
av hvordan moderne historikere har behandlet den romerske statsforfatningen.

Vi vil ha to kapitler hvor vi undersøker hva Polybios selv skriver i bok VI, om det romerske
samfunnet og om romerske institusjoner, og om hva han skriver om den romerske
statsforfatningen som sådan. Her vil vi se etter hva Polybios beskriver i detalj og fokuserer på,
og hva han nevner mer i forbifarten.

Til slutt kommer vi til drøftingsdelen hvor jeg drøfter hvilke premisser jeg mener moderne
historikere har forstått bok VI på, hvorfor disse premissene ikke stemmer overens med
Polybios, og hvordan jeg mener vi burde lese hans verk. Deretter skal vi se på hans analyse
med utgangspunkt i mine nye premisser, se på hva som ofte blir ansett for å være feil i
Polybios sin analyse, og drøfte hvorvidt hans analyse stemmer bedre med mine nye premisser.

1.4 Avgrensning
Oppgaven må avgrenses i både tid og rom. Som allerede forklart i begynnelsen av denne
oppgaven så er det Polybios som er fokuset for denne oppgaven, ikke Roma som sådan. Den
historiske romerske ekspansjonen er ikke viktig. Den historiske romerske statsforfatningen er
heller ikke viktig annet enn hvordan den står i forhold til Polybios sin analyse. Historiske
hendelser og karakterer blir nevnt ganske sjeldent.

Også innenfor Historiai vil jeg foreta meg avgrensninger. Mesteparten av Polybios sitt verk
fokuserer på det historiske narrativet fra Den første punerkrigen frem til ødeleggelsen av
Korint og Karthago. Dette narrativet er for det meste uviktig for min oppgave så jeg har valgt
å ikke fokusere på dette. I stedet ligger alt fokuset mitt på bok VI, boka som Polybios
dedikerer til å forklare den romerske ekspansjonen.

4

1.5 Kilder
Det kommer ikke som noen overraskelse at min store hovedkilde i denne oppgaven hav vært
Polybios. All informasjonen om hva som står skrevet i Historiai kommer rett fra ham selv. Til
dette har jeg brukt Walbank og Habichts 2011 revidering av Patons 1923 oversettelse i LOEB
samlingen. Som nevnt ovenfor så har jeg for det meste holdt meg til bok VI da den er mest
relevant for meg, selv om jeg har holdt et øye med resten av verket også. Åpningssitatet i
denne oppgaven er tatt fra bok I. Her burde jeg nok raskt fortelle om mine språkkunnskaper.
Selv om jeg har hatt opplæring i både tysk og spansk, og tatt et innføringsfag i gammelgresk
grammatikk, så er jeg ikke på et nivå hvor jeg kan lese noen lange tekster i noen av disse
språkene. Jeg har dermed måtte begrense meg til det som finnes på engelsk og norsk. Når det
kommer til primærkildene er jeg dermed etterlatt til oversetternes nåde. Når det kommer til
oversettelsen av Polybios så har Frank W. Walbank stått for den siste revideringen av LOEB
versjonen, så da regner jeg med at jeg har befunnet meg på trygg grunn.

Når det kommer til informasjonen om Polybios og hans liv så står jeg i evig takknemlighet til
den nevnte Walbank. Jeg har benyttet meg av både hans Commentaries on Polybius samt
andre bøker og artikler som Walbank har skrevet om den greske historikeren. Utgivelsene
som jeg har brukt av Walbank spenner nesten femti år; like langt som han selv skriver (i en
bok fra 2003) at han har vært interessert i bok VI av Historiai.6

For informasjon om hvordan vi dag regner med at politikken i Roma fungerte har jeg benyttet
meg mest av Andrew Lintotts The Constitution of the Roman Republic fra 1999. Kaj Sanbergs
Magistrates and Assemblies: A Study of Legislative Practice in Republican Rome har blitt
brukt på samme måte men den har også vært viktig for teorien om politiske sfærer i Roma.

For en oversikt over den historiografiske utviklingen omkring romersk politikk har jeg funnet
stor hjelp i Ingvar Mæhle sin avhandling fra 2003, Masse og elite i Den romerske republikk.
For et innblikk i hvordan tidligere historikere har skrevet om den romerske statsforfatningen
og romersk politikk mer spesifikt har jeg benyttet meg av både Theodor Mommsens Romas
historie, Matthias Gelzers The Roman Nobility, og Ronald Symes The Roman Revolution.
Alle disse har jeg lest på engelsk.

6
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1.6 Språk
En forklaring av enkelte uttrykk og hvordan jeg har valgt å skrive enkelte greske og latinske
ord er på plass. I denne oppgaven vil man finne embede eller embedsmann brukt mange
ganger. Aldri embete eller embetsmann. Grunnen til dette er at jeg personlig forbinder en
embedsmann med en person som holder en høyere offisiell stilling i staten. Selv om dette også
nok burde gjelde for embetsmann så inkluderer embete mye lavere posisjoner, og er noe jeg
forbinder med noe så lavt som en klassetillitsvalgt på barneskolen. Jeg kan dermed ikke
bringe meg selv til å kalle romerske konsuler som embetsmenn. Ordet magistrat liker ikke jeg
å bruke når jeg skriver en oppgave på norsk. Om jeg hadde skrevet på engelsk ville jeg brukt
magistrate.

Når det kommer latinske ord og navn så jeg har valgt å bruke en akseptert norsk form der
dette eksisterer. For å finne ut dette har jeg brukt bøker om generell romersk og antikk historie
på norsk, som Jon W. Iddengs Romas historie. Der latinske ord ikke har en normal bruk på
norsk eller en god oversettelse har jeg brukt den formen som jeg finner i kildene. Dette gjelder
for det meste militære uttrykk som vi finner hos Polybios. Med greske ord har jeg enten brukt
den vanlige norske formen, som Korint, eller så har jeg forsøkt å skrive det greske ordet med
latinske bokstaver. Αχαια blir dermed til Akhaia. I tilfellet med Akhaia bruker jeg den
latiniseringen av det greske ordet alltid når jeg snakker om den uavhengige greske politiske
enheten. Det latinske Achaea henviser alltid til den romerske provinsen.

6

Kapittel 2 Bakgrunn
I dette kapittelet skal vi se på den historiske bakgrunnen for Polybios og hans verk. Dette er
beregnet på de som enten ikke er så godt kjent med hvem Polybios var og hvordan verden så
ut på hans tid, eller på dem som trenger en liten oppfriskning av gammel kunnskap. Dette
kapittelet vil dekke Polybios sitt liv, den politiske situasjonen på hans tid, statusen og
innholdet i hans verk Historiai, og temaer som er viktige i det verket men som ikke er spesielt
relevant for min hypotese.

Først skal jeg gå gjennom de historiske hendelsene som ledet opp til Romas posisjon som den
ledende makten i Middelhavsområdet. Dette vil være en rask gjennomgang da den historiske
perioden som sådan ikke er mitt fokus i denne oppgaven. Likevel er dette viktig for å forstå
Roma og hvordan verden så ut da Polybios skrev Historiai. Dette vil for det meste være den
hellenistiske perioden ned til Romas erobring av Hellas, fra Alexander den stores død i
Babylon i 323 f. Kr. til oppløsningen av det makedonske kongedømme i 167 f. Kr.

Deretter vil jeg gå gjennom Polybios selv. Her vil jeg ikke gå inn i detalj i store politiske
hendelser men heller fokusere på Polybios’ eget liv og politiske karriere. Fra hans fødsel rundt
200 f. Kr og hans tidlige liv i Arkadia i Hellas, gjennom hans tilværelse som gissel i Roma, til
hans senere liv og død i 118 f. Kr.

Til slutt i kapittelet vil jeg gå gjennom hovedverket til Polybios, Historiai. Jeg vil først gå
gjennom dateringen til dette verket og noen av problemene knyttet til dette. Deretter vil jeg
raskt gå gjennom noen av grunnene til hvorfor Polybios skrev dette verket. Jeg vil også gå
gjennom noen av temaene som Polybios trekker frem i Historiai, blant annet fenomenet tykhe
og hans teori om syklusen av statsforfatningen.

2.1 Polybios’ verden
Etter Alexander den stores død i Babylon i 323 f. Kr. brøt det raskt ut krig mellom de som
hevdet å være hans arvinger. Etter tjue år med krig stabiliserte situasjonen seg med at
Alexanders makedonske imperium splintret i tre hellenistiske kongedømmer: Selevkideriket,
(som strakte seg fra Lilleasia, gjennom Syria, Mesopotamia, Persia og helt til India),
Ptolemeerriket i Egypt og Antigonidenes kongedømme i selve Makedonia.

7

På samme tid begynte Den romerske republikken å ekspandere sitt territorium utenfor Latium
i det sentrale Italia. Rundt 280 f. Kr. begynte Roma å se sørover i Italia til Magna Graecia.
Grekerne i Sør-Italia sendte bud etter kong Pyrrhos av Epeiros (dagens Nordvest-Hellas og
Albania), en slektning av Alexander den store, for hjelp til å beseire romerne. Den såkalte
Pyrrerkrigen som fulgte ble Romas første krigserfaring med en sterk hellenistisk makt. Selv
om Roma ikke klarte å vinne over Pyrrhos på slagmarken, så gikk den greske kongen snart lei
av krigen da han forstod at han ikke kunne beseire Romas mannskapsreserver og allierte.7
Pyrrhos etterlot dermed Magna Graecia til sin egen skjebne, og området ble raskt erobret av
romerne. Innen 270 f. Kr. hadde Roma underlagt seg hele den italienske halvøya sør for
Toscana.

For Romas del bestod resten av 200-tallet f. Kr. av blodige kriger mot den nordafrikanske
byen Kartago. I 264 f. Kr. brøt Den første punerkrigen ut. Krigen handlet om
overherredømme over øya Sicilia, og den varte i 23 år, til 241 f. Kr. Begge sider i krigen
mobiliserte flere hundre tusen soldater og ifølge Polybios var det den største krigen verden
hadde sett frem til da.8 Roma vant og Kartago ble redusert til å holde seg i Afrika og Spania.

I 219 f. Kr. ble den romerskallierte byen Saguntum i Spania angrepet og plyndret av den
kartagiske generalen Hannibal, og Den andre punerkrigen mellom Roma og Kartago var i
gang. Nok en gang var det en krig som varte i rundt tjue år. Nok en gang ble hundretusener av
soldater sendt mot hverandre i en krig som ble utkjempet over hele det vestlige Middelhavet.
Selv om Roma også denne gangen gikk av med seieren var Den andre punerkrigen, eller
Hannibalkrigen som den også kalles, veldig dramatisk for dem; i løpet av de tre første årene
av krigen hadde over ett hundre tusen romerske soldater blitt drept på slagmarken av Hannibal
i en serie av katastrofale slag.9 Under denne krigen klarte romerne å få tak i en budbringer fra
kong Filip V av Makedonia til Hannibal med et forslag om en allianse. Makedonia og Hellas
skulle snart få merke den romerske krigsmaskinen.

Perioden fra Alexander den stores død og frem til Romas erobring var en dramatisk og kaotisk
tid for Hellas. De forskjellige greske bystatene og forbundene ble brukt som brikker i
stormaktspillet til de hellenistiske kongedømmene og et aggressivt Sparta som søkte etter
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fordums storhet. Makedonia vekslet på å være «beskytteren av grekernes frihet» og den som
undertrykte dem. På et tidspunkt ble den makedonske garnisonen i Korint drevet ut av
akaierne, for deretter å bli tilkalt igjen kun tjue år senere for å hjelpe akaierne mot Sparta.10
Makedonias forhold til de greske statene og kontakten med Hannibal brakte det gamle
kongedømme i konflikt med Roma. Tre runder med krig fulgte, hvor Roma gikk av med
seieren. I 167 f. Kr. ble det makedonske kongedømme løst opp av romerne og erstattet med
tre romerskvennlige republikker.

2.2 Polybios
Polybios var en gresk aristokrat fra byen Megalopolis i Arkadia på Peloponnes i det sørlige
Hellas, en av medlemsbyene i Det akhaiske forbund. Vi regner med at han ble født omkring
200 f. Kr., en periode med stor politisk uro i Hellas.11 Hans far var Lykortas, en av de ledende
statsmennene i Forbundet. Vi vet ikke veldig mye om barndommen til Polybios men siden
han var en gresk aristokrat, og basert på mye av fokuset hans i Historier, regner vi med at han
hadde en militær utdanning.12 Han hadde kjennskap til flere forfattere og filosofer, men hans
hovedinteresse lå hos de militære historikerne.13

Som voksen fulgte Polybios i sin fars fotspor. Han ble en politiker i Det akaiske forbundet og
han nådde helt opp til posisjonen som hippark (‘ίππαρχος), leder for kavaleriet og den nest
høyeste militære stillingen i Forbundet. Polybios holdt denne stillingen i 168 f. Kr. da Den
tredje makedonerkrigen brøt ut mellom Makedonia og Roma. Forbundet hadde tidligere vært
alliert med Makedonia og det stod en stor debatt om hvilken rolle Forbundet skulle ta i
krigen.14 Polybios’ far Lykortas mente at de måtte være varsomme overfor Roma og kun gi
reservert støtte. Da Roma til slutt vant krigen var de ikke fornøyd med støtten fra akaierne, og
de krevde at ett tusen av de ledende grekerne skulle bli utlevert som gisler. Polybios var blant
de som ble utlevert.

I nesten tjue år satt Polybios i fangenskap i Roma. De fleste av de greske gislene ble sendt til
små landsbyer i Etruria, et godt stykke i innlandet vekk fra Roma, men Polybios fikk lov til å
oppholde seg i selve Roma. Hvorfor han fikk lov til dette er imidlertid ikke helt sikkert. Det er
10
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mulig at de romerske myndighetene ville ha ekstra god kontroll på de viktigste av gislene,
men mest sannsynlig hadde Polybios allerede stiftet bekjentskap med familien til Aemilius
Paullus (den romerske generalen som beseiret Makedonia i 167 f. Kr.) i Hellas og fikk lov til
å bli i Roma takket være denne kontakten.15 Polybios ble raskt introdusert som lærer og venn
til Scipio Aemilianus, som senere skulle bli en av Romas mektigste menn.16

I 150 f. Kr., etter press fra Aemilianus, godtok Senatet å sette fri de greske gislene. Av de ett
tusen som ble utlevert i 167 f. Kr. var kun tre hundre igjen sytten år senere.17 Selv om han ble
satt fri i 150 f. Kr. dro ikke Polybios hjem til Akhaia riktig ennå. Det politiske miljøet der var
blitt fiendtlig innstilt overfor Roma og det var ikke godt egnet for en mann med dype
romerske sympatier.18 Denne fiendtligheten kulminerte i Akhaierkrigen i 146 f. Kr. som endte
med at Forbundet ble løst opp, Korint brent ned til grunnen, og hele Hellas annektert og etter
hvert organisert som provinsen Achaea av romerne.19

Selv om han ikke dro hjem (eller kanskje fordi han ikke dro hjem) befant Polybios seg fortsatt
nær sentrumet av politiske hendelser. Han fulgte med Scipio Aemilianus på reiser langs
kysten av Nord-Afrika, Portugal utenfor Gibraltar, Gallia og Spania. Han foretok en reise
gjennom det fjellpasset i Alpene som Hannibal hadde brukt flere tiår tidligere til å innvadere
Italia. Polybios tok også del i Den tredje punerkrigen mellom Roma og Karthago, og han stod
ved Scipios side og delte hans blandede følelser da de så på at Karthago ble brent ned til
grunnen.20 Etter Romas annektering av Hellas dro Polybios til slutt hjem til Megalipolis.
Resten av livet brukte han på å gi råd til den romerske administrasjonen av Hellas og til
hvordan greske stormenn burde oppføre seg mot sine nye romerske overherrer.21 Han brukte
også den tiden på å skrive og fullføre sitt hovedverk, Historiai, beretningen om hvordan
Roma på under 53 år hadde klart å erobre hele verden.22
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2.3 Polybios som historiker
Som historiker skrev Polybios seg inn i en lang tradisjon som strakte seg tilbake til Herodot,
og han hadde sitt å si om både historiefaget og historieskriving i samtiden. Polybios mente at
han skrev pragmatike historia (πραγματική ‘ιστορία). I dette begrepet ligger det at historien
skulle ha en praktisk funksjon, man skulle kunne lære av historien.23 Til dette mente Polybios
også at en historiker alltid måtte fortelle sannheten.24 Uansett hvor kjedelig den måtte være
skulle en historiker aldri dikte opp noe for å gjøre det spennende.

Polybios hadde også flere krav til kildebruk. Han mente at den beste måten å tilegne seg
kunnskap på var ved enten selv å ta del i hendelsene eller ved å intervjue noen som hadde
det.25 Det var også viktig å besøke de stedene man skrev om slik at man fikk noe personlig
erfaring.26 Det verste man kunne gjøre var å sitte låst inne på et bibliotek med bare bøker.27

Hvorvidt Polybios selv alltid holdt seg til disse prinsippene er en annen sak. Vi vet at han må
ha brukt skriftlige kilder og at han skrev noen taler.28 Men det viktigste med Polybios som
historiker er at han hadde disse prinsippene i en periode da historieskrivning ofte ble brukt
som en retorisk lek.29

2.4 Historiai
Da Polybios returnerte til Akhaia etter sitt lange opphold i Roma skrev han sitt store verk
Historiai. Den eksakte dateringen til dette verket er litt usikkert. Man regner med at Polybios
må ha startet på verket under oppholdet i Roma.30 Verket skulle egentlig kun gå ned til 167 f.
Kr., året da det makedonske kongedømme ble løst opp og erstattet med tre republikker.
Senere ble verket utvidet til å gjelde perioden ned til 146 f. Kr., året da både Korint og
Karthago ble ødelagt av romerne, Den akaiske føderasjonen løst opp, og Hellas ble annektert
av Roma. Det er usikkert når denne utvidelsen i verket fant sted. Det vanligste har vært å
hevde at dette ikke kunne ha skjedd tidligere enn de dramatiske hendelsene i 146 f. Kr. fant
sted, men andre har ment å kunne bevise at Polybios startet utvidelsen av verket tidligere enn
23
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150 f. Kr.31 Det er også usikkerhet rundt når verket ble publisert, men det ble mest sannsynlig
publisert i flere deler etter hvert som at disse delene ble skrevet ferdig.32 Man mener å kunne
se at bøkene I til VI ble publisert først i et eget kompendium og at resten ble publisert
senere.33 Uansett når verket ble påbegynt og når det ble ferdig, så er det stor enighet om at
verket ble fullført mens Polybios fortsatt var i live.34
Historiai har ikke overlevd i sin helhet til i dag. Bøkene I – V er komplette mens resten består
av større og mindre fragmenter. Grunnen til dette ligger i hvordan verket har overlevd. Det
kan være lett å tro at det vi i dag sitter med har overlevd siden antikken, men dette er ikke
tilfellet. Alle de forskjellige manuskriptene som eksisterer stammer fra Østromerriket35 på
900-tallet. Det har i så måte vært hevdet at interessen i Konstantinopel lå for det meste i de
tidlige bøkene av Historiai, i seieren over Karthago og grunnene til Romas ekspansjon, enn de
senere bøkene da Roma allerede hadde erobret verden.36

Hvorfor skrev Polybios Historiai? I både bok I og VI skriver han:

For who is so indifferent or indolent as not to wish to know by what means and under
what system of polity the Romans in less than fifty-three years succeeded in
subjugating nearly the whole inhabited world to their sole government – a thing unique
in history? Or who again is there so passionately devoted to other spectacles or studies
as to regard anything as of greater moment than the acquisition of this knowledge?37

Polybios hevder da at hans formål med å skrive Historiai var å forklare hvordan Roma hadde
klart å legge under seg hele verden. Nå hadde ikke Roma erobret hele den kjente verden innen
Polybios’ originale sluttdato. Roma klarte heller aldri å erobre hele den kjente verden. Helt
siden Alexanders erobringer hadde grekerne kjent til områder så langt unna som Baktria og
India, områder som lå langt utenfor Romas makt selv da imperiet var på sitt største. Men vi
kan gi Polybios rett hvis vi tolker «den kjente verden» til å bety «den greske verden», og hvis
31

Walbank, 1972, s. 16 - 19
Walbank, 1972, s. 21
33
Walbank, 1972, s. 20 - 21
34
Walbank, 1972, s. 13
35
Bysants, når vi snakker om imperiet, er en anakronisme. Som historikere burde vi aldri benytte oss av
anakronismer. Staten var Βασιλεια Ρωμαιων, romernes rike. Bysants er et begrep jeg da ikke ønsker å bruke.
Østromerriket er et akseptabelt kompromiss.
36
Moore, 1965, s. 171 – 177.
37
Polybios, I. 1.
32

12

vi leser det som at ingenting kunne foregå i Middelhavsområdet uten Romas godkjenning.
Hans formål med å skrive Historiai er nødvendigvis noe som jeg drøfter i mer detalj senere i
oppgaven.

Hvis Polybios skrev for å forklare hvordan Roma ble den dominerende makten i
Middelhavsområdet, hvem var det han skrev dette for? Det har vært hevdet at han skrev for et
romersk publikum38 og enkelte deler av Historiai gir kun mening om Polybios så for seg et
slikt publikum. I bok VI, før han skal ta for seg den romerske statsforfatningen, henvender
han seg direkte til publikum og beklager hvis fremstillingen hans kan virke litt simplifisert for
de som hadde kjennskap til den.39 De som hadde kjennskap til forfatningen var selvfølgelig
romerne selv og siden han henvender seg til dem må han nødvendigvis ha tenkt at de kom til å
lese verket hans.

Likevel må nok Polybios sitt hovedpublikum ha vært andre enn bare romere. I den samme
delen hvor han beklager seg overfor romerne forklarer han at han nødvendigvis må
simplifisere sin beskrivelse av statsforfatningen da den ellers ville blitt for komplisert for de
som ikke har kjennskap til den. Altså var verket beregnet på andre enn romere. Konsensusen
de siste årene har vært at Polybios skrev for andre som han selv: lærde grekere. Han ville
forklare dem hvordan Hellas hadde kommet til å bli dominert av denne nye makten fra vest.40

2.5 Innholdet i Historiai
Hva handler Historiai om? Polybios’ hovedverk handler om hvordan Roma kom til å
dominere Middelhavsområdet. Størsteparten av verket består av en kronologisk gjennomgang
av hendelsene fra 220 f. Kr. til 146 f. Kr. Polybios går gjennom olympiade for olympiade
(fireårsperiode) og går gjennom de forskjellige hendelsesteatrene etter tur; Italia, Hellas, Asia,
Afrika og Spania. Enkelte ganger bryter han opp dette narrativet og dedikerer noen bøker til å
gå i dybden på andre temaer.

Den første gangen Polybios bryter opp narrativet sitt er allerede i bok VI. I denne boken, som
vil være den viktigste delen av Historiai for denne oppgaven, dekker Polybios de elementene
som han mente var de viktigste årsakene til Romas ekspansjon. Den første og viktigste
38
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årsaken var den romerske statsforfatningen. Polybios mente at Roma hadde en såkalt «blandet
forfatning». Med dette mente han at det var en blanding av monarkiske, aristokratiske og
demokratiske elementer som bestemte i den romerske staten. Han setter også denne
forfatningen inn i en teori om statsforfatningers vekst og fall som han kaller for anakyklosis.
Polybios bruker også denne boken til å sammenlikne det romerske og greske militæret.
Polybios mente tydelig at romerne var bedre organisert i krig enn det grekerne var.41

Bok XII er neste bok hvor Polybios bryter opp narrativet sitt. I denne boken diskuterer han
historieskrivning, og han tar et oppgjør med flere praksiser fra samtiden. Polybios tar blant
annet sterk avstand fra å skrive følelsesladet historie.42 Han bruker også denne boken til å
kritisere, og noen ganger forsvare, tidligere og samtidige historikere. Hardest ut går han mot
Timaeus.43

Den siste boken som er dedikert til noe annet enn Romas ekspansjon er bok XXXIV. I denne
boken foretar Polybios en geografisk gjennomgang av verden, i det minste de delene av
verden som er relevante for hans Historiai. Han tar seg også tid til å kritisere andre geografer
som Pytheas fra Massilia og Dikearkhos.

2.6 Anakyklosis
Anakyklosis er Polybios sin teori om syklusen av statsforfatningers vekst og fall. Dette er en
viktig idé i bok VI men jeg har ikke funnet den spesielt relevant for min hypotese så jeg
behandler den heller her enn i et senere kapittel. Dette er et sammendrag av hva Polybios
skriver i VI. 3 – 10. Idéen bak anakyklosis er at det i hovedsak eksisterer tre gode
statsforfatninger: kongedømme, aristokrati, og demokrati. Hver av disse har sin korrupte
form: tyranni, oligarki, og pøbelvelde. Denne korrumperingen må skje da alt i verden
naturligvis må brytes ned. Dette skjer etter et spesielt mønster i en bestemt syklus:
Kongedømmet blir til tyranni når kongen tar sin posisjon for gitt og mishandler sine
undersåtter. Tyranniet blir styrtet og erstattet av en regjering bestående av «de beste», altså er
aristokrati. Når aristokratene tar sin stilling for gitt blir det om til et oligarki. Dette blir styrtet
av folket som setter opp et folkestyret, demokrati. Demokratiet blir til pøbelvelde når folket
tar sin frihet for gitt og ikke tar noen del i politikken lenger. I kaoset som følger søker folket
41
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etter en sterk leder. Denne blir til en monark som etablerer et kongedømme. Slik fortsetter
syklusen.

Denne syklusen måtte skje da alle disse «enkle» statsforfatningene var dømt til å bli
korrumpert. Den eneste måten å hindre dette på var med en blandet forfatning. En blandet
forfatning kunne bremse utviklingen men ikke hindre den.44 Likevel var den blandede
forfatningen de enkle forfatningene overlegen. En slik blandet forfatning fant man i både
Roma, Sparta, og Karthago.

2.7 Tykhe
I tillegg til å handle om Romas vekst til en posisjon som supermakt i Middelhavsområdet så
handler Historiai også om flere temaer. Det viktigste temaet er Tykhe (τύχη).45 Direkte
oversatt betyr Tykhe noe slik som hell, lykke, sjanse, eller «det skjedde».46 Tykhe er viktig
hos Polybios fordi det spiller en sentral rolle i Romas vekst.

Hundre år før Polybios skrev om Romas vekst skrev filosofen Demetrios av Faleron om
Persias fall til Makedonia. Han skrev en «profeti» om at på samme måte som Persia hadde
blitt erobret av makedonerne, en hendelse som ingen kunne forutsett bare femti år tidligere, så
ville Makedonia i sin tur bli erobret av et annet folk, fordi τύχη aldri lar noen blomstre i lang
tid.47 Denne profetien gjorde et stort inntrykk på Polybios som selv var vitne til at den ble
sann. Vi hører ekkoet fra Demetrios i Polybios når sistnevnte skriver om hvordan Roma
erobret verden på under femtitre år. Den originale sluttdatoen til Polybios var også 168 f. Kr.,
året da det gamle makedonske kongedømme ble løst opp av romerne. Tykhes rolle blir da
sentral i Historiai siden Polybios mente at denne hendelsen var skjebnebestemt.48

Likevel skaper Tykhe flere problemer for oss som leser Polybios i dag. Dette var et begrep
med mange betydninger, og vi kan finne tre forskjellige betydninger av ordet i Historiai.49
Den første bruken av Tykhe er den enkleste. Da betyr det kun «det skjedde». Det kan
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sammenliknes med hvordan idrettsstjerner i dag sier at «marginene ikke var på min side i
dag». Denne betydningen av Tykhe er ganske uviktig da det kun blir brukt som en talemåte.

Andre steder i Historiai betyr Tykhe noe mer, og Polybios har heldigvis vært omtenksom nok
til å inkludere et kapittel om når det er riktig å bruke Tykhe som forklaring på en hendelse:

Now indeed as regards things the causes of which it is impossible or difficult for a
mere man to understand we may perhaps be justified in getting out of the difficulty by
setting them down to the action of a god or of chance (επί τόν θεόν...καί τήν τύχην).50
Som et eksempel på en slik “ting” nevner Polybios makedoneropprøret under Andriskos, den
falske Filip, i Den fjerde makedonerkrigen. I denne sammenhengen er da Tykhes
virkeområdet fullstendig utenfor menneskenes kontroll, hendelser som vi typisk vil henvise til
«Guds vilje».51 Tykhe holder seg her alltid til store og viktige hendelser.

Den siste betydningen av Tykhe i Historiai ligner litt på nummer to. Her er Tykhe en
hevngjerrig gudinne som straffer dem som utretter urett mot andre. Igjen så blir Roma brukt
som et verktøy av Tykhe. Prakteksempelet på den hevngjerrige Tykhe finner vi i Polybios sin
beskrivelse av konspirasjonen mellom Filip og Antiokhos.

Filip V av Makedonia og Antiokhos III den store, kongen av det enorme Selevkideriket, skal
ifølge Polybios ha konspirert sammen for å dele opp riket til barnekongen Ptolemaios V
Epifanes av Egypt. Denne konspirasjonen var såpass forferdelig at Tykhe måtte straffe dem
med krig mot Roma der de begge to ble beseiret. Men Tykhes straff endte ikke der. Også
neste generasjon skulle merke hennes vrede. Dermed ble Filips sønn Persevs beseiret i krig av
romerne, ved Pydna, og deretter ble det makedonske kongedømme løst opp. Antiokhos IV,
Antiokhos III sin sønn, ble imidlertid ydmyket av en romersk diplomat og tvunget til å trekke
seg tilbake til Syria mens han var i gang med å erobre Egypt. På denne måten ble rikene til
Filip V og Antiokhos III lagt lave av Tykhe ved hjelp av Roma, mens Ptolemaios’ Egypt fikk
bestå og blomstre.52
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Bruken av Tykhe hos Polybios har reist mange problemer for moderne historikere. Den vide
betydningen av ordet er ett problem, men et mye mer alvorlig problem er at det undergraver
Polybios’ pragmatike historiai. Hvordan kan Polybios hevde at vi kan lære av historien og at
historiefaget har en praktisk funksjon hvis det likevel er en guddommelig kraft som styrer
verden?
En løsning på dette problemet er å se på det som to forskjellige faser i Polybios’ tanke, at han
startet som en rasjonalist og endte som en determinist eller vice versa.53 Andre har hevdet at
Polybios var noe lignende schizofren.54 En mer plausibel forklaring er å se Polybios som en
moralhistoriker. Selv om vi ikke har full kontroll over historiske hendelser så kan vi fortsatt
lære av den ved å vite hvordan vi skal forholde oss til medgang og motgang.55
Det er også viktig å se Polybios’ bruk av Tykhe i sammenheng med den tiden han levde i. På
samme måte som at ikke-religiøse mennesker i dag bruker begreper som «herregud» må nok
Polybios’ samtidige ha forstått Tykhe på en annen måte enn oss. Tykhe var også en populær
gudinne i hellenistisk tid, noe som også kan hatt en påvirkning på forståelsen og bruken av
begrepet.56
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Kapittel 3. Historiografien rundt statsforfatningen
For å kunne avgjøre hvordan Polybios er som en kilde til Romas republikanske statsforfatning
må vi først se på hvordan han har blitt mottatt av moderne historikere. I den annalistiske
tradisjonen er det liten grunn til å tvile på det Polybios skriver; de hendelsene som blir
beskrevet gjennom hele Historiai er stort sett ansett som riktige. Striden rundt Polybios som
kilde står heller om det som han skrev i bok VI om den romerske statsforfatningen. Dessverre
er det få av de banebrytende historikerne fra 1850 til i dag som direkte har tatt for seg det
Polybios skriver. I stedet har de skrevet om romersk politikk mer generelt. Da Polybios er en
av hovedkildene til hvordan romersk politikk fungerte under Republikken, sammen med
Cicero, er det likevel lett å se hvilket forhold de moderne historikerne har til hans analyse av
den romerske statsforfatningen, selv om de ikke alltid kommenterer ham direkte. I dette
kapittelet skal vi dermed se på utviklingen i synet på den romersk politikk og den romerske
statsforfatningen fra midten av 1800-tallet og frem til 2000. Vi ser på hva et spesielt utvalg
moderne historikere skriver om hvordan de mente romersk politikk fungerte og hvilket
forhold til hadde til statsforfatningen. Vi vil også kommentere hvordan denne utviklingen har
påvirket historikeres syn på Polybios.

3.1 Theodor Mommsen
Den første moderne historikeren som virkelig behandlet den romerske statsforfatningen var
Theodor Mommsen. I 1882 gav han ut et verk fullstendig dedikert til statsforfatningen, det
såkalte Römisches Staatsrecht. Så stort og viktig som dette verket kan virke for studenter av
den romerske statsforfatningen og romersk politikk så har det, så vidt jeg er klar over, aldri
blitt oversatt til engelsk eller norsk (det har blitt oversatt til fransk).57 Da mine leseferdigheter
på tysk er nærmest ikke-eksisterende har jeg dessverre ikke hatt mulighet til å selv gå
gjennom dette verket. Heldigvis skrev Mommsen også et annet stort og viktig verk, nemlig
Romas historie (Römische Geschichte). Dette verket ble skrevet i 1864 og ble oversatt til
engelsk av W. P. Dickson allerede i 1868. Til denne oppgaven har jeg lest utgaven fra 1920.
Verket begynner før grunnleggelsen av Roma i 753 f. Kr. med folkevandring og bosetting i
Italia og strekker seg helt ned til Cæsars diktatur i 49 f. Kr. Han går kronologisk gjennom
Romas historie og drøfter temaer omkring politikk etter hvert som de passer inn i det
annalistiske narrativet.
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Den romerske statsforfatningen har en sentral rolle i Romas historie og blir gjennomgått
allerede i kapittel V i Dicksons 1920 utgave. Den politiske makten i Roma var tredelt:
kongemakten, Senatets makt, og folkets makt. Folkets makt er aldri spesielt fremtredende hos
Mommsen. Den er mer passiv og underforstått. Likevel påpeker han flere ganger at det er
folket som sitter med suvereniteten i Roma.58 I sin beskrivelse av Romas originale, primitive
forfatning var det kongen som styrte med absolutt makt, men denne absolutte makten fikk
kongen fra folket.59 Kongen var folkets absolutte embedsmann. Forholdet mellom kongen og
folket blir beskrevet av Mommsen som forholdet mellom en pater familias og hans hushold.60

Maktbalansen i Roma stod mellom Senatet og kongemakten. Under kongedømmet styrte
kongen som sagt med absolutt makt. Senatet var et rådgivende organ som ble kalt sammen av
kongen kun når han selv ønsket det.61 Med monarkiets fall ble balansen for første gang
forrykket. Kongemakten eksisterte fortsatt, like absolutt som den alltid hadde vært. Men i
stedet for å være i hendene på en konge som satt på livstid var den nå hos en konsul som kun
satt i ett år før han ble erstattet. Man doblet også antall konger til to slik at hver av de to
konsulene kunne legge ned veto mot hverandre.62 Videre utover i Republikken fortsatte
kongemakten med å bli svekket ved at den ble fordelt på stadig flere embedsmenn:
folketribuner, pretorer, og sensorer. Embedsmennene ble dermed mer og mer avhengig av
Senatets råd, slik at når vi kommer til den klassiske republikken så var Senatet de facto den
romerske regjeringen, selv om det i teorien fortsatt kun var et rådgivende organ.63 For
Mommsen var da Cæsars monarki i seinrepublikken en gjenoppliving av forfatningen til kong
Servius Tullius snarere enn en politisk revolusjon.64

Det som drev politikken i Roma, og som ledet til endringer i maktbalansen i forfatningen var
konflikten mellom to politiske fraksjoner (factiones) eller partier.65 Det ene var demokratisk
og stod for vanlige folks rettigheter, det andre var oligarkisk og stod for en opprettholdelse av
status quo. I den tidlige Republikken stod denne konflikten mellom patrisiere og plebeiere i
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den såkalte Stenderkampen (Conflict of the Orders). Denne konflikten ble avgjort i
plebeiernes favør. I Seinrepublikken stod konflikten mellom optimates og populares, hvor
optimatene blir knyttet til Senatet og popularene blir knyttet til folket og til embedsmennene. I
denne siste konflikten kan det virke som at optimatene ville vinne med Sullas diktatur, men til
slutt kuppet Cæsar hele Republikken.

En historikers samtid er ofte viktig for å forstå hans eller hennes syn på historien. Derfor må
vi også se på hvordan politikken og historiefaget fungerte i Mommsens samtid. Romas
historie ble gitt ut i 1864 og Staatsrecht ble gitt ut i 1882. Dette var en periode hvor europeisk
politikk var et spill mellom den gamle overklassen og den nye middelklassen.66 Begge
gruppene tilhørte det sosiale og økonomiske toppskiktet i samfunnet. Uenigheten mellom
dem, og politiske stridigheter, handlet aldri om hvilket forhold de som styrte skulle ha til
folket, men om på hvilken måte den styrende eliten skulle dominere folket.67 De var alle
sammen dannede gentlemen som delte en forakt for massene.68 I Mommsens romerske
forfatning svarer den gamle overklassen til optimates og den nye middelklassen svarer til
populares.

Den politiske hverdagen finner vi på mange måter reflektert i historiefaget på 1800-tallet.
Historiefaget i Tyskland, og i resten av verden etter 1870, ble dominert av den såkalte
Rankeskolen, etter den tyske historikeren Leopold von Ranke.69 For denne historiske
retningen, referert til som Den klassiske historismen av Georg G. Iggers, lå fokuset i
historieskrivingen på sterke personligheter og enkelthendelser. For spesielt de tyske
historikerne var det staten som stod i sentrum av historien. 70 Historien skulle også skrives av
profesjonelle og utdannede historikere, som selv ofte kom fra overklassen eller
middelklassen.71 Noe fokus på sosiale elementer eller på vanlige folk i historien uteble fra
1800-tallets historieskriving. Det er dermed ikke rart at sosiale elementer i romersk politikk,
som patron-klient forhold, uteblir fra Mommsens beskrivelse av forfatningen og at folket blir
plassert i en passiv posisjon.
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3.2 Matthias Gelzer og Ronald Syme
Etter 1900 kom det en vending i synet på den romerske statsforfatningen, et syn som skulle
komme til å være dominerende i hele Det tyvende århundre.72 Dette synet ble først presentert
av den tyske historikeren Matthias Gelzer men på engelsk er det nok mest kjent gjennom
Ronald Syme. Selv om hverken Gelzer eller Syme direkte fordømmer Mommsen så er deres
teorier om den romerske staten på mange måter fullstendig motsatt av ham. For Mommsen
hadde Roma en reell statsforfatning der embedsmenn og senatorer hadde makt gjennom de
offisielle posisjonene de hadde i staten. Gelzer og Syme mener noe helt annet. Om det
politiske styret av Roma så skriver Gelzer:
The entire Roman people […] was […] permeated by multifarious relationships based
on fides and on personal connections […] These relationships determined the
distribution of political power73

Og Syme skriver:

Noble families determined the history of the Republic, giving their names to its
epochs. There was an age of the Scipiones: not less of the Metelli74
Med disse to store historikerne får vi teorien om at det var patron-klient forhold og sosiale
elementer som styrte politikken i Roma.

Gelzer sitt verk kom for første gang ut på tysk i 1912 men det nådde ikke den
engelskspråkelige verden for fullt før det ble oversatt av Robin Seager i 1968. Som sitatet
ovenfor viser så var det de sosiale forholdene i Roma som Gelzer mente var avgjørende i
romersk politikk. Disse forholdene kunne ta mange slags former og de bandt sammen hele det
romerske samfunnet. Den mest kjente formen for slike avhengighetsforhold er nok de såkalte
patron-klient forholdene. Disse forholdene var spesielt viktige for Gelzer da det var på denne
måten at den romerske eliten klarte å binde vanlige borgere opp mot seg selv, og det var
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denne måten å kontrollere folket på som var sentral i Gelzers forståelse av romersk politikk.75
Det eksisterte flere typer klientforhold og måter å skaffe seg klienter på. Den enkleste og
minst kompliserte måten var ved hjelp av slaver. Slaver i seg selv regnes ikke til en manns
klientell da de ikke hadde stemmerett eller noen politiske rettigheter, men en frigitt slave og
hans familie kunne ofte få borgerrett.76 En frigitt borger forble en klient av sin tidligere herre
selv om han ikke lenger tilhørte hans eiendom. En annen relativ enkel og allmenn måte å
skaffe seg klienter på var gjennom rettssystemet. Da det romerske rettssystemet var såpass
avhengig av talekunst trengte en som ble anklaget i retten noen til å forsvare seg.77 Da denne
«noen» trengte å være opplært i talekunsten kom de som regel fra overklassen. Forsvareren
forventet naturlig nok en form for gjenytelse og da ble den anklagede hans klient.78

Man kunne også klare å skaffe seg en hel provins til sitt klientell. Igjen nevner Gelzer flere
metoder som var tilgjengelige for en romersk stormann. Erobrede provinser måtte ofte se til
sin erobrer som patron, og statsmenn som hadde administrert en provins som en høyere
embedsmenn ble også patroner for den gitte provinsen. Vi finner dermed at Marcus Tullius
Cicero ble ansett for å være Kilikias patron etter at han hadde administrert provinsen i sitt år
som guvernør.79 Lokalområder ble også regnet til klientellet til mektige menn som kom fra
området. Picenum ble dermed regnet til klientellet til Gnaeus Pompeius Magnus.80

Som regel holdt det ikke bare med sitt eget klientell for å kunne styre politikken i Roma. Da
måtte man alliere seg med andre mektige menn slik at man også dro nytte av deres klientell.
Disse alliansene kunne ofte ta utgangspunkt i økonomisk støtte, og de kunne bli sementert ved
giftemål mellom familiene. Fastere grupperinger fant man i såkalte factiones. På engelsk blir
de oversatt til factions men på norsk høres det best ut med partier. De mest kjente av disse
partiene er de såkalte optimates og populares. Gelzer bruker historien om Cethegus og
Lucullus som eksempel på hvor viktig det kunne være for en politiker å være medlem av et
parti. 81 Cornelius Cethegus hadde klart å nå en ledende posisjon i det tidligere partiet til
diktatoren Sulla, selv om han aldri var konsul. Da Lucullus forsøkte å få kommandoen over
krigen mot kong Mithridates av Pontos var det nettopp Cethegus med sin innflytelse som
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hindret ham i få denne. Lucullus måtte til slutt smiske med elskerinnen til Cethegus for å få
tildelt den kommandoen han ønsket. Cethegus klarte å gjøre dette fordi han var lederen i et
mektig parti. Lucullus stod utenfor politiske partier og hadde dermed ikke nok tyngde selv i
politikken.

For Gelzer avgjorde klienter og sosiale forbindelser alt i romersk politikk. I konklusjonen til
del II av The Roman Nobility, The Social Foundations of the Predominance of the Nobility,
skriver hand et følgende:

Political power was based on membership of the senate, which was composed of the
magistrates elected by the people. Thus the most powerful man was he who by virtue
of his clients and friends could mobilise the greatest number of voters.82

En enkel oppsummering av hvordan Gelzer så på romersk politikk vil være at en konsul var
ikke en mektig person i kraft av konsulembedet. En konsul var mektig fordi det kun var
mektige menn som ble valgt til konsuler.

Gelzers budskap om at det var sosiale forbindelser som bestemte over romersk politikk nådde
ikke den engelskspråklige verden før i 1939 med Ronald Symes The Roman Revolution.83
Selv om prinsippet om sosiale forhold er det samme hos både Gelzer og Syme så ligger
fokuset deres på litt forskjellige deler av det romerske samfunnet. Der Gelzer fokuserer på
hele den romerske borgermassen, og forsøker å knytte de brede lagene av det romerske folket
opp mot eliten, fokuserer Syme kun på eliten og forholdene mellom medlemmene av det
øverste strata av det romerske samfunnet. For Syme, samme som for Gelzer, var folket viktig
når det kommer til å forstå romersk politikk, og han omtaler dem ofte som «the sovran84
people».85 Flere ganger skriver han om klientellets viktighet for en romersk politiker.86
Likevel skriver Syme lite om hvordan forholdene var mellom patroner og klienter. Dette er
fordi Syme så på Roma som en oligarkisk adelsrepublikk, der all politisk makt var samlet hos
noen få personer:
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In all ages, whatever the form and name of government, be it monarchy, republic, or
democracy, an oligarchy lurks behind the façade; and Roman history, Republican or
Imperial, is the history of the governing class87

In any age of the history of Republican Rome about twenty or thirty men, drawn from
a dozen dominant families, hold a monopoly of office and power.88
Å ha et samlet parti med andre adelsmenn bak seg var måten man skaffet seg politisk makt i
Roma. Penger var selvfølgelig et viktig hjelpemiddel til å få støtte da det var umulig å drive
politikk uten store midler til å bestikke borgermassene med eller til å organisere festivaler i
byen.89 Den aller viktigste måten å skaffe seg støtte på var gjennom familien. Uten en familie
eller et dynasti bak seg var det umulig å nå toppen i Roma. For Syme er Cicero et godt
eksempel på dette. Cicero var en begavet mann som jobbet seg frem ved hjelp av sine egne
evner og intelligens, og han hadde en betydelig rikdom. Men han manglet støtten fra en
prestisjetung familie. Det fantes dermed aldri noe ordentlig Ciceroparti på samme måte som
det eksisterte et Mariusparti eller Pompeiusparti, og vi kan ikke regne Cicero til de store
dynastene i Seinrepublikken.90

Denne vendingen til et fokus på sosiale elementer i romersk politikk kom ikke ut fra ingenting
men var et resultat av politiske og sosiale endringer rundt overgangen til 1900-tallet. Da
Gelzer sitt verk kom ut i 1912 var det starten på massemobiliseringens tidsalder.91 Da det var
umulig å skrive historie uten å inkludere folkets suverenitet ble det mye viktigere å fokusere
på hvordan eliten klarte å beholde makten over massene. For mange historikere på det antikke
fagfeltet lurte man på hvorfor Roma aldri utviklet et demokrati på athensk modell.92 Symes
hovedfokus på eliten og hans henvisning av folket til hovedsakelig en passiv rolle, skyldes at
han skrev i en samtid der flere land i Europa ble styrt av diktatorer i fronten av politiske
partier. Syme presenterer da også Pompeius, Cæsar, og Augustus som nettopp sterke
partiledere.
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Slutten av 1800- og begynnelsen på 1900-tallet var også en periode for endring i historiefaget
generelt. Den klassiske historismen, som Mommsen var en del av, gikk inn i en krise som
følge av kritikk fra nyere historikere.93 Kritikken gikk mye på at det hadde vært for mye fokus
på sterke personligheter og enkelthendelser, og at det ikke hadde vært nok fokus på sosiale
faktorer. Det er fra denne tiden av historikere begynte å skrive sosialhistorie. Historikere
begynte også å ta avstand fra en narrativ måte å fortelle historien på i et forsøk på å nærme
seg naturvitenskapene.94 Gelzer passer spesielt godt inn i beskrivelsen som Iggers gir av en
historiker fra denne tiden. I forordet til The Roman Nobility skriver Gelzer:
[…] I presume to put before the public a work which on principle deals only with
circumstances attested by contemporary evidence, since for the social historian this
seems to me the only course. If he does otherwise […] his research will fail of its
object; for this must surely be to establish what, in the social structure of a state, is
peculiar to it and what it has in common with others.95

3.3 Andrew Lintott
Det sosiale fokuset, først presentert av Gelzer, forble det dominerende synet på romersk
politikk frem mot 1970. Det ble skrevet om romerske institusjoner og det romerske
statsapparatet, Lily Ross Taylors Roman Voting Assemblies kom blant annet ut i denne
perioden. Men selv om historikere skrev om både folkeforsamlingene og Senatet så ble alt
gjort i lys av de sosiale forholdene, og det var få som tok noen stilling til den romerske
forfatningen slik den ble fremstilt av primærkildene. En historiker som Polybios, som brukte
en stor del av Historiai på å forklare romersk politikk med hensyn til en regelrett forfatning,
kunne da raskt bli sett på som litt irrelevant.

Syme skriver flere steder i The Roman Revolution at Romas forfatning kun var en fasade.
Syme henviser aldri til Polybios og han nevner aldri den greske historikeren med navn, men i
siste kapittel av boka si skriver han:
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[…] a respectable tradition of philosophical thought held monarchy to be the best form
of government. It was also primeval, fated to return again when a state had run
through the whole cycle of change.96

Dessverre henviser ikke Syme til noen her, men denne syklusen han nevner stemmer overens
med Polybios’ anakyklosis. Platon, for eksempel, snakker ikke om noen syklus i Staten, men
om gradvis nedbryting. Vi kan dermed regne med at Syme hadde kjennskap til Polybios og et
hvert angrep han kommer med mot at Roma hadde en reell forfatning vil dermed også være et
angrep mot Polybios. Donald Kagan var mye mer direkte i 1965:
It has long been clear that Polybius’ appreciation of the workings of the Roman
constitution is altogether wrong. Consuls, assemblies, and even tribunes of the people
were subordinate to the Senate […] The government was, in fact, an aristocracy with
which Polybius sympathized and which he wanted to preserve. The Roman
constitution […] was one in which the rule of the few was masked with a false façade
of democracy.97

Hvor svakt Polybios og den romerske statsforfatningen stod i 1965 blir vist med Kagans bruk
av in fact. Alle visste at Polybios tok feil og at Romas forfatning faktisk var et oligarki.

Denne utviklingen begynte å snu på 1970-tallet, i takt med den generelle utviklingen på
historiefaget. På denne tiden begynte historikere å stille spørsmål ved flere aspekter av
sosialhistorien. Blant annet tvilte man på dens evne til å representere vanlige folk gjennom
historien.98 Sosialhistorikere forklarte historiens gang gjennom sosiale faktorer og strukturer
som ikke hadde plass til individer. Mikrohistorien kom som en reaksjon på dette. Vanlige folk
måtte få en plass i historien. Upersonlige strukturer tok ikke høyde for at alle mennesker er
sine egne individer.

Når det kommer til romersk politikk finner vi sporet av disse tankene hos spesielt to
historikere: P. A. Brunt og Fergus Millar. Brunt kom med sin Social Conflicts in the Roman
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Republic i 1971 hvor han begynte å ta et oppgjør med den eksisterende clientela-teorien.99
Han fortsatte dette i artikler gjennom 1980-tallet. Denne tråden ble tatt opp av Fergus Millar i
artikler på 80-tallet før Millar i 1998 kom med The Crowd in Rome in the Late Republic.
Hovedbudskapet til Brunt og Millar var at den sosiale modellen satt opp av Gelzer var for
enkel og at den ikke tok høyde for at folket kunne ha sin egen vilje uavhengig av eliten.100
Likevel behandler de ikke forfatningen som sådan. Men ved å tilbakevise en del teorier
omkring patron-klient forhold har døren igjen blitt åpnet for en diskusjon rundt hvordan
romersk politikk fungerte og om Roma hadde en statsforfatning.

Alt dette bringer oss til Andrew Lintott. I 1999 kom han ut med en bok som heter The
Constitution of the Roman Republic. Som det lyder av tittelen er dette et verk som er dedikert
til den romerske statsforfatningen; det første siden Mommsens Staatsrecht i 1882. Lintott
skiller seg fra de tidligere sosialhistorikerne i at han faktisk tar utgangspunkt i en primærkilde,
nemlig Polybios, snarere enn en teori basert på det moderne samfunnet. Lintott skriver heller
ikke noen narrativ historie om Roma hvor han forsøker å flette inn den romerske
statsforfatningen, men han går systematisk gjennom elementene i, og aspektene rundt, den
romerske statsforfatningen, noe få hadde gjort siden Mommsen.

Politikken i Roma ble styrt av statsforfatningen. Dette var en delt forfatningen bestående av
tre elementer: Senatet, folket, og embedsverket. Så langt ligner det mye på Mommsen, men
Lintott skiller seg kraftig fra sin forgjenger i at han anser folket for å være den reelle suverene
makten i Roma:
The people […] may be reasonably described as a sovereign authority, if one considers
that they were in theory permitted to abolish the Republic by legislation or by the
conferral of extraordinary powers on a magistrate.101
Han mener det kan argumenteres for at folket gjorde nettopp dette med den “maktpakken”
som de stemte gjennom til Octavian i 23 f. Kr.102
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Denne makten til folket kom til uttrykk gjennom de mange folkeforsamlingene i Roma.103
Lintott går gjennom dem i systematisk detalj, noe vi kun trenger å gi et raskt sammendrag av
her. De tre hovedforsamlingene som blir behandlet av Lintott er Kurie-, Tribus-, og
Kenturieforsamlingen. Disse ble organisert i stemmeenheter henholdsvis kalt Curiae, Tribus,
og Centuria. Kurieforsamlingen var den eldste forsamlingen, med røtter tilbake i kongetiden.
Vi vet dessverre veldig lite om hva den gjorde eller hvordan den fungerte. I den historiske
perioden hadde den for det meste en seremoniell funksjon. Tribusforsamlingen og
Kenturieforsamlingen var de viktigste forsamlingene i Den klassiske republikken og i
Seinrepublikken, og de fungerte grovt sett på samme måte ved at de begge kunne vedta lover
og stemme inn embedsmenn. Den viktigste forskjellen mellom dem lå i hvordan de var
organisert. Kenturieforsamlingen var organisert i kenturier som tok utgangspunkt i formue.
Ifølge tradisjonen var folket her organisert på samme måte som den romerske hæren men i
historisk periode var det få blant overklassen som tjente i militære. De rikeste kenturiene
stemte først og hvis ridderne og infanteriet av første klasse alle stemte likt var avstemmingen
over. I Kenturieforsamlingen hadde du mer makt jo mer penger du hadde. Tribusforsamlingen
var organisert på triber og disse var basert på hvor i Roma du var registrert med bosted. Rike
og fattige kunne dermed, i teorien, stemme i samme tribe.

Selv om Lintott stresser at folket satt med den reelle suverene makten i Roma skriver han
også at «folket» ikke var fritt til å handle akkurat som det ville.104 Dets makt, den
demokratiske makten i Roma, kom fra folkeforsamlingene og disse var kun gyldige om de
fulgte korrekt prosedyre. En forsamling måtte, blant annet, bli kalt sammen av en høyere
embedsmann, en konsul, pretor, eller folketribun, og det var den presiderende embedsmannen
som bestemte hvilke saker som skulle stemmes over. Det var også denne embedsmannen som
bestemte hvem som skulle få holde tale for forsamlingen forut for avstemmingen. Folket som
stemte i forsamlingen hadde ingen rett til å svare eller stille spørsmål til embedsmannen eller
talerne. Det var ingen debatt eller diskusjon. Av disse grunnene skriver Lintott at vi må være
varsomme med å sette likhetstegn mellom folkeforsamlingene og en representativ
forsamling.105
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Deretter kommer Lintott til Senatet. Den vanlige holdningen til historikere gjennom 1900tallet var at Senatet var den romerske regjeringen. Lintott er uenig i dette. Om vi kun holder
oss til primærkildene så vet vi faktisk veldig lite om Senatets offisielle makt.106 Likevel er det
tydelig at Senatet i hovedsak fungerte som et rådgivende organ.107 Det var gjennom
folkeforsamlingene at de politiske avgjørelsene ble tatt, og alle bestemmelser som ble gjort av
folkeforsamlingene var bindende på hele den romerske befolkningen. Folkeforsamlingene var
ikke avhengige av et senatus consulta, kun av den presiderende embedsmannen. Det var da
også mulig for en embedsmann, ofte en folketribun, å fullstendig ignorere Senatets vilje og gå
rett til folkeforsamlingene med et forslag, noe som skjedde flere ganger i den turbulente
perioden fra Graccherne ned til Cæsar. Likevel skulle en embedsmann være modig for å gå
direkte imot Senatets vilje. Der satt Romas mektigste menn; menn med både ambisjoner,
midler, og støttespillere. Som eksemplene med både Graccherne og Marianerne viser så endte
det sjelden godt for de som handlet imot Senatets vilje. Senatorene var også tidligere
embedsmenn alle sammen, og det var mye erfaring å hente i Senatets råd for en ung politiker,
noe som kunne være betryggende. Senatets makt lå i hvor mange embedsmenn som benyttet
seg av dets råd.

Etter Senatet kommer Lintott til det siste elementet i den romerske statsforfatningen:
embedsmennene. Samme som med folkeforsamlingene og Senatet går Lintott gjennom alle
embedene systematisk. Deres historie og opphav, krav, makt og funksjon i Roma og imperiet.
Lintott lar heller ikke noen embeder stå urørt. Alle fra de kjente som konsuler, pretorer, og
diktatorer til mindre og mer obskure embeder som tresviri monetales og triumvir capitales får
en gjennomgang. Det er ikke nødvendig her å gå nøye gjennom funksjonene til hver enkel
embedsmann.

Generelt sett så anser Lintott embedsmennene for å være den utøvende makten i Roma og i
provinsene.108 Dette gjelder spesielt for de høyere embedsmennene. I provinsene styrte de på
egenhånd uten å konsultere med hverken Senatet eller folket, og det eneste hensynet de måtte
ta var at de kunne bli stilt for retten overfor folket når deres periode var omme hvis de ikke
gjorde jobben sin godt nok. I Roma så var det disse som kalte sammen folkeforsamlingene og
som la forsalg frem for folket. Lavere embedsmenn hadde andre oppgaver som vedlikehold av
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byen eller oversikt over statskassen. Utførelsen av administrative oppgaver ble gjort av
embedsmenn. Senatet kunne selvfølgelig forsøke å påvirke og overtale dem men det hadde
ingen offisiell måte å hindre embedsmennene på.109 En vrang embedsmann kunne kun bli
stoppet av en folketribun eller en embedsmann høyere oppe i embedshierarkiet.

Lintott sier seg også delvis uenig med Mommsen når det kommer til embedsmaktens natur.
For Mommsen representerte embedsmakten kongemakten, og multipliseringen av embeder
betød en utvanning av kongens makt til fordel for Senatet.110 Lintott tolker dette til å bety at
folket ble «utsatt for mindre regjering», noe han er uenig i.111 For Lintott betyr
multipliseringen av embeder heller at folket ble utsatt for mer regjering.

Etter slik å ha behandlet de tre aspektene som typisk regnes til den romerske statsforfatningen
går Lintott videre til andre aspekter rundt den romerske staten og romersk politikk, blant annet
de sosiale elementene som var så viktige for Gelzer. Han starter dette med å presentere noen
grunnleggende faktorer rundt patron-klient forhold og andre sosiale forbindelser. Det første
han poengterer er at dette ikke var et unikt romersk fenomen. Dionysios fra Halikarnassos
kjente til de athenske pelatai og thessaliske penestai som greske versjoner av de romerske
clientes.112 Likevel påpeker Lintott også at patron-klient forhold i Roma hadde en viktig
posisjon og at forholdene mellom patroner og klienter faktisk ble definert i flere lover,
deriblant De tolv tavler og den gracchiske lex repetundarum.113 Han innrømmer da at slike
forhold var viktig for romerne selv.

Likevel mener Lintott at patron-klient forhold ikke var avgjørende for politikk da klienter ikke
kunne bli kontrollert av sine patroner. En viktig grunn til dette var at en vanlig romersk borger
hadde mange forskjellige sosiale forbindelser, ikke bare til sin patron. Alle romerske borgere
var med i en tribus eller tribe som vi sier på norsk.114 Dette er den samme enheten som
tribusforsamlingen var organisert på. Mange borgere var også organisert i collegia. Disse var
interessegrupper og broderskap ofte organisert rundt en yrkesgruppe.115 Religiøse kulter
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eksisterte det mange av, blant annet den beryktede Bacchuskulten som ble forbudt av Senatet i
180 f. Kr.116 Til slutt hadde man selvfølgelig familieforbindelser. Dette gjelder ikke kun for
vanlige borgere. Alle disse sosiale forholdene var også gjeldende for eliten, og de måtte også
regne inn politiske allianser og factio. Inn i denne myriaden av sosiale forhold må vi også
legge in metoder for overtalelse, både trusler og bestikkelser. Med så mange sosiale hensyn å
ta mener Lintott at det var nærmest umulig for eliten å kontrollere hvordan folket kom til å
stemme i folkeforsamlingen og folket stod fritt til å velge selv hva de ville stemme på.

3.4 Oppsummering
Studiet av romersk politikk og den romerske statsforfatningen har endret seg mye over de
siste 150 årene. Denne endringen har skjedd i takt med den generelle endringen i
historieskrivningen og de politiske endringene i de ulike historikernes samtid. I dette
kapittelet har jeg forsøkt å skissere den grove utviklingen fra midten av 1800-tallet til slutten
av 1900-tallet, med et fokus på fire forskjellige historikere: Theodor Mommsen, Matthias
Gelzer, Ronald Syme, og Andrew Lintott.

På 1800-tallet, i arven etter Lepold von Ranke skulle historien forklares opp mot den moderne
nasjonalstaten. Den sterke prøyssiske staten, og etter 1871 den tyske, var forbildet for mange
tyske historikere. I Mommsens egen samtid ble politikken dominert av eliten så det var slik
han også forstod romersk politikk. På begynnelsen av 1900-tallet begynte massene å bli viktig
i politikk. Folket hadde en stemme, selv om eliten fortsatt styrte. For Gelzer ble det dermed
viktig å forklare hvordan den romerske eliten klarte å dominere og kontrollere de romerske
massene. For Syme, som hadde opplevd at republikker og monarkier over hele Europa hadde
blitt erstattet av populære, diktatoriske partiledere, blandet dette aspektet inn i Gelzers
hovedtese om sosiale forhold i Roma. Lintotts retur til en ordentlig forfatning er litt
vanskeligere å forklare. Det har selvfølgelig noe å gjøre med at Brunt og Millar i tiåret før
Lintott skrev The Constitution of the Roman Republic hadde undergravd Gelzers teori om
sosiale forhold. Men det er en annen ting som er veldig interessent med Lintotts verk. Både
Gelzer og Syme søker etter en universell forklaring på hva som drev og styrte romersk
politikk. Til en viss grad gjør Mommsen det samme i Romas historie. Lintott jobber på en
annen måte. Han tar utgangspunkt i en primærkilde, bok VI av Polybios’ Historiai, og
forsøker på en ganske pragmatisk måte å forklare og drøfte hvordan den romerske staten og
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romersk politikk kan ha fungert. Det er den største utviklingen som har skjedd i studiet av den
romerske statsforfatningen.
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Kapittel 4. Polybios sitt syn på Roma
I dette kapittelet skal vi undersøke hvordan Polybios selv oppfattet Roma og det romerske
samfunnet. Vi gjør dette ved å se på hva Polybios forteller leserne sine om det romerske
samfunnet i bok VI. Denne boken ble av Polybios dedikert til formålet å forklare «under
hvilken statsforfatning» romerne hadde klart å underlegge seg nesten hele verden.

Her trenger vi en liten begrepsforklaring. Ordet som Polybios bruker er politeia (πολιτεία). På
engelsk blir dette som oftest oversatt til constitution. I Paton blir både begrepene polity og
political institutions brukt i henholdsvis bok I og VI. På norsk brukes som regel
statsforfatning, som er ordet jeg har valgt å bruke i denne oppgaven.117 Likevel er ikke
begrepet politeia så enkelt. Som Frank W. Walbank har påpekt så kan politeia begrepet
inkludere en mye bredere betydning:

Like most scholars who have interested themselves in this topic I translate politeia
here as “constitution”; indeed that is the basic meaning of the word. But politeia often
includes more than simply the political arrangements within a state. It can, and
frequently does […] embrace social customs and a general way of life […] In Book VI
the account of the politeia is extended to include such topics as Roman religion and
the organisation of the army with which Rome conquered the world.118

Politeia hos Polybios inkluderer da mer enn bare det politiske systemet. I dette kapittelet skal
vi da se på hva Polybios skriver om de andre aspektene av det romerske samfunnet annet enn
selve analysen av statsforfatningen. Hvilke deler av det romerske samfunnet ønsker Polybios
å fortelle om til sitt publikum, og hva skriver han om det? Jeg vil ikke ta med noe om hans
teori om syklusen av statsforfatningers vekst og fall da jeg mener at dette ikke henviser til noe
spesielt vi kan knytte til Roma. De elementene av det romerske samfunnet som Polybios
forklarer og som vi vil se på her er den romerske forfedrekulten, romersk religion og moral,
og det romerske militære. Om vi her klarer å finne et mønster i hvordan Polybios beskriver
disse institusjonene og i hva han fokuserer på er vi ett skritt nærmere å forstå hvordan
Polybios selv så på Roma.
117

Knut Ødegård benytter seg av «politisk system» når han siterer Polybios (Ødegård, 2014, s. 115). Jon W.
Iddeng gjør det samme når han siterer Polybios i starten av Romerrikets historie (Iddeng, 2014, s. 11), men
benytter seg av «statsforfatning» nå han tar opp temaet senere i boka (Iddeng, 2014, s. 198 – 238).
118
Walbank, 2003, s. 278.

35

4.1 Den romerske forfedrekulten
Det første romerske fenomenet hos Polybios som vi skal gå gjennom her er den romerske
forfedrekulten. Hans beskrivelse av dette kommer som en del av sammenlikningen mellom
Roma og Karthago og blir brukt som et eksempel på hvorfor Roma er den beste av de to
statene. Han bruker to kapitler på dette fenomenet, 53 og 54.

Polybios skriver at når en stor mann dør i Roma så blir han båret under begravelsen til Rostra
på Forum. Forum var sentrum i antikkens Roma. Det var der senatsbygningen og de viktigste
templene stod. Det var der triumfferder ble avsluttet før man besteg Kapitolhøyden og det var
der rettssaker ble holdt. Det var også der keisermonumentene ble reist i sin tid. Rostra var
talerplattformen på Forum, hvor Cicero holdt sine filippiske taler mot Marcus Antonius,119 og
hvor den sistnevnte Antonius spikret opp hendene hans etter at han hadde fått Cicero drept.
Når en mann ble båret dit så ble han brakt inn i hjertet av det offentlige livet i Roma.

På veien til Forum blir den avdøde fulgt av bilder av hans store og kjente forfedre. Disse
bildene var masker som ble båret av menn som lignet på forfedrene i fysikk og holdning;
skikkelser som jeg har valgt å kalle «forfedrerepresentanter». Disse var kledd på en måte som
viste hvilken stor stilling den gitte forfaderen hadde oppnådd i livet: Hvis han hadde vært
konsul eller pretor var representanten kledd i en hvit toga med purpurkant, hel-purpur toga
hvis han hadde vært sensor, og en toga brodert inn med gull om han hadde feiret en triumf
eller hadde oppnådd noe lignende (Polybios nevner dessverre ikke hva det kunne ha vært).120
De rir i vogner på vei til forum fulgt av lictorer med fasces og andre tegn som embedet krever
av en som er i live. Vel fremme ved Rostra så setter forfedrerepresentantene seg på en rad av
marmorstoler. En voksen sønn av den avdøde, eller en annen voksen slektning hvis en sønn
ikke er tilgjengelig, bestiger Rostra og forteller om alle bragdene og dygdene til den avdøde,
og om alt han hadde oppnådd i livet. Deretter forteller han det samme om alle forfedrene som
er til stedet, og han starter med den tidligste.

Etter begravelsen får man laget et bilde av den avdøde. Dette er en maske som ligner veldig i
både fysisk form og farge. Masken blir plassert på det mest iøynefallende stedet i huset til
familien i et treskrin. Ved offentlige ofringer og festivaler så blir masken tatt frem og pyntet
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så pent det er mulig. Og den vil bli båret under begravelsen til en av hans etterkommere når
han i sin tid går bort.

Hvilke tanker gjorde Polybios seg om den romerske forfedrekulten? Polybios var en praktisk
historiker og han så etter den praktiske betydningen av forfedrekulten. Han skriver:

As a consequence the multitude and not only those who had a part in these
achievements, but also those who had none, when the facts are recalled to their minds
and brought before their eyes, are moved to such sympathy that the loss seems to be
not confined to the mourners, but a public one affecting the whole people.121

Og han konkluderer selv at:
[…] the most important result is that young men are thus inspired to endure every
suffering for the public welfare in the hope of winning the glory that attends on a
brave man.122

Som nevnt tidligere så var Rostra og Forum sentrum av det antikke Roma. En
begravelsesseremoni der var ikke en stille og privat affære, det var så offentlig det gikk an å
gjøre det; og det var hele poenget. Så mange som mulig, helst hele den romerske
befolkningen, skulle få vite det. Ved å holde minnetaler om den avdøde så ble befolkningen
minnet på hans storhet, og det gikk opp for dem hvilket tap det var for hele republikken at en
slik mann hadde gått bort. Men forfedrekultens funksjon var mer praktisk enn å kun få
romerne til å sørge i nostalgi. Den skulle minne romerne på store hendelser og vise de unge
hvilken ære som ventet på dem i døden, og hvordan Roma ville ære dem og huske på dem,
hvis de klarte å oppnå storhet i livet. Polybios mente at forfedrekultens hovedfunksjon var å
oppfordre unge romerske menn til å ofre livet i krig for Roma. De skulle lære å sette ære og
republikken foran sine egne liv og sine egne familier. Han forteller at embedsmenn tidligere
hadde ofret sønnene sine for Roma fordi de satte republikken høyere enn naturlige biologiske
bånd.123 På denne måten ville romerske soldater aldri vanære seg selv ved å flykte fra et slag,
selv om de holdt på å tape. De ville alltid kjempe til siste slutt.
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4.2 Religion, moral og lover
Et annet element rundt romersk kultur som blir beskrevet av Polybios i bok VI handler om
religion og moral i Roma. Polybios gjør dette i kapittel 56, like etter beskrivelsen av
forfedrekulten og som en del av seksjonen hvor han sammenlikner den romerske
statsforfatningen med andre forfatninger, spesielt med den karthagiske.

But the quality of the Roman commonwealth is most distinctly superior is in my
opinion the nature of their religious convictions. I believe that it is the very thing
which among other peoples is an object of reproach, I mean superstition, which
maintains the cohesion of the Roman State.124

Han skriver at lovene som regulerer tilegnelse av rikdom er bedre i Roma enn i Karthago.
Karthagerne anser ingenting som ender med profitt for å være æreløst, mens en romer kan
aldri oppnå større vanære enn ved å søke profitt fra uegnede kilder. Beviset som Polybios
presenterer for dette er at embedskandidater i Karthago helt åpenlyst tyr til bestikkelse under
valgkampen, mens henrettelse er straffen for det samme i Roma.

Videre fortsetter han med å skrive om romernes overtro. Det kommer tydelig frem av det han
skriver at Polybios selv ikke var veldig religiøs,125 blant annet så skriver han at om det hadde
vært mulig å danne en stat av utelukkende vise menn så ville man ikke trengt gudene.126 Ut
ifra det han skriver kan vi tolke det slik at den religiøse praksisen blant romerne var i essensen
ikke noe forskjellig fra hvordan grekerne gjorde det, da han ikke skriver noe om hvordan
romerne utførte sine religiøse ritualer. Det han derimot skriver er at: “These matters are
clothed in such pomp and introduced to such an extent into their public and private life that
nothing could exceed it, a fact which will surprise many.”127 Altså var det ikke måten romerne
utførte sine ritualer på som var fremmed for grekerne, det var omfanget på det hele som var
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sjokkerende. Polybios mente at romerne gjorde dette for å stagge de kriminelle lystene til
vanlige folk ved å minne dem om helvetes terror.128 Han skriver videre at konsekvensene av
dette er at mens en greker aldri kan bli etterlatt med én talent, selv med ti sekretærer, segl og
vitner, uten å hengi seg til korrupsjon, så kan en romersk embedsmenn enkelt klare å
lovmessig håndtere store pengesummer alene siden de har sverget ved ed å gjøre en ordentlig
jobb. Romernes overtro hjalp til med å disiplinere folket, noe vi igjen kan overføre til det
militære, da romerne sverget en ed før de skulle tjene i militære.

4.3 Det romerske militære
Som sitatet fra Walbank i starten av dette kapittelet viser, så hører det romerske militære inn
under den videre betydningen av begrepet politeia, og det er et tema som Polybios bevilger
mye plass i bok VI. Kapitlene 19 – 26 blir brukt til å fortelle om det romerske militære
systemet, mens 27 – 42 blir brukt til å fortelle om den romerske militærleiren.

Polybios starter seksjonen om det romerske militæret ved å beskrive rekruttering, oppnevning
av høyere offiserer og tjenesteperioden til romerske soldater. Han skriver at konsulene, etter å
ha blitt valgt til embedet, utnevner 24 militærtribuner, der 14 må ha tjent i fem år og 10 må ha
tjent i ti år. Videre så skriver han at en soldat som tjener i kavaleriet må tjene i 10 år og en
infanterist må tjene i 16 år før man når en alder av 46. I krisetider så kan man kreve av
infanteriet at de tjener i 20 år. Om rekrutteringen til den romerske hæren skriver Polybios at
konsulene annonserer i folkeforsamlingen en dato når alle romerske borgere i militær alder
må presentere seg for tjeneste. Dette gjør de hvert eneste år. På den gitte datoen så møtes
borgerne på Kapitolhøyden i Roma. Hovedinndelingen av den romerske hæren er i fire
legioner så militærtribunene fordeler seg likt over legionene, seks tribuner på hver legion.
Deretter fordeler de soldatene utover legionene. Dette gjør tribunene ved å kalle frem grupper
på fire og fire mann av gangen, og tribunene fra hver legion bytter på å ha førstevalg på en
mann fra hver gruppe. Dette gjør de helt til de når det bestemte antallet soldater for hver
legion: 4200 til vanlig, 5000 i krisesituasjoner. Hver legion får også tildelt en kavaleristyrke
på 300 soldater. Deretter velger tribunene ut én mann som må sverge hele den militære eden.
Alle andre menn i legionen sverger at de skal gjøre det samme som den første mannen.
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På samme tid som tribunene rekrutterer til den romerske hæren sender konsulene beskjed til
de allierte om hvor mange soldater de må stille og hvor og når de må møte. I Roma løser
tribunene opp gruppen med soldater og gir dem beskjed om hvor de skal møtes igjen. Når
legionen samles igjen blir infanteriet delt inn i forskjellige klasser basert på alder og rikdom.
De yngste og fattigste tjener som velites, deretter følger hastati, principes, og de eldste og
rikeste tjener som triarii. De blir fordelt slik at en legion består av 600 triarii, 1200 av både
hastati og principes og resten er velites.

Polybios beskriver utstyret til de romerske soldatene slik: De som tjener som velites blir
beordret til å bære et sverd, flere kastespyd og et skjold. De bruker også en hjelm som de noen
ganger dekker til med ulveskinn, både for å gi ekstra beskyttelse, men også som et kjennetegn
slik at offiserene kan se hva de utretter på slagmarken. Hastati, principes, og triarii bruker
alle sammen den fulle romerske utrustningen. De har et avlangt bøyd skjold (scutum) som kan
dekke hele kroppen. De har også et spansk sverd (gladius) og to kastespyd. I tillegg så er de
utrustet med en messing-hjelm, leggbeskyttere og en firkantet messingplate som de plasserer
foran hjertet. De som har en formue på over 10 000 drakmer bruker en ringbrynje i stedet for
messingplaten. De som tjener som triarii bruker en fotlanse (hastae) i stedet for kastespyd.

Etter utstyret skriver Polybios om utnevningen av lavere offiserer, centurioner og optiones.
De utnevner ti centurioner fra hver klasse med unntak av velites ut i fra tidligere meritter, og
deretter en ny gruppe på ti. Centurionene utnevner deretter optiones, som det er like mange av
som centurioner. I sammenheng med dette så blir hver infanteriklasse med unntak av velites
delt inn i ti grupper som kalles manipeler, og hver manipel mottar to centurioner og to
optiones. Velites blir fordelt likt på hver manipel. Offiserene utnevner også to flaggbærere for
hver manipel. Polybios skriver at romerne utnevner to centurioner siden det er usikkert hva
som skjer med offiserer i krig, og fordi en manipel aldri kunne være uten offiserene sine. De
plasserer også en offiser på hver side av formasjonen. Romerne ønsket også fra offiserene sine
at de «holdt linjen» (i et slag) mer enn de at de stormet frem i heroisk kamp. Kavaleriet er
organisert på en lignende måte som infanteriet, ved at de er delt inn i ti skvadroner med tre
decuriones og tre optiones på hver skvadron. Utstyret til kavaleriet har jeg allerede beskrevet
tidligere i kapittelet, men vi kan minne oss selv på at Polybios skriver at de i hans samtid er
utrustet som det greske kavaleriet.129
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For de allierte så utnevner konsulene tolv offiserer som kalles praefecti sociorum. Disse
utnevner fra det allierte infanteriet og kavaleriet en tropp med utvalgte soldater som kalles
extra-ordinarii (bokstavelig talt, utvalgte130). Disse utgjør en tredel av det allierte infanteriet
og en femdel av det allierte kavaleriet.

4.4 Den romerske militærleiren
Etter å ha diskutert
disse aspektene ved
det romerske militæret
så går Polybios videre
til å beskrive den
romerske leiren og
disponeringen av
troppene mens de
marsjerer. Om den
romerske leiren
skriver han at den
plassen i området som
er best egnet til å få
oversikt over området
og til å gi ordre blir
reservert til generalen,
Kart over en romersk leir som beskrevet av Polybios. Bildet er hentet fra Walbank, 1957

det vil si konsulen.

Dette området kalles for praetorium. Deretter måler de opp et kvadratisk område rundt
konsulens telt på 4 plethra: hver side er da 100 fot lang. På den siden som er best egnet med
tanke på vann og forsyninger er der legionene slår opp leir. Militærtribunenes telt blir slått
opp med ryggen mot, men inntil, praetorium med femti fots mellomrom for å gi plass til
hester og bagasje. Fronten av teltene er vendt mot legionene.

Deretter forklarer Polybios hvordan romerne fortsetter med å måle opp resten av teltområdene
og veinettverket i leiren. Siden en romersk (konsulær) hær består av to legioner må en
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romersk leir også nødvendigvis inneholde to legioner.131 I leiren slår disse to opp telt
speilvendt overfor hverandre på hver side av en sentral vei som går fra praetorium til porta
praetoria. Her slår kavaleriet fra de to romerske legionene opp leir overfor hverandre med
femti fots mellomrom (dette mellomrommet blir da til veien som går til praetorium). Ryggtil-rygg med kavaleriet har triarii slått opp teltene sine. Fra triarii til principes er det et nytt
mellomrom på femti fot, slik at det dannes en ny vei mellom triarii og principes. Rygg-tilrygg med principes er hvor hastati setter opp teltene sine. Med femti fots mellomrom (altså en
ny vei) fra hastati har det allierte kavaleriet slått opp leir, rygg-til-rygg med det allierte
infanteriet.

Inntil praetorium, med nitti graders vinkel bort fra legionene, bak tribunenes telt ligger forum
og questorium. Leirens forum blir brukt som et helt vanlig forum, altså som en markedsplass,
mens questorium er området hvor kvestoren har sin bagasje, telt og kontor. Med femti fots
avstand fra forum og questorium, på motsatt side fra praetorium, har en gruppe med frivillige
og spesielt utvalgte fra extra-ordinarii slått leir. Deres oppgave er å alltid holde seg i
nærheten av konsulen og kvestoren. På den siste siden av forum og questorium, (de tre andre
siden peker mot praetorium, tribunenes telt og legionene, og de spesielt utvalgte og frivillige
fra extra-ordinarii) har resten av de allierte extra-ordinarii slått leir med hundre fots avstand
til forum og questorium. Dermed står man igjen med to felt i hjørnet av leiren ved siden av
extra-ordinarii hvor enten utenlandske soldater eller flere fra de allierte slår leir.

Hele leiren er kvadratisk med en palisade rundt, plassert med to hundre fots avstand fra
teltene. Alle veiene inne blant legionene er femti fot brede, mens veiene som skiller legionene
og de allierte fra de høyere offiserene og de sistnevnte fra resten av extra-ordinarii og de
utenlandske soldatene er på hundre for. Alle veiene er rettvinklede og alle seksjoner i leiren er
like store. Samtidig som de måler opp leiren så markerer de områdene med flagg og spyd.
Konsulens telt blir markert med hvite flagg, mens praetorium og tribunenes telt blir markert
med røde flagg. Resten av veiene og områdene blir markert med enten enkle spyd eller flagg
av andre farger.

Etter å ha beskrevet hvordan den romerske leiren ser ut går Polybios videre til å beskrive
oppgavene som soldatene har i leiren, og straffeutmålingen i den romerske hæren. Han skriver
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at militærtribunene får alle soldatene til å sverge en ed på å aldri stjele noe fra leiren og å
alltid rapportere om man finner noe. Manipeler fra hastati og principes blir beordret til å
rydde og holde orden på området foran tribunenes telt, mens andre manipeler fra de samme
klassene tjener tribunene direkte ved å slå opp og ta ned teltene deres, og ved å vokte teltene
og bagasjen deres. Triarii blir beordret til å vokte hestene bak tribunenes telt. Når det gjelder
å slå opp palisaden rundt leiren så skriver Polybios at de allierte bemanner de to sidene som
de har slått opp telt ved, mens romerne bemanner de to siste sidene.

Han beskriver også nattevakten i detalj. Hver morgen samles kavalerioffiserene og
centurionene hos tribunene og mottar ordre for dagen. En tavle med dagens vaktord blir gitt
fra manipel til manipel. Når kommandanten fra den siste manipelen mottar tavlen leverer han
den tilbake til tribunen, som da vet at alle manipelene har mottatt vaktordet. Hvis tribunen
ikke mottar tavlen så begynner han med en gang en etterforskning. Gjennomføringen av
vakten foregår på følgende måte: Konsulene og tribunene blir voktet av manipelene som ellers
har sine oppgaver der. Alle manipelene utnevner en vaktgruppe fra sine egne soldater. Hele
den ytre delen av leiren blir voktet av velites. Patruljerundene mellom vaktpostene blir gjort
av kavaleriet. Hvis patruljene oppdager at noen av vaktene sover på vakten sin så blir vaktene
straffet med fustarium. Dette er en straffemetode der den dømte mannen blir banket opp og
steinet til døde av de andre soldatene i leiren. Selv om den dømte mannen klarer å unnslippe
leiren så kan han ikke unnslippe straffen. Det er ulovlig for ham å vende hjem og familien
ville uansett ikke turt å ta ham imot. Fustarium kan også bli brukt hvis en mann stjeler fra
leiren, gir løgnaktig vitneutsagn, hengir seg til homoseksuelle handlinger eller om man blir
dømt for det samme tre ganger. I tillegg så nevner Polybios at man kan bli straffet om man, av
frykt, kaster fra seg våpnene og forsøker å flykte fra en kamp.132 Hvis hele manipeler blir
funnet skyldig så utfører man en desimering av hele enheten. Det vil si at ti prosent av
mennene i enheten blir utsatt for fustarium mens resten blir dømt til å leve kun på rasjoner
med bygg og de må slå opp telt utenfor leirens beskyttende palisade.

Polybios går så videre til å beskrive utmerkelser for handlinger i kamp og soldatenes betaling.
Under trefninger og andre situasjoner der man vanligvis ikke trenger å direkte sloss mot
fienden, så mottar man et spyd hvis man klarer å skade en fiende, mens en infanterist mottar
en kopp og en kavalerist mottar seletøy til hesten hvis de klarer å drepe en fiende. Under et
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slag så mottar den første mannen som angriper fiendens murer en gullkrone mens en som
redder en medborgers liv mottar æresgaver fra konsulen, og en krone fra den man redder. Når
det gjelder soldatenes betaling så skriver Polybios at en infanterist mottar to oboler om dagen
mens en centurion mottar fire oboler. En kavalerist mottar en drakme om dagen. En infanterist
mottar også to tredels attisk medimnus med korn i måneden, mens en kavalerist mottar syv
medimni med bygg og to med hvete i måneden. Det allierte infanteriet mottar det samme som
romerne mens de som tjener i det allierte kavaleriet mottar fem medimni med bygg og en og
en tredel med hvete. For de romerske soldatene blir forsyningene trukket fra betalingen deres,
mens dette blir gitt som gaver for de allierte soldatene.133

Når signalet for å bryte opp leiren blir gitt tar hver enkelt soldat ned sitt eget telt, etter at
teltene til konsulen og tribunene har blitt tatt ned. På det andre signalet begynner de å laste
bagasjen opp på pakkdyrene. På det tredje signalet begynner de å marsjere av gårde. Polybios
beskriver den romerske marsjordenen på følgende måte. De allierte extra-ordinarii marsjerer
først med de alliertes høyre ving bak seg. Deretter følger den første romerske legionen fulgt
av den andre legionen. Bakerst marsjerer de alliertes venstre ving. Hver enhet marsjerer med
sin egen bagasje bak seg, med unntak av de bakerste allierte som har bagasjen foran seg i
stedet. Det er mens de marsjerer at tribunene og noen centurioner rir i forveien og velger ut et
sted hvor de kan slå leir, slik at omrisset av leiren allerede er markert opp innen hæren
kommer frem.

Polybios avslutter seksjonen om det romerske militæret med en rask sammenlikning av den
romerske leiren og den greske leiren. Grekerne hadde ingen fast plan for leiren sin ettersom
de for det første ikke hadde lyst til å gjennomføre det harde arbeidet det var å lage en
ordentlig befestet leir, og for det andre fordi de holdt mer av naturlige forsvarsverk. Resultatet
var at mens den romerske leiren var velorganisert og hver eneste soldat visste planen over
leiren og hvor han selv skulle slå opp teltet sitt, så var det ingen som visste hvordan den
greske leiren så ut og ingen visste på forhånd hvor de skulle slå opp telt.

4.5 Et militært syn?
Etter nå å ha sett på hva Polybios skriver om romerske institusjoner og det romerske
samfunnet generelt, har vi nå klart å finne noen linjer eller likheter i det han skriver? Jeg
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mener vi har det. Polybios ser ut til å skrive veldig mye om militære elementer, eller
institusjoner som kan knyttes opp mot en militær funksjon. La oss se nærmere på akkurat
dette.

Historiai er på til sammen 40 bøker som handler om hvordan Roma klarte å erobre hele
verden på under 53 år. De aller fleste av bøkene inneholder det historiske narrativet fra Den
første punerkrigen i 264 f. Kr. til Kartagos fall i Den tredje punerkrigen i 146 f. Kr. I tre av
bøkene bryter Polybios opp dette narrativet for å diskutere noen andre temaer mer i dybden. I
bok XII diskuterer han historiefaget og han skriver en lang kritikk av historikeren Timaeus. I
bok XXXIV går han nøye gjennom vestens geografi. Så to av de bøkene som avviker fra det
historiske narrativet handler ikke veldig mye om Roma. Den siste boken som han dedikerer til
et annet tema er bok VI. I denne boken setter Polybios for seg å forklare noe han ser på som
essensielt for romernes suksess, nemlig den romerske statsforfatningen og romerske sosiale
institusjoner:
[…] at the beginning and in the introduction to my history […] I said that the best and
most valuable result I aim at is that readers of my work may gain knowledge how it
was and by virtue of what peculiar political institutions that in less than fifty-three
years nearly the whole world was overcome and fell under the single dominion of
Rome […]134

Han har da kun denne ene av førti bøker til å forklare aspekter ved det romerske samfunnet
(om vi bruker den bredere betydningen av politeia) og den romerske statsforfatningen som
gjorde at Roma erobret verden. Den engelske oversettelsen av denne boka, i LOEB
samlingen, oversatt av Paton, er delt inn i åtte seksjoner etter temaer. Disse temaene er:
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I.

From the Preface

II.

On the Forms of States

III.

From the Archaeology of Rome

IV.

Two Fragments of Uncertain Location

V.

On the Roman Constitution at its Prime

VI.

The Roman Military System
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VII.

The Roman Republic Compared with Others

VIII.

Conclusion of the Treatise on the Roman Republic

Av disse åtte seksjonene er kun ett tilsynelatende dedikert til det romerske militære. Vi burde
kanskje ikke regne med at det er delt inn i åtte like lange deler, men vi burde forvente en slags
fordeling mellom dem.

Til sammen består hele bok VI av 59 kapitler. Av disse er kun 8 kapitler dedikert til seksjonen
om den romerske forfatningen «at its Prime», mens hele 24 kapitler, er dedikert til seksjonen
om det romerske militære systemet og den romerske leiren. Det betyr at nesten halve boka
kun handler om militæret. Alle de andre seksjonene må da dele på det som er igjen av boka.

Men fokuset på det militære gjelder ikke kun størrelsen på seksjonen dedikert til dette temaet,
det gjelder også dybden han går ned i. Som jeg allerede har vist tidligere i dette kapittelet går
Polybios veldig detaljert gjennom hele det romerske militæret. Han beskriver utstyret til de
forskjellige typene av romerske soldater, han beskriver sammensetningen av militære enheter,
han beskriver rekrutteringen og utnevningen av offiserer, og mye mer. Man får inntrykk av at
Polybios ønsket å beskrive alt som kunne beskrives ved det romerske militære systemet. Nå
har moderne historikere noen problemer med hans fremstilling, spesielt med tanke på det han
skriver om rekrutteringen til hæren,135 men for vår hensikt her så holder det at han likevel
beskriver det i detalj, uavhengig av hvor riktig eller feil denne beskrivelsen måtte være. Hele
hans beskrivelse og gjennomgang av den romerske leiren er såpass nøye og detaljert at det har
vært mulig for moderne historikere å lage en komplett plantegning over hele leiren.136

I tillegg til denne skjevheten i både mengde og i detalj så kobler Polybios også de andre
romerske fenomenene han beskriver opp mot romernes militære evner. Hele poenget med
forfedrekulten, slik Polybios oppfattet det, var å oppfordre unge romerske menn til å være
villige til å ofre livet i kamp for Roma.137 Dette poenget understreker han med historien om
Horatius Cocles, en romersk soldat som satte både Roma og sin egen ære foran sitt eget liv da
han forsvarte en bro over Tiberen og hindret fienden i å krysse elven. Bak han klarte romerne
å ødelegge broen og selv kastet han seg i elven for å drukne, for å dø på en slik ærerik måte
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var mer verdt enn alle årene han hadde igjen å leve.138 Vi kan protestere når det kommer til
religion og moral i Roma. Polybios setter dette i sammenheng med at, slik han så det, romerne
var ikke mulig å korrumpere, i hvert fall når man sammenlignet dem med grekere og
karthagere. Jeg vil likevel hevde at også dette kan kobles opp mot det militære da disiplin er
noe man trenger både på slagmarken og i håndteringen av store pengesummer. Romerne
sverget en ed når de skulle ut i militærtjeneste så gudfryktighet kunne også hindre dem i å
bryte den eden.139

Den tilsynelatende ubalansen i bok VI mellom beskrivelsen av det romerske militære og
analysen av statsforfatningen kan skylde flere ting. For det første så er det viktig å poengtere
at bok VI ikke har overlevd til oss i komplett tilstand; kun I – V har gjort dette.140 Hva som
originalt hørte til bok VI men som har blitt tapt over tiden er usikkert. Vi regner med at
Polybios gikk gjennom den historiske utviklingen av den romerske statsforfatningen, fra
Romulus og helt ned til Polybios sin egen tid, for dermed å bevise at romerne nådde frem til
den blandede statsforfatningen ved alltid å velge det beste i forskjellige situasjoner, til
forskjell fra Sparta, som hadde sin forfatningen laget av én mann: Lykurgos.141 Vi kan jo også
se for oss at vi har mistet en mye mer detaljert versjon av Polybios sin analyse av
statsforfatningen enn den som har overlevd i bok VI. Balansen mellom militære og sivile
affærer kan dermed ha vært bedre i Polybios sin originale utgave.

Vi vet også at Polybios var personlig interessert i militære affærer, og han hadde selv hatt en
høy militær stilling i Akhaia før han ble utlevert til Roma. Fokuset på det militære kan da
kanskje forklares med at Polybios selv mente det militære var mest interessant å lese om. Det
er også mulig at han kanskje ble litt revet med i det han selv skrev, og ikke helt klarte å se den
ubalansen som oppstod i bok VI, men dette siste virker lite sannsynlig da mye tyder på at han
reviderte Historiai flere ganger etter kommentarer fra andre.142

Dette detaljnivået er en slående kontrast til det Polybios skriver om selve statsforfatningen.
Fremstillingen av forfatningen skal jeg behandle i neste kapittel så vi går ikke i dybden på den
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her. Men det Polybios skriver i starten av seksjonen som handler om den romerske
forfatningen er likevel viktig akkurat nå:

I am quite aware that to those who have been born and bred under the Roman
Republic my account of it will seem somewhat imperfect owing to the omission of
certain details.143

Polybios unnskylder seg her overfor de blant sitt publikum som var født og oppvokst under
den romerske republikken for at hans fremstilling ikke er komplett siden han har valgt å
utelukke visse detaljer. Det betyr at Polybios selv var fullstendig klar over at hans analyse av
statsforfatningen innehold mangler, store nok mangler til å muligens få kritikk fra sitt
publikum. En videre lesning av det kapittelet viser også at Polybios foretok disse utelatelsene
bevisst.144

Så Polybios valgte helt bevisst å presentere en forenklet versjon av den romerske
statsforfatningen, samtidig som at han bestemte seg for å beskrive den romerske militærleiren
med såpass detalj at han forteller oss hvilken retning teltene i leiren var slått opp i.145 Slik jeg
ser det kan vi vanskelig forklare hvorfor Polybios gjorde dette annet enn med at Polybios så
på de militære elementene som mer relevant for å forklare Romas ekspansjon enn den
politiske statsforfatningen. Om Polybios faktisk anså det romerske militære som sådan for å
være den aller viktigste faktoren når det kom til hvorfor Roma hadde klart å underlegge seg
hele verden, en hendelse som Polybios poengterer aldri hadde skjedd før, så burde vi også
kunne finne dette fokuset i selve analysen av statsforfatningen. Neset kapittel handler da om
forfatningen.
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Kapittel 5 Analysen av statsforfatningen
I forrige kapittel så vi på hva Polybios skriver om institusjoner og fenomener i Roma, ting
som hører inn under den bredere betydningen av politeia. Med utgangspunkt i hvor mye plass
han bruker på de forskjellige fenomenene, detaljene som han beskriver i bok VI, og i
funksjonen som han tillegger disse fenomenene, kan det se ut som at Polybios ønsket å
forklare Romas ekspansjon med en militær forfatning.

I dette kapittelet skal vi undersøke den spesifikke betydningen av politeia. Vi vil da kun se på
hva Polybios skriver i sin såkalte «analyse» av statsforfatningen, i kapitlene 11 til 18, i den
delen som kalles «The Roman Constitution at its Prime» i Patons oversettelse.

Vi vil gjøre dette på samme måte som i forrige kapittel. Det viktigste her er hva Polybios selv
skriver om den romerske statsforfatningen, ikke hvor riktig moderne historikere mener det
han skrev var. Eventuelle feil som vi finner i Polybios sin analyse vil vi ta opp i et senere
kapittel.

Vi vil først gå gjennom, kapittel for kapittel, det Polybios har skrevet, i den samme
rekkefølgen han har skrevet det i bok VI. Deretter vil vi se om vi klarer å finne sporene av den
samme militære forfatningen som vi fant i forrige kapittel. Vi vil gjøre dette ved å se på både
sammenhengen og funksjonene som Polybios bruker til å forklare elementene av den
romerske statsforfatningen.

5.1 Hva skriver Polybios om den romerske statsforfatningen?
Polybios starter i kapittel 11 med en liten historisk bakgrunn for den romerske
statsforfatningen som helt sikkert er myntet på hans greske publikum.146 Han skriver at den
politiske orden i Roma hadde stadig blitt forbedret helt siden den tiden da Xerxes invaderte
Hellas og en tredveårsperiode etter denne hendelsen147, og at forfatningen var på sitt aller
beste, og nærmest perfeksjon, i tiden rundt Hannibalkrigen. Han forklarer at det er også derfor
han har bestemt seg for å plassere inn analysen på dette stedet i narrativet, etter slaget ved
Cannae, 216 f. Kr., siden romerne her ble brakt ansikt til ansikt med katastrofe.
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Deretter kommer Polybios med sin unnskyldning overfor de blant hans lesere som har en
intim kjennskap til den romerske statsforfatningen, for at hans analyse er en forenkling. Vi har
allerede dekket betydningen av akkurat denne unnskyldningen, men her passer det å ta med
det andre han også skriver som en del av unnskyldningen. Polybios skriver at en kritiker aldri
skal dømme en historiker for hva som blir utelatt, men for hva som blir inkludert. Om det som
er inkludert er riktig kan man regne med at utelatelsene har skjedd helt bevisst og ikke på
grunn av uvitenhet. Kun om man finner noen feil ved det som er inkludert kan man kritisere
det som er utelatt. Han skriver at dette er myntet på de som kritiserer historikere.

I 11.11. kommer han endelig til den romerske statsforfatningen. Han skriver at alle de tre
formene for statsforfatninger som han har nevnt ovenfor, i kapittel 3. – 10., det vil si
kongedømme, aristokrati, og demokrati, tok del i styringen i Roma. Fordelingen mellom
disse, og den gjensidige respekten mellom de tre elementene, var såpass god at ingen, selv
ikke de som bodde i Roma, kunne si med sikkerhet om hele det politiske systemet virkelig var
monarkisk, aristokratisk, eller demokratisk. Om man kun så på makten som hvert enkelt
element hadde i styringen av Roma så det ut som at det måtte være den dominerende
elementet.

Konsulens makt
Kapittel 12 er viet konsulene og deres politiske makt. Polybios skriver at konsulene, før de
ledet legionene ut i felten, hadde autoritet over nesten alle affærer i Roma da alle av
embedsmennene var underlagt konsulene og måtte følge deres ordre, med unntak av
folketribunene. Det var konsulene som introduserte ambassadører for Senatet, introduserte
viktige saker for Senatet, og som sørget for at Senatets bestemmelser ble gjennomført. Det var
også konsulene som kalte inn folkeforsamlingen, introduserte saker for forsamlingen, og
sørget for at bestemmelsene som ble vedtatt av forsamlingen ble gjennomført. Når det
kommer til forberedelser til krig og operasjoner i felten skriver Polybios at deres makt nesten
var ubegrenset.148 De hadde makten til å kreve hva det skulle være fra de allierte, de utpekte
militærtribunene, og gjennomførte utskrivningen av soldater og bestemte hvem som var best
egnet til tjeneste. Konsulene kunne også straffe enhver som var under deres kommando og de
kunne kreve hvilken som helst pengesum fra statskassen gjennom sin personlige kvestor. Han
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hevder dermed at om man kun fokuserer på konsulenes del av statsforfatningen, så ser Roma
ut som et kongedømme.

Senatets makt
I kapittel 13 går han videre til Senatets mak. Han skriver at i første omgang så hadde Senatet
kontroll over statskassen, og at alle inntekter og utgifter ble regulert av det. Med unntak av de
pengene som ble tatt ut av konsulene, så kunne ikke kvestorene ta ut noen summer uten en
tillatelse fra Senatet. Også prosjektene som vært femte år ble lyst ut av sensorene til vanlige
borgere ble kontrollert av Senatet, da det var Senatet som bestemte hva sensorene skulle lyse
ut. Kriminelle handlinger begått i Italia som krevde en offentlig tiltale, som forræderi,
forgiftning, og attentat, falt under Senatets jurisdiksjon. For andre saker i Italia der en
privatperson kunne trenge hjelp, enten mekling mellom parter, eller økonomisk støtte, eller
beskyttelse, så er det igjen Senatet som håndterer slike saker. Det var også Senatet som sendte
ut ambassadører til fremmede stater, enten i Italia eller utenfor, for det formålet å enten
forhandle mellom forskjellige parter eller for å erklære krig og fred, og det var selvfølgelig
også Senatet som mottok fremmede ambassadører i Roma og bestemte hvordan de skulle
svares. Alt dette er det Senatet som håndterer slik at om man kun ser på dets politiske makt så
ser Roma ut som et aristokrati. Dette er også holdningen som de fleste grekere hadde om
Roma, da de for det meste måtte forholde seg til Senatet.149

Folkets makt

After this we are naturally inclined to ask what part in the constitution is left for the
people, considering that the senate controls all the particular matters I mentioned, and,
what is most important, manages all matters of revenue and expenditure, and
considering that the consuls again have uncontrolled authority as regards armaments
and operations in the field.150

Med dette spørsmålet åpner Polybios kapittel 14 som handler om folkets politiske makt i
Roma. Selv om både konsulene og Senatet hadde en enorm makt i Roma så påpeker Polybios
at det var en veldig viktig rolle igjen for folket. For det var kun det romerske folket som
kunne dele ut ære og straff, som Polybios mener er de eneste båndene som binder
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menneskelige samfunn sammen.151 Uten å direkte fortelle oss hva han mener med «ære og
straff» går Polybios videre til å fortelle om hvor viktig dette er for et hvilket som helst
samfunn da «i samfunn hvor forskjellen på ære og straff ikke blir opprettholdt kan ikke staten
fungere, da både gode og dårlige menn blir ansett for å være likeverdige». 152 Basert på det han
skriver videre så kan det virke som at «straff» betyr «dømt av en folkelig domstol». Da han
senere skriver at folket tildelte embeder til ærerike menn, mener jeg at utdelingen av ære var
at de ble stemt inn i et embede. Han skriver videre at det er hos folket at personer blir dømt
som blir tiltalt i alvorlige saker, og spesielt om den tiltalte har holdt et høyere embede. Folket
er også den eneste instansen som kan dømme i saker hvor straffen er døden. Når det kommer
til embeder så er det kun folket som kan dele ut disse til de som fortjener det, og det er kun
folket som kan vedta nye lover. Til slutt, når det kommer til avgjørelser i diplomatiske saker,
så er det kun folket som kan erklære krig og fred, og som kan godkjenne avtaler om allianser.
Igjen så påpeker Polybios at om man kun fokuserer på folkets makt så kan Roma se ut som et
demokrati.

Konsulenes begrensninger
Etter å ha brukt kapitlene 12, 13, og 14 på henholdsvis konsulenes, Senatets, og folkets makt,
følger naturligvis de tre neste kapitlene, 15, 16, og 17, med de forskjellige måtene disse
elementene i staten kan begrense hverandre på. Han starter i kapittel 15 med å forklare
hvordan konsulene kan hindres av de to andre elementene i den romerske staten. Når en
konsul forlater Roma for å lede hæren i felten så er han fullstendig avhengig av støtte fra både
Senatet og folket. Siden legionene er avhengig av både penger til lønn, og trenger forsyninger,
så trenger konsulen hjelp av Senatet, da det er Senatet som kontrollerer statskassen. Om
Senatet bestemmer seg for ikke å samarbeide med konsulen så vil ingenting av dette nå frem
til hæren. En konsul er også i stor grad avhengig av Senatet for å få fullført sine militære mål
da det er Senatet som bestemmer om en konsul skal tilbakekalles og erstattes når hans år i
embedet er omme, eller om hans periode skal forlenges. Det er også Senatet som bestemmer
hvorvidt en seirende konsul skal få feire en triumf når han returnerer til Roma, da han trenger
deres hjelp til både organisere dette og til å betale for alt. Når det kommer til folket har
Polybios allerede beskrevet at det er kun dem som kan ratifisere avtaler om krig og fred, slik
at en konsul kan aldri fullføre sitt felttog uten folkets samtykke. Polybios skriver at det
viktigste er at når en konsul trapper av så vil han bli stilt til ansvar for sine handlinger i
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embedet overfor folket. Av disse grunnene kommer det klart frem at både Senatet og folket
kunne hindre konsulene i sitt arbeid om de ønsket det.

Senatets begrensninger
I kapittel 16 er det Senatets tur. Senatet er avhengige av at folket godkjenner dets senatus
consultum for at det kan få fullført saker om grov kriminalitet overfor staten. Folket har også
stor makt over Senatet da en person som ønsker å innføre en lov som reduserer Senatets makt
og posisjon, eller på noen annen måte skader Senatet, så er det kun folket som kan vedta eller
avvise dette. Polybios legger også vekt på at om kun én av folketribunene protesterer, så kan
ikke Senatet nå noen bestemmelser og det kan ikke engang møtes.153 Han nevner da at
folketribunene alltid var bundet til å følge folkets vilje. Av disse grunnene er altså Senatet
redd for folket, og senatorene må derfor sørge for å følge med på folkets ønsker og respektere
dette. Interessant nok så nevner ikke Polybios her direkte noen måter som Senatet er avhengig
av konsulene, eller hvordan konsulene kan hindre Senatet i å gjennomføre sine oppgaver, men
det har blitt påpekt av blant annet von Fritz at Polybios nevner i kapittel 12 at det er konsulene
som introduserer saker for Senatet og gjennomfører Senatets bestemmelser, så da ligger det i
kortene at konsulene kunne hindre Senatet ved å ikke kalle det sammen.154

Folkets begrensninger
For kapittel 17 er det folket som står i fokus. Polybios skriver at det er nødvendig for folket å
underkaste seg Senatet og respektere medlemmene av Senatet både offentlig og privat på
grunn av de mange kontraktene som hvert femte år blir gitt ut av sensorene. Disse kontraktene
gjelder bygging og reparasjon av bygninger, og tillatelse til å samle inn penger fra gruver,
elver, havner osv. Polybios skriver at dette er meget viktig da nesten hele det romerske folket
tar del i disse oppgavene. I tillegg til at det er Senatet som godkjenner dette for sensorene så
kan også Senatet løse opp slike kontrakter om det er nødvendig eller utvide tidsrommet. Alle
affærer rundt disse kontraktene ble håndtert av Senatet. Det er også medlemmer av Senatet
som er dommere i de fleste rettsaker. Av disse grunnene er dermed nødvendig for folket å
være lojale overfor Senatet, siden Senatet slik har mange måter å skade folket på om dette
skulle bli nødvendig. Måten konsulene kunne begrense folkets makt på var gjennom sin
autoritet i felten. Siden alle var underlagt konsulenes kommando på felttog var alle også
motvillig til å motarbeide konsulene inne i Roma.
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Oppsummeringen av statsforfatningen
Kapittel 18 vier Polybios til en oppsummering av analysen og en konklusjon om hvorfor dette
systemet er det beste for en statsforfatning.
[…] whenever the menace of some common danger from abroad compels them to act
in concord and support each other, so great does the strength of the state become, that
nothing which is requisite can be neglected, as all are zealously competing in revising
means of meeting the needs of the hour, nor can any decision arrived at fail to be
executed promptly, as all are cooperating both in public and in private to the
accomplishment of the task they have set themselves; and consequently this peculiar
term of constitution possesses an irresistible power of attaining every object upon
which it is resolved.155

Han skriver også at i tillegg til å klare å stå imot et hvilket som helst angrep utenfra så er
forfatningen også i veldig god stand til å stå imot trusler mot maktbalansen innenfra. Alle
elementene forholder seg til status quo fordi et hvilket som helst aggressivt trekk vil bli
motarbeidet og fordi alle frykter de tre elementene frykter hverandre.156

5.2 En militær statsforfatning?
I forrige kapittel så vi at Polybios fokuserer mer på militære aspekter når han snakker om den
bredere politeia og vi lurte på om han kanskje anså Roma for å ha en militær statsforfatning.
Nå som vi har gått gjennom det Polybios faktisk skriver i sin analyse av statsforfatningen,
politeia i den spesifikke betydningen, klarer vi å finne den samme røde tråden her?

Det første vi oppdager i kapittel 11 av bok VI er Polybios sin unnskyldning overfor de blant
hans lesere som hadde en intim kjennskap til den romerske statsforfatningen. Jeg har allerede
kommentert dette tidligere og vi trener ikke legge til noe mer her annet enn at akkurat denne
delen ikke viser til noe spesifikt i den romerske statsforfatningen. Etter unnskyldningen
beskriver han raskt essensen av den romerske statsforfatningen. Vi finner ingenting spesifikt
som kan kobles opp mot en militær forfatning, eller direkte opp mot forfatningen i det hele
tatt.
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Konsulene
La oss da gå videre til selve forfatningen slik han beskriver den i kapittel 12 – 17. Konsulene
blir i utgangspunktet beskrevet av Polybios som å ha makt både på den sivile og militære
arenaen. Han skriver om konsulene at «før de leder legionene i felten», så utøver de autoritet i
Roma. Altså hadde konsulene viktige sivile roller. Men akkurat som tidligere så kan det virke
som at Polybios igjen presenterer et mer detaljert bilde når han snakker om det militære. Blant
konsulenes sivile makt i Roma så hadde de autoritet over alle offentlige saker da alle
embedsmenn var deres underordnede og bundet til å adlyde dem. Hvordan dette fungerte gir
ikke Polybios noe mer innblikk i. Når det kommer til konsulenes interaksjoner med Senatet og
folket er det også ganske vagt. For begge organene så la konsulene frem saker for dem og
gjennomførte det som organet hadde bestemt. Hva det var som kunne bli bestemt, eller hvilke
saker konsulene la frem, eller i hvilke sammenhenger dette ble gjort, skriver Polybios heller
ikke. Det eneste Polybios skriver spesifikt om konsulenes sivile makt i Roma er at de
introduserte fremmede diplomater for Senatet. Alt det andre forblir vagt.

Om en konsuls militære makt i felten så skriver Polybios at den nærmest var ubegrenset. Om
han hadde latt denne delen av en konsuls rolle bli stående slik, ville hans beskrivelse være
omtrent like vag som den er om konsulenes sivile rolle. Men i stedet fortsetter han med mer
spesifikke detaljer. Konsulene utnevnte militærtribuner, stod for utskrivningen av soldater,
bestemte hvem som var egnet til militærtjeneste, kunne påføre straff på alle som var under
deres kommando, og kunne ta ut hvilken som helst sum fra statskassen. Det vageste som
Polybios skriver om blant konsulenes militære makt er at de kunne kreve «hva det skulle
være» fra Romas allierte, uten å spesifisere om dette faktisk inkluderte absolutt alt som de
allierte hadde i sin besittelse. Foreløpig ligner dette på hvordan Polybios skriver om de andre
institusjonene i bok VI: militære aspekter blir presentert med mer detaljer enn sivile. Likevel
er dette langt fra å være konkluderende, og vi trenger å finne det samme i alt han skriver om
Senatet og folket for å kunne nå noen konklusjon om en militær forfatning.

Senatet og folket
Når det kommer til Senatet og folkets makt er det mye mer vanskelig å argumentere for en
militær statsforfatning. Senatet hadde ingen militær makt, og Polybios nevner ingenting som
kan knyttes opp mot noe militært. Senatets makt gjaldt økonomi og juss i Roma. Det
administrerte statskassen, rettsaker i Italia, kontrakter på offentlig arbeid i Italia delt ut av
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sensorene, og tok imot fremmede ambassadører. Det som gjør det enda mer tydelig at Senatet
ikke passer inn i en tolkning om Romas forfatning som militær er at Polybios også beskriver
dets økonomiske og juridiske makt forholdsvis detaljert, blant annet med hva slags rettsaker i
Italia som Senatet håndterer. Med folket finner vi også litt begge deler. Det som tydelig går på
det militære er selvfølgelig at det var kun folket som kunne erklære krig og slutte fred.
Polybios gir da folket stor makt i militære affærer. For resten så går det igjen mye på juss og
politikk i selve Roma. Dette gjelder dømming i saker der straffen er døden eller tiltalte er en
avtrappende høyere embedsmann, alt av folketribunenes makt, valgene av embedsmenn, og
godkjenning av lover. Så langt ser det ikke ut som at folkets rolle i statsforfatningen passer
spesielt godt inn i en militær forfatning. Men Polybios skriver om en annen makt som folket
har. Det er den første makten han beskriver hos folket, og det er noe han beskriver som det
aller viktigste i hele samfunnet: makten til å dele ut ære og straff. Som jeg skrev tidligere i
dette kapittelet så er Polybios litt vag om hva han mener med ære og straff. Jeg har allerede
forklart at jeg tror han viser til tildeling av embeder (via valg), og rettsaker og eksil. Andrew
Lintott virker å være enig i en slik tolkning når han skriver at ære og straff kontrollerte (slik
Polybios så det) tyrannier og oligarkier da folket straffet dem som misbrukte sin høye
posisjon i staten.157 Poenget for oss her er at Polybios ikke spesifiserer hvem som kunne bli
tildelt ære og straff, og at han ikke nevner hva man kan kunne bli straffet for.

Når det da kommer til å tolke det Polybios skriver om makten til de tre elementene i
statsforfatningen så kan vi ikke konkludere med at han så på dem som del av en militær
forfatning. Hva så med begrensningene på deres makt? Kan vi her finne spor av en romersk
militærstat?

Konsulenes begrensninger
La oss gå tilbake til konsulene. Ovenfor skrev jeg at Polybios beskriver dem like mye som
sivile embedsmenn som militære embedsmenn. Når det kommer til begrensningene på
konsulenes makt er det ikke like balansert. Alle måtene som Senatet og folket kan begrense
og hindre konsulenes makt på, gå på å hindre dem i få fullført sine militære planer. Fra
Senatet sin side gikk det mye på det økonomiske. Senatet kunne hindre konsulene fra å ta ut
penger fra statskassen slik at de ikke fikk betalt lønnen til soldatene sine, eller fikk ordnet med
forsyninger til hæren. Konsulene trengte også støtte fra Senatet til å få betalt og arrangert en
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triumf etter en seierrik krig. Den siste måten som Senatet kunne hindre konsulene på var ved å
nekte dem forlengelse av kommandoen når embedsåret var omme. Senatet kunne altså kun
skade en konsul ved å hindre ham i å gjennomføre et felttog, eller ved å forhindre ham i å
fullføre det. Folkets makt over konsulene gikk på det samme. Da kun folket kunne erklære
krig og fred var konsulene avhengig av folkets støtte for i det hele tatt å få en krig å kjempe i,
og om konsulen ønsket å returnere som en seierherre til Roma var han avhengig i at folket
godkjente fredsavtalen. Uten folkelig støtte kunne en konsul verken starte eller avslutte en
krig. Den eneste ikke-militære måten konsulene kunne begrenses på var at de kunne bli stilt til
ansvar for sine handlinger i embedet overfor folket når perioden i embedet var over. Dette kan
ha gått på det militære, men det kan også ha gått på det sivile. Polybios nevner dessverre ikke
hva en konsul kunne bli dømt for.

Som vi ser så gikk både Senatets makt over konsulene, og folkets makt over konsulene, på å
hindre konsulene i å fullføre et militært felttog. Konsulene var Romas generaler. Ut ifra det
han skriver om hvordan de andre elementene i statsforfatningen kunne hindre konsulene, så
virker det som at Polybios anså en mislykket konsul for å være en konsul som ikke greide å
gjennomføre sine militære planer. Om vi antar at det i normale tider ikke var nødvendig for
Senatet og folket å hindre planene til konsul, så skulle konsulen lede legionene til seier i krig.
Om de ønsket å skade konsulen så holdt det å hindre ham i å få gjennomført dette. Det virker
dermed sannsynlig at Polybios så på konsulene som primært militære embedsmenn.

Senatets begrensninger
Måten Senatet kunne skades på var gjennom folket, og der var på det juridiske området.
Senatet var avhengig av at folket godkjente dets senatus consultum, og folket hadde makten til
å innføre lover som skadet Senatet. Folkets egne lojale embedsmenn, folketribunene, hadde
makten til å fullstendig lamme Senatet og hindre det i å møtes. Folket kunne ikke legge noe
militært press på Senatet, og det presset som kunne bli lagt på Senatet påvirket ikke Senatets
militære kraft (om det hadde hatt noen) eller Romas militære kraft. Om vi forsøker å definere
et mislykket Senat på samme måte som vi fant Polybios’ mislykkede konsuler ovenfor, så ser
et mislykket Senat ut som et Senat som ikke hadde mulighet til å gjennomført sin sivile
politikk, et Senat som mistet sine privilegier, og som ikke hadde mulighet til å utføre sine
oppgaver som et aristokratisk råd. Noe som er veldig interessant med kapittel 16, hvor
Polybios beskriver hvordan Senatet kan bli hindret av de to andre elementene i forfatningen,
er at han ikke beskriver noen måte som konsulene kunne hindre Senatet på. Han skriver noen
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kapitler tidligere at det var konsulene som introduserte ambassadører og tok opp nye saker i
Senatet, og han skriver et kapittel senere at alle var under konsulens autoritet i felten, så det er
mulig å tenke seg at dette dekker konsulenes måter å hindre Senatet på. Men i det kapittelet
som er dedikert til hvordan den aristokratiske makten i den romerske statsforfatningen kan
hindres og holdes i sjakk, så skriver Polybios ingenting om konsulene. Nok en gang må vi
innrømme at vi ikke kan finne spor av noen militær forfatning i Polybios’ beskrivelse av
Senatet i statsforfatningen.

Folkets begrensninger
Så er vi tilbake hos folket. Polybios beskriver for det meste hvordan folket kan bli begrenset
av Senatet, og ikke overraskende så finner vi lite som minner om noe militært akkurat her.
Det går igjen på økonomi og juss. Folket var avhengig av Senatets støtte på grunn av
kontraktene på offentlig arbeid over hele Italia som sensorene delte ut. Det var Senatet som
bestemte hva som skulle deles ut og som bestemte om kontrakter skulle forlenges eller
annulleres. Det var også medlemmer av Senatet som satt som dommere i sivile rettsaker. Alt
dette viser til sivil administrasjon og ingenting hinter til noen form for militær forfatning.
Folket måtte også være varsomme overfor konsulene. Polybios skrive at ingen ønsket å stå i
veien for konsulenes mål da alle havnet under deres autoritet når de var i felten. Dette er
ganske vagt, men det forteller oss mer enn hva det kan virker som ved første øyekast. For det
første er det nok et argument for at Polybios så på konsulene som militære embedsmenn. Men
det sier også noe om hvordan konsulenes militære makt ble oppfattet i det sivile Roma. Når
trusselen om militær autoritet i felten blir sidestilt med den økonomiske og juridiske makten
Senatet hadde over folket, må Polybios ha ansett den militære makten for å ha vært betydelig.
Nok til å holde hele folket i tøylene. Likevel kan vi heller ikke her nå noen konklusjon om en
romersk militær forfatning. Samme som i kapittel 13 blir folket beskrevet i sammenheng med
både sivil og militær makt, og samme som i kapittel 13 ligger det mer fokus på det sivile enn
det militære.

5.3 Konklusjon
Vi åpnet dette kapittelet med å spørre om vi kunne finne spor av det militære fokuset som
Polybios har i bok VI når han beskriver politeia etter den bredere betydningen. Analyserte
Polybios den romerske statsforfatningen med det premisset at han mente Roma hadde en
militær statsforfatning? Om vi kun ser på konsulenes rolle i den romerske statsforfatningen så
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kan det virke slik. Polybios sitt fokus når det kommer til konsulenes makt ligger mer på det
militære enn det sivile, og konsulenes press på folket ligger i trusselen om militærtjeneste. Nå
vi ser på hva Polybios skriver om Senatets og folkets makt i statsforfatningen, og deres måte å
hindre hverandre og konsulene på, finner vi derimot ikke noe spor av en militær forfatning. Vi
kan heller ikke hevde at Polybios fokuserte mer på konsulene enn de to andre elementene av
statsforfatningen da fordelingen mellom dem er ganske jevn.

Vi kan dermed ikke hevde at Polybios analyserte den romerske statsforfatningen med
utgangspunkt i at Roma hadde en militær forfatning. Det var ikke slik han forstod Roma.
Hvordan skal vi da klare å finne Polybios sine premisser? Vi må først gå innom de moderne
premissene for forståelsen av Polybios, og hvorfor disse kanskje ikke er helt riktige, før vi kan
drøfte Polybios noe nærmere.

59

60

Kapittel 6: Forståelsen av Polybios sin analyse
I forrige kapittel klarte vi ikke å nå noe tilfredsstillende konklusjon på hva Polybios ønsket å
fortelle oss om Roma. På den ene siden så presenterer han Roma som et samfunn med et
ekstremt fokus på det militære og på disiplin, men når det kommer til selve statsforfatningen
ser han seg nødt til å også fortelle oss om deler av den sivile administrasjonen, som ikke
hadde noe med det militære å gjøre. Dette skyldes at, selv om vår metode så langt har vært
akseptabel, å forstå Polybios på bakgrunn av det han skriver, så trenger vi noen nye premisser
for vår forståelse av Polybios. I dette kapittelet skal jeg da drøfte hvordan tidligere historikere
har forstått Polybios, og jeg vil argumentere for hvorfor dette ikke nødvendigvis stemmer
overens med Polybios sitt formål. Deretter vil jeg forsøke å lansere en ny forståelse av
Polybios.

6.1 De mange synene på Polybios
I kapittel 3 så vi på den historiografiske utviklingen rundt romersk politikk og den romerske
statsforfatningen fra midten av 1800-tallet og frem til i dag. Jeg nevnte også kort hvordan
denne utviklingen har påvirket hvordan moderne historikere har oppfattet Polybios’ analyse
av statsforfatningen i bok VI av Historiai som en reell kilde til romersk politikk. Vi må
repetere noe lignende her. Det har blitt skrevet mye om Polybios opp gjennom årene, av både
historikere, filosofer og politikere. Holdningen til den greske historikeren har variert mye.

Noen historikere har ment at Polybios tok fullstendig feil i sin analyse. Dette synet finner vi
blant annet hos Donald Kagan som vi nevnte i et tidligere kapittel. Det virker ikke som at
Kagan føler noe annet enn hat for Polybios. Han skriver ikke bare at Polybios tok feil i sin
analyse av den romerske statsforfatningen, man får også et inntrykk av at han anklager
Polybios for både bedrageri og for å fare med løgner når han skriver at Roma «faktisk» var et
oligarki som Polybios sympatiserte med og som han ønsket å bevare.158 Mommsen hadde
heller ikke noe tiltro til Polybios sin analyse, noe som kanskje er litt overraskende da
Mommsen også mente Roma hadde en statsforfatning. Ifølge von Fritz skriver Mommsen i
sitt volum to av Romas historie at ingenting kan være mer absurd enn Polybios sitt forsøk på å
beskrive Romas politiske orden som en perfekt blanding av monarki, oligarki, og
demokrati.159
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På den andre siden av spekteret nevner von Fritz en E. Schwartz som mente at Polybios hadde
en dyp forståelse for essensen av den romerske staten.160 Et slikt positivt syn finner vi også
hos Fergus Millar som skriver i sin The Crowd in Rome in the Late Republic at Polybios sin
analyse av statsforfatningen er veldig god, selv om den var bevisst veldig skjematisk.161

Bruken av Polybios har også variert veldig mye. Kagan brukte Polybios som en skyteskive i
slutten av sitt verk som handlet om gresk politisk tenking fra Homer til Polybios. Han satte
Polybios i kontrast til Platon og Aristoteles, og bruker han til å kritisere moderne stater og
forfatninger som er basert på Polybios og ikke på greske tenkerne som Kagan mente var bedre
enn Polybios.162

Både Fergus Millar og P. A. Brunt bruker Polybios til å understreke noen poenger enkelte
steder i verkene sine. Millar for å vise at Roma hadde et demokratisk element,163 og Brunt,
blant annet, for å vise de ekstravagante gravmælene til romerne.164 Samme bruken av
Polybios finner vi også hos Lily Ross Taylor. Denne måten å bruke Polybios på er å bruke
han sparsomt til å støtte opp om enkelte av sine argumenter.

Vi har også de som har gjort det motsatte og har dedikert hele verk, om ikke hele livet, til å
skrive om Polybios. Størst av alle her er nok Frank W. Walbank som har skrevet en enorm
Commentary on Polybius, samt andre bøker og artikler om Polybios sitt liv og om innholdet i
Historiai. Kurt von Fritz har også skrevet en stor bok om Polybios sin teori om den blandede
statsforfatningen, The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. Selv om Polybios former
kjernen i verkene til disse to så er ikke disse spesielt opptatt, tilsynelatende, av hvor riktig
Polybios tok i om Roma var et monarki, oligarki, eller demokrati. For dem er det viktigere
hva Polybios skrev og hvilke idéer som Polybios kom med. Litt som det jeg gjør i denne
oppgaven.
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Vi finner også Andrew Lintott som i sin The Constitution of the Roman Republic på mange
måter forsøker å lage et oversiktsverk over romersk politikk basert på Polybios sin bok VI.
Lintott er da også veldig positiv til Polybios sin analyse:
Polybius’ account is a good introduction to the problems that face a modern scholar
when he seeks a firm footing on which to discuss the Roman constitution. As a
theoretical analysis of the constitution, it is unique in our surviving sources.165

Jeg har nevnt alle disse forskjellige historikerne for å vise at, selv om moderne historikere har
sett på og brukt Polybios på mange forskjellige måter, så har de fleste likevel forstått Polybios
på de samme grunnleggende premissene.

6.2 Premissene for forståelsen av Polybios
Vi kan her se en tydelig endring i synet på Polybios som kilde til å forklare romersk politikk.
Men selv om konklusjonen har blitt endret blir fortsatt Polybios behandlet på samme måte
som tidligere. Den store endringen som har funnet sted er at sosiale forhold ikke lenger
utelukkende kan forklare romersk politikk, dermed har døren igjen blitt åpnet for Polybios og
den romerske statsforfatningen. Ofte er det det grunnleggende synet på romersk politikk som
er forskjellen mellom moderne historikere, og ikke forståelsen av Polybios. Når Kagan
fullstendig avfeier Polybios, og Lintott hevder analysen er et godt utgangspunkt så forstår
begge to Polybios på bakgrunn av de samme premissene. Disse premissene kommer frem når
vi ser hvordan begge to setter Polybios i sammenheng med Aristoteles:

[Polybius] certainly bases his account on what the Greeks held to be the basic
constitutional organs […] but he does so in a far from traditional way. This is evident
if we compare 6. 12-18 with the section of the Aristotelian Athenaion Politeia
beginning at chapter 42 […]166

Selv om han ikke foretar seg noen total sammenligning av den romerske statsforfatningen hos
Polybios og den athenske statsforfatningen hos Aristoteles, er det tydelig at Lintott oppfatter
bok VI og Athenaion Politeia som samme type verk. Vi ser den samme måten å sette Polybios
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og Aristoteles i samme bås på i Kagans noe emosjonelle avslutning på The Great Dialogue.167
Polybios’ bok VI blir oppfattet som det verket der en greker endelig forsøker å analysere den
romerske statsforfatningen på den samme måten som Platon og Aristoteles analyserte
statsforfatningen i Hellas. Bok VI blir hele tiden sett på som Romaion Politeia, som et
teoretisk verk som søker å forklare romersk politikk i sin helhet, og den blir behandlet, brukt,
og kritisert med utgangspunkt i dette synet. Det er dette synet som jeg mener er galt.

Hvorfor mener jeg dette og hva er det som er galt med dette synet? Det som er galt med dette
synet er at det tillegger Polybios en hensikt som jeg mener han ikke hadde, og det gir inntrykk
av at verket var noe annet enn det var ment som av forfatteren. Tolstoy skrev ikke Krig og
fred for at det skulle være en historisk oversikt over Napoleonskrigene, det er kun et
persondrama sentrert rundt en rekke fiksjonelle karakterer. Det er dermed usaklig og
urettferdig å behandle det som et historisk verk. Det samme gjelder for Polybios’ Historiai: vi
bør ikke behandle det på en annen måte enn det verket var ment som.

Om vi da ikke skal oppfatte bok VI av Historiai som Romaion Politeia, hvordan skal vi da
oppfatte dette verket? For å kunne forstå hva et verk var ment som må vi vite hva hensikten til
forfatteren var da denne bestemte seg for å skrive det. Heldigvis for oss skriver Polybios hva
som var hensikten med verket hans. Vi finner dette både i bok I og bok VI av Historiai. Her
siterer jeg de fire første avsnittene av bok VI:

I am aware that some will wonder why I have deferred until the present occasion my
account of the Roman constitution, thus being obliged to interrupt the due course of
my narrative. Now, that I have always regarded this account as also one of the
essential parts of my whole design, I have, I am sure, made evident in numerous
passages and chiefly at the beginning and in the introduction to my history, where I
said that the best and most valuable result I aim at is that readers of my work may gain
a knowledge how it was and by virtue of what peculiar political institutions that in less
than fifty-three years nearly the whole world fell under the single dominion of Rome,
a thing the like of which had never happened before. Having made this my purpose, I
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found occasion more suitable than the present for directing attention to the constitution
and testing the truth of what I am about to say on the subject.168

Dette hevder Polybios selv er hensikten med hele verket hans. Dette er ikke noe nytt og de
avsnittene sitert ovenfor er ikke noen spesielt ukjent del av Historiai. Det er vel heller noen av
de mest siterte. Men vi må lese det litt nærmere for å forstå det som jeg mener er betydningen
her.

At Polybios her selv skriver hva som er hensikten med både Historiai og med bok VI kan det
ikke være tvil om fordi han selv skriver det rett ut: «having made this my purpose». Men hva
er «this»? Hva er hans formål med å skrive bok VI? Frank W. Walbank, ofte ansett som den
moderne eksperten på Polybios, ser ut til å mene at Polybios hadde to hensikter her. Den ene
hensikten var å fortelle om hvordan Roma hadde klart å legge under seg hele verden på under
femtitre år. Den andre hensikten var å forklare hvilken forfatning dette ble gjort under.169 Det
vil si, hvordan den romerske statsforfatningen fungerte i den perioden hvor Roma erobret
verden. Dette er den vanlige oppfatningen av Polybios og det er på bakgrunn av dette synet at
både Kagan og Lintott forstår analysen i bok VI.

Med fare for å si noe kontroversielt så vil jeg hevde at Walbank sin tolkning ikke helt treffer
det jeg mener var Polybios sin hensikt. På bakgrunn av den engelske oversettelsen i LOEB
samlingen, oversatt av Paton, samt måten dette er oversatt på hos både Walbank, Lintott, og
Sandberg, så tillegger Polybios statsforfatningen en funksjon. Denne funksjonen var
underleggelse av hele verden. Polybios sitt mål var da ikke å forklare hvordan hele det
politiske systemet i Roma fungerte men å forklare hvordan de spesielle politiske
institusjonene i Roma gjorde romerne i stand til å erobre hele verden. For å gjøre det til
forståelig norsk: Polybios ønsket å forklare hvordan den romerske statsforfatningen gjorde
Roma i stand til å gjøre det ingen annen stat hadde gjort tidligere, nemlig å underlegge seg
hele verden på under femtitre år.

Sammenhengen mellom en god statsforfatning og ekspansjon, hvordan en statsforfatning
gjorde en stat mer eller mindre egnet til ekspansjon, finner vi også andre steder i bok VI. I
sammenlikningen mellom den romerske og den spartanske statsforfatningen konkluderer
168
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Polybios med at den romerske statsforfatningen var bedre fordi den var bedre egnet til
ekspansjon:

[the constitution] of Rome is superior and more effective, as is indeed evident from the
actual course of events. For when the Lacedaemonians endeavoured to obtain
supremacy in Greece, they very soon ran the risk of losing their own liberty; wheras
the Romans, who had aimed merely at the subjection of Italy, in a short time brought
the whole world under their sway […]170

Jeg mener det dermed er ganske tydelig at Polybios så på den romerske statsforfatningen som
den aller beste fordi den var bedre egnet til erobring, og han ønsket å forklare for sitt greske
publikum hvorfor akkurat den romerske statsforfatningen var såpass godt egnet til det.

6.3 Den nye forståelsens betydning
Hva har dette å si for vårt syn på forfatningen og hvordan bør vi da oppfatte Polybios sin
analyse? Hva har dette å si for analysen som en reell kilde til den romerske staten? Det blir
feil å se på analysen i bok VI som en komplett gjennomgang av det politiske systemet i Roma.
Polybios hevder aldri at dette var formålet med analysen. Blir det da feil å bruke bok VI som
noe utgangspunkt for en undersøkelse omkring den romerske statsforfatningen, slik blant
annet Lintott gjør i The Constitution? Mener jeg da at Polybios’ analyse ikke har noen verdi
for den faktiske forfatningen?
Polybios’ analyse er, som Lintott skriver, et godt utgangspunkt om man ønsker å studere den
romerske statsforfatningen. Selv om Polybios skrev sin analyse for å forklare et spesifikt
problem, Romas erobring av verden, så skriver han fortsatt om statsforfatningen. Om vi tar
utgangspunkt i at Polybios skrev Romaion Politeia så hevder vi at hans analyse er en komplett
gjennomgang av hele det politiske systemet i Roma. At Polybios i VI. 11. 3-8 unnskylder at
hans gjennomgang ikke er komplett betyr lite for denne oppfatningen. Polybios skrev fortsatt
en komplett gjennomgang av det politiske systemet i Roma, men på en forenklet måte.

Det jeg hevder er at Polybios skrev sin analyse om den romerske statsforfatningen for å
forklare hvordan den romerske politiske institusjonene gjorde Roma i stand til å underlegge
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seg hele verden. Han skrev ingen Romaion Politeia. Men denne analysen inneholder fortsatt
reelle politiske institusjoner og den beskriver deler av den faktiske statsforfatningen. Når
Polybios i kapittel 11. skriver generelt om statsforfatningen, at den var en blandet forfatning,
skriver da om slik han mente statsforfatningen fungerte i sin helhet, og da ikke direkte opp
mot ekspansjon. Når han går dypere inn i analysen så er det forfatningens bidrag til den
romerske ekspansjonen som han fokuserer på. På et generelt plan så skriver Polybios om
statsforfatningen, slik han mente den var. Når han går mer detaljert inn i analysen fokuserer
han kun på det som gjorde Roma i stand til å erobre verden.

Med denne forståelsen mener jeg at vi klarer å forene det vi allerede har funnet i denne
oppgaven. Grunnen til at Polybios fokuserer på romerske institusjoner i et militært lys, mens
han beskriver en veldig sivil statsforfatning, skyldes at han kun ønsket å forklare de aspektene
av Roma som gjorde romerne i stand til å erobre verden. Likevel blir denne forklaringen litt
for enkel. Vi trenger noen sterkere bevis om vi skal mene at Polybios sin analyse av den
romerske statsforfatningen passer bedre med min måte å forstå ham på. Dette skal vi gjøre i
neste kapittel. Vi skal også drøfte et annet essensielt aspekt av Polybios sin analyse, når det
kommer til å forstå ham på en ny måte: alle feilene hans.

6.4 Oppsummering
I dette kapittelet har jeg vist at tidligere historikere har ansett analysen i bok VI for å være en
Romaion Politeia. Dette stemmer ikke overens med min tolkning av hva Polybios skriver om
hensikten bak hans verk. Der tidligere historikere har antatt at Polybios ønsket å forklare
hvordan den romerske staten fungerte i den perioden når Roma la under seg store deler av
Middelhavsområdet, mener jeg at han ønsket å forklare hvordan den romerske
statsforfatningen gjorde romerne i stand til å gjøre dette.
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Kapittel 7: En revurdering av Polybios sin analyse
Vi har nå allerede funnet ut at det å anse analysen i bok VI for å være Romaion Politeia, er
urimelig, og at Polybios heller ønsket å forklare hvordan den romerske statsforfatningen
gjorde Roma i stand til å underlegge seg verden. I dette siste kapittelet skal vi sette denne
påstanden på prøve ved å undersøke analysen i bok VI med dette utgangspunktet. Først skal vi
se på noen av de groveste «feilene» som finnes i Polybios sin analyse, både påpekt av meg
selv, men også med stor hjelp fra Andrew Lintotts The Constitution of the Roman Republic.
Etter dette vil vi undersøke om «feilene» gir mer mening om vi leser analysen med
utgangspunkt i min hypotese om Polybios sin analyse. Til slutt, om vi ikke klarer å komme
frem til en tilfredsstillende konklusjon her, vil jeg introdusere en teori fremmet av Kaj
Sandberg om politiske sfærer i Roma, og sette min hypotese om analysen i sammenheng med
denne.

7.1 «Feilene» i Polybios sin analyse
At det eksisterer en rekke «feil» i Polybios sin analyse er noe enhver som leser hans Historiai
vil oppdage. Disse feilene består som regel av utelatelser og misvisninger av elementer som
logisk sett burde inkluderes i analysen. Vi vil her se på de groveste feilene og hvordan de har
blitt bortforklart av andre historikere og hvordan vi kan bortforklare dem med utgangspunkt i
Romaion Politeia. At det eksisterer feil i en analyse som forsøker å forklare hvordan den
romerske staten fungerte, av en kilde som var vitne til den perioden han skrev om og som selv
levde i Roma i nesten tyve år, setter, etter min mening, denne kildens forståelse for det
samfunnet han skrev om i tvil.

Først kan vi dekke det mest åpenbare: Har ikke Polybios allerede forklart at han ikke skriver
en komplett, fullstendig, oversikt over romersk politikk når han unnskylder seg overfor
publikum at han presenterer et forenklet bilde av den romerske forfatningen? Ikke
nødvendigvis. Polybios mener at en historiker burde dømmes for hva han inkluderer, ikke hva
han utelater. Hele premisset på min oppgave går nettopp ut på det, men om historikeren
skaper et feilaktig bilde av sitt tema fordi han utelater et element som gir publikum et
misvisende bilde at nevnte tema, så må vi kunne dømme han for det.
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De sosiale elementene
Tanken om at sosiale elementer er selve nøkkelen til å forklare romersk politikk står ikke
lenger som den bautaen den en gang var. Men selv om teorien om at patron-klient forhold
styrte alt i Roma så er det vanskelig å tvile på at disse forholdene var viktige i Roma. En lov i
De tolv tavler erklærer enhver patron som mishandler sin klient for sacer, altså lovløs, og den
gracchiske lex repetundarum forsøkte også å regulere forholdet mellom patroner og
klienter.171 Romerne selv må da ha ansett disse forholdene for å ha vært viktige, ellers ville
det ikke eksistert bestemmelser som forsøkte å regulere dem. Det samme inntrykket får vi fra
det kjente utsagnet fra Gn. Pompeius Magnus om at han kun trengte å trampe med foten og
legioner med soldater ville springe opp over hele Italia fra hans klientell. Også historikere
som Lintott og Sandberg som tillegger de romerske institusjonene en reell makt innrømmer at
man ikke kan ignorere at sosiale forhold hadde en viss betydning for romersk politikk.172
Hvordan kan vi da forklare at Polybios ikke nevner patron-klient forhold i det hele tatt?
Vi må igjen tilbake til grunnen som Polybios selv gir for å skrive analysen: de spesielle173
romerske institusjonene som gjorde Roma i stand til å underlegge seg nesten hele verden. Vi
vet at patron-klient forhold var viktige i Roma og at det eksisterte i årene Polybios tilbrakte i
Roma. Var det unikt for Roma? Ikke nødvendigvis. Den greske historikeren Dionysios fra
Halikarnassos setter romerske klienter i sammenheng med «en gammel gresk skikk».174 Ved
navn så nevner han thessaliske penestai og athenske thetes. Men Dionysios levde hundre år
etter Polybios og han satte dette i sammenheng med Romulus sin organisering av det
romerske folket, og han nevner det som en gammel skikk. Ut i fra ham blir det umulig å si noe
om slike forhold eksisterte blant grekerne på Polybios sin tid. Spørsmålet om patron-klient
forhold i Hellas generelt er vanskelig å vite noe om i det hele tatt. De eneste bystatene vi har
noen ordentlige kilder på er Athen og Sparta, og ingen av disse blir regnet som typiske
bystater.175 Det er også skrevet lite om dette fenomenet i Hellas av moderne historikere. I en
artikkel i Patronage in Ancient Society kommer Paul Millet frem til at former for sosial
avhengighet fant sted i det klassiske Athen men at dette ikke var vanlig, og ikke satt i noen
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form for system som det kan se ut som for Roma.176 Det finnes heller ingen begreper på gresk
som tilsvarer det latinske cliens.177 Selv om konseptet om sosiale avhengighetsbånd var kjent i
Hellas så kan vi umulig konkludere med at dette fungerte på samme måte, og hadde samme
status, som i Roma. Patron-klient forhold må derfor ses på som noe som var spesielt for
Roma.

Polybios nevner som sagt ikke patron-klient forhold. Hvorfor ikke, når vi må anse disse
forholdene for å være spesielle for Roma? Da han skal forklare de «spesielle romerske
institusjonene» så finner jeg det merkelig at han ikke har noe å si om patron-klient forhold.
Politiske fraksjoner eller partier, allianser, vennskap, blir heller ikke viet noe plass i analysen.
Kanskje så Polybios på dette som noe kjent og selvfølgelig. Kanskje anså han det ikke for å
være institusjoner, eller for å være relevant for forfatningen. Men han kan aldri gi oss noe svar
på dette, og så lenge vi anser analysen for å være Romaion Politeia må vi stille spørsmål om
hvorfor dette ikke blir viet noe plass i analysen. For å sitere Ingvar Mæhle: «det å ha en
personlig kjerne av venner og klienter var helt nødvendig for å delta i den politiske
konkurransen, men utilstrekkelig for å vinne den.»178

Konsulen
Hva så med de andre feilene vi finner hos Polybios? De groveste ligger kanskje i det han
skriver om konsulembedet. I et tidligere kapittel har jeg gått gjennom det han skriver om
konsulene i bok VI, men jeg har ikke påpekt det som historikere mener er feil eller misvisende
i analysen. Det skal vi gjøre nå. Her står jeg nok en gang i takknemlighet til Andrew Lintott.
Beskrivelsen av konsulen som nærmest allmektig mens han var på felttog er noe de fleste er
enige i og vi trenger ikke utbrodere det her.179 Rollen som Polybios gir til konsulene mens de
oppholdt seg i Roma er derimot mer problematisk. Han beskriver konsulene slik at alle de
andre embedsmennene var underordnet dem og måtte følge deres ordre «as if they were
subordinates on campaign», som Lintott skriver.180 Dette stemmer ikke overens med det vi
kjenner fra andre kilder. Den eneste embedsmannen som konsulen hadde kontroll over var sin
personlige kvestor.181 En konsul kunne nok legge ned protest mot en annen embedsmann i
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Roma, slik en folketribun kunne gjøre, men ingen andre embedsmenn trengte å rapportere til
konsulen slik Polybios insinuerer i bok VI. Det var også på grunn av denne relative
maktesløsheten som konsulene hadde i Roma at romerne opprettet diktatorembedet. En
diktator kunne også utøve imperium inne i Roma noe som var umulig for en konsul.182

Lintott forsøker å forklare denne feilen hos Polybios med at dette kanskje var måten den
øverste eliten i Roma så på konsulembedet.183 Polybios var jo en del av den indre sirkelen til
Scipio Aemilianus så det er mulig at han fikk dette synet derifra. Sulla var den første
diktatoren siden Hannibalkrigen, så da Polybios var i Roma var det lenge siden romerne sist
hadde utnevnt en diktator.184

Jeg mener denne forklaringen blir for enkel. Konsulembedet var ikke det eneste høye embedet
i Roma. Som Lintott selv viser så var pretorembedet nesten like ærerikt som konsulembedet.
Mange tidligere konsuler tjente året etterpå som pretor.185 Om Scipio sin sirkel mente at alle
embedsmenn burde følge konsulenes ordre også inne i Roma så mente de at, om de selv satt
som pretorer, så måtte de følge konsulens ordre. Det er lett å akseptere at konsulen Scipio
ønsket å være allmektig. Det er ikke like lett å akseptere at den samme Scipio, som pretor,
ville tolerert et slikt syn. Vi må også huske på diktatorembedet. Selv om det tok en lang stund
før en ny diktator ble utnevnt da Hannibal var blitt beseiret, så hadde det kun gått ca. femti år
til Polybios begynte å skrive Historiai. Det var sannsynligvis mennesker i live i Roma i 150 f.
Kr. som hadde levd sist gang Roma hadde en diktator. Å hevde at diktatorens funksjon hadde
blitt glemt kan nok fungere når man snakker om Sulla på 80-tallet f. Kr., men ikke rundt 150.
Vi kan da ikke på noen måte gi Polybios rett i at konsulene hadde makten over alle
embedsmennene i Roma. Polybios misforstår dermed hele det romerske embedsverket, eller
så lyver han bevisst for sitt publikum.

Andre problemer dukker også opp angående konsulene. Polybios skriver at konsulene kunne
ta ut en hvilken som helst sum med penger som de ønsket fra statskassen. Dette finnes det
ingen belegg for i de andre kildene.186 Alle som har lest bok VI av Historiai vet også at dette
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står i direkte motsetning til det Polybios selv skriver i kapittel 15 når han skriver at Senatet
kan hindre konsulene å nå sine mål i felten ved å hindre dem i å ta ut penger til lønn og
forsyninger til soldatene.187 Hvordan kan Senatet gjøre dette om konsulene kan ta ut hvilken
som helst sum de selv ønsker? Det har vært forsøk på å forsone disse to utsagnene ved å
hevde at konsulene hadde den egentlige kontrollen over statskassen, men da denne befant seg
i Roma og konsulene ofte befant seg på felttog i provinsene, så tok Senatet over kontrollen i
praksis, så lenge konsulene ikke var i Roma.188

Vi finner et annet problem i det Polybios skriver om pretorene, eller snarere det han ikke
skriver. Alt det Polybios skriver om konsulene var også gjeldende for pretorene. De kunne
også kalle sammen folkeforsamlingene og presentere forslag for dem. 189 Pretorene kunne
også lede Romas hærer i felten. Polybios nevner til og med pretorene andre steder i bok VI,
som under den romerske forfedrekulten,190 men han nevner dem ikke i det hele tatt i analysen
av statsforfatningen.

Folket
Folkets makt kom sterkest til uttrykk gjennom folkeforsamlingene. Vi vet at det fantes flere
typer folkeforsamlinger i Roma. De to mest kjente, og som ser ut til å ha vært i mest bruk i
den historiske republikken, er comitia tributa og comitia centuriata: Tribusforsamlingen og
Kenturieforsamlingen.191 Det er fortsatt uenighet om concilium plebis var en egen forsamling
eller om det var en annen måte å snakke om Tribusforsamlingen på.192 I tillegg eksisterte
fortsatt den game Kurieforsamlingen, selv om denne hadde mistet all funksjon under
Republikken.193 Det er dermed interessant at Polybios da aldri skiller mellom de forskjellige
folkeforsamlingene. Enda mer interessant er at Polybios aldri bruker det greske ordet for
folkeforsamling, ekklesia, men bare det greske ordet for folk, demos.194 Dette kan skyldes,
som han selv skriver, at han presenterer en forenklet versjon av den romerske
statsforfatningen, men vi skal drøfte dette litt senere.
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Polybios nevner ingenting angående folkets avhengighet overfor embedsmennene. Folket,
eller folkeforsamlingene, kunne ikke vedta noen ting alene. En folkeforsamling var kun
gyldig om den fulgte korrekt prosedyre.195 Dette betød at den måtte bli kalt sammen av en
høyere embedsmann, konsul, pretor, eller folketribun, og det var denne som bestemte hva
folkeforsamlingen skulle stemme over og hvem som fikk lov til å tale før avstemmingen. Uten
embedsmennene ville folkeforsamlingen være ugyldig. Polybios gir oss dermed et falskt bilde
om at folket i Roma hadde mer makt enn vi kan anta at det hadde.

Folketribunene blir tildelt en noe merkelig rolle i Polybios sin analyse. I dag er det vanlig å se
på dem som en av de, potensielt sett, mektigste embedsmennene i Roma, og en viktig del av
folkets makt i statsforfatningen. De kunne hindre både Senatet og andre embedsmenn i å gjøre
jobben sin; kort sagt kunne de lamme hele den romerske staten.196 De kunne også kalle
sammen folkeforsamlingene og legge frem forslag for dem. Det er dermed overraskende at
Polybios ikke nevner folketribunene når han forklarer folkets rolle i statsforfatningen. Han
nevner dem når han forklarer hvorfor Senatet må respektere folket, og det er ingenting galt i
det han skriver, men han skriver kun at folketribunene kunne hindre Senatet i å nå noen
vedtak og hindre Senatet i å møtes. Det jeg finner merkelig er at Polybios ikke nevner
folketribunenes makt overfor konsulene og at han ikke nevner dem som lovgivere.

Vi kan kanskje forklare dette på forskjellige måter. Når Polybios skriver at det var kun folket
som kunne innføre lover i Roma, og at folket kunne dele ut straff, kan han ha ment at dette
skjedde gjennom folketribunene. Han unngår å nevne embedet for å ikke gjøre analysen for
komplisert. Om dette er tilfelle må vi spørre om hvorfor han da i det hele tatt har inkludert
folketribunene i analysen. Han kunne like gjerne ha skrevet at folket hadde makt til å hindre
Senatet i å møtes og unngått å nevne folketribunene i det hele tatt. Siden han likevel nevner
folketribunene noen steder kunne han like godt ha nevnt dem mer, da jeg mener dette ikke
ville gjort forfatningen mer komplisert. En slik forklaring holder dermed ikke. En forklaring
om at Polybios ikke forstod det mest spesielle av alle romerske embeder undergraver hele
hans forståelse av Roma, og det undergraver han som en kilde på Roma. En forklaring om at
Polybios, som medlem av overklassen, ikke likte folketribunene holder heller ikke når vi
husker på at blant annet Clodius lot seg adoptere inn i en plebeierfamilie for å kunne stille til
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valg som folketribun.197 Polybios levde i Roma hundre år før Clodius men endringene i
holdningen til dette embedet har nok ikke vært så stort.

Lintott hevder at disse feilene i Polybios sin analyse av den romerske statsforfatningen ikke
enkelt kan bortforklares, noe jeg er enig i så lenge vi anser analysen for å være Romaion
Politeia.198 Om vi ser på det som en forklaring på hvordan den romerske statsforfatningen
gjorde Roma i stand til å legge under seg hele verden kan det bli enklere, men vi mangler
fortsatt en solid grunn å stå på.

Kan disse «feilene» forklares bedre med min nytolkning av Polybios sin hensikt bak
analysen? Ikke i utgangspunktet. Jeg har allerede påstått at Polybios, selv om han kun
beskriver, i detalj, de elementene av forfatningen som hjalp Roma i å underlegge seg verden,
så mener jeg fortsatt at han beskrev elementer av den faktiske statsforfatningen til Roma.
Enkelte utelatelser, kanskje utelatelsen av pretorembedet, kan nok forklares slik.
Misvisningen av konsulens makt inne i Roma kan derimot ikke forklares slik. Vi trenger
dermed en mer solid grunn å stå på om vi hevder at min nytolkning gjør Polybios sin analyse
mer «riktig».

7.2 To politiske sfærer
Her kommer Kaj Sandberg inn i bildet. I 2001 kom han ut med et verk som heter Magistrates
and Assemblies: A Study of Legislative Practice in Republican Rome. Dette verket handler om
lovgivningen i Roma, i hovedsak om hvilke embedsmenn som presenterte lovforslag,
konsuler eller folketribuner, og hvilke folkeforsamlinger som ble brukt av Tribus- og
Kenturieforsamlingen. Han forholder seg kun til primærkilder og kommer med en
forfriskende kritikk av kildebruken til moderne historikere, blant annet hvordan Mommsens
Staatsrecht ofte blir behandlet som en primærkilde selv om den ble skrevet sent på 1800tallet, og hvordan vi ofte først danner oss en idé om hvordan vi mener noe foregikk i Roma og
forkaster alle primærkilder som motsier oss.199 Han minner oss også om Sullas omfattende
reformer av statsforfatningen og hevder at en kilde skrevet etter Sulla ikke nødvendigvis kan
forklare de politiske forholdene før Sulla.200 Vi kan da minne oss selv på at Polybios sin
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Historiai er vår eneste mer eller mindre direkte kilde skrevet før Sulla.201 En del av hans
konklusjon må siteres her da den har en del å si for hvordan vi kan oppfatte Polybios sin
analyse:

A subsequent examination of the use of the popular assemblies permitted us to
establish that there is no evidence that the centuriate assembly was used for legislation,
except for the passage of leges de bello indicendo; only the tribes – in normal
circumstances summoned by the tribunes – legislated on civil matters […] It was
suggested that there were basically two distinct spheres for all legislative activity, a
military sphere on the one hand and a civil one on the other. Geographically these
spheres were separated from each other by the pomerium, the sacred boundry of the
city.202

Sandbergs teori hevder da at Roma var delt inn i to forskjellige politiske sfærer som ikke
overlappet hverandre. Disse to sfærene var skilt ved pomerium. Enhver folkeforsamling som
ble kalt sammen innenfor den hellige grensen var comitia tributa og kunne bare kalles
sammen av en folketribun.203 Denne folkeforsamlingen stod for all lovgivningen innenfor
pomerium og håndterte valget av alle embedsmenn som hadde sitt virkeområde innenfor
grensen. Utenfor pomerium ble folkeforsamlingen kalt comitia centuriata. Denne ble kalt
sammen av en konsul eller pretor, embedsmenn med imperium, og håndterte lovgivningen
utenfor pomerium samt valget av embedsmenn med imperium.204 Få lover ble vedtatt av
denne forsamlingen da den for det meste var en militær forsamling dedikert til militære
affærer.205 Konsulene stod for lite lovgivning da de i hovedsak var militære ledere. Det er
viktig her å påpeke at det er slik Sandberg mente lovgivningen i Roma foregikk før Sullas
omfattende reformer. Etter Sulla var ikke konsulene utelukkende militære ledere lenger men
måtte tjene det første året av sitt embedet som en sivil embedsmann i Roma før han året etter
dro til en provins som prokonsul. Det er da ifølge Sandberg slik den politiske verden i Roma
så ut på Polybios sin tid.

201

Sandberg, 2001, s. 29.
Sandberg, 2001, s. 146.
203
Sandberg, 2001, s. 142 – 147.
204
Sandberg, 2001, s. 142 – 147.
205
Sandberg, 2001, s. 142 – 147.
202

76

Hvordan kan Sandbergs teori hjelpe oss med å få en bedre forståelse for Polybios sin analyse
av den romerske statsforfatningen? Tidligere i denne oppgaven har jeg allerede vist at
mesteparten av bok VI av Historiai, som Polybios selv hevder at skal handle om de romerske
politiske institusjonene som gjorde romerne i stand til å erobre hele verden, for det meste
handler om det romerske militære og aspekter av romersk kultur viss funksjon Polybios
forklarer med at gjorde romerne bedre i krig. Han beskriver også det romerske militære i mye
nøyere detalj enn han gjør med selve statsforfatningen. Vi konkluderte dermed at Polybios
anså det romerske militære for å være av kritisk betydning for den romerske ekspansjonen,
mer enn den sivile administrasjonen i Roma. Vi forsøkte også å finne lignende militære
elementer i Polybios sin analyse av statsforfatningen men vi klarte ikke å nå den samme
konklusjonen der. Med Sandbergs teori om de to politiske sfærene i Roma så begynner
endelig den siste brikken å falle på plass. Med utgangspunkt i Sandbergs teori så vil jeg hevde
at Polybios sin analyse fokuserer på de ekstrapomeriære elementene av den romerske
statsforfatningen.

7.3 Et nytt syn på Polybios sin analyse
Når det kommer til måten Polybios omtaler makten til de forskjellige elementene i
statsforfatningen på, deres måte å hindre hverandre, og i sammenheng med det veldige
militære fokuset i bok VI, så gir dette mye mer mening med Sandbergs teori. Fokuset i
beskrivelsen av konsulens makt ligger i det militære, dette står det ingen tvil om, og det har
alltid vært en bred enighet om at en konsuls rolle var å lede de romerske legionene i krig.206
Alt annet som Polybios legger i konsulens makt må per definisjon høre til den ekstrapomeriære sfæren eller kan bli tolket dit hen. Blant annet det å introdusere fremmede
ambassadører og diplomater for Senatet. Når han skriver at det var konsulene som
introduserte saker for folket og at det var deres oppgave å gjennomføre folkets vilje så kan
han ha ment Kenturieforsamlingen. Da ligger fokuset til Polybios utenfor pomerium. Når
Polybios skriver at de andre embedsmennene i Roma var underordnet konsulene kan han igjen
ha ment i forhold til Kenturieforsamlingen, og pretorene, når de var i krig, kunne både være
underordnet en konsul, men kunne også ha sin egen kommando.207 Hvis vi skal følge
Sandbergs teori kunne ikke en konsul uansett kalle sammen Tribusforsamlingen. Men
hovedfokuset til Polybios når det kommer til konsulenes makt har alltid ligget på det militære.
I vårt kapittel om de militære aspektene av Polybios sin analyse av den romerske
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statsforfatningen så var det Senatet og folket som gav oss problemer, og det er her endringene
av vår forståelse blir størst.

Aller først må vi gjøre en liten endring av Sandbergs teori. Sandberg kaller de to forskjellige
politiske sfærene for militær og sivil. For Sandberg gir dette mening da hans verk handler om
lovgivning, og om folkeforsamlinger og embedsmenn. Tribusforsamlingen vedtok kun sivile
lover foreslått av sivile embedsmenn, den intra-pomeriære sfæren kan da passende kalles for
sivil. Kenturieforsamlingen vedtok kun militære lover foreslått av militære embedsmenn så
han kaller den ekstra-pomeriære sfæren for militær.208 Når jeg diskuterer alle aspektene av
den romerske statsforfatningen slik den blir presentert av Polybios så gir dette mindre mening.
Jeg har allerede vist at Senatet ikke hadde noen militær makt. Jeg vil dermed fortsette å bruke
begrepene intra-pomeriær og ekstra-pomeriær for sfærene som eksisterte henholdsvis innenfor
og utenfor pomerium. Den intra-pomeriære sfæren var den sivile, innenrikspolitiske
administreringen av Roma. Den ekstra-pomeriære sfæren hadde å gjøre med administreringen
av Italia og provinsene, det vil si alt utenfor pomerium, både sivilt og militært. Hvordan står
da Polybios sin beskrivelse av Senatets posisjon i statsforfatningen i forhold til teorien om to
forskjellige politiske sfærer?

Senatet
Det første Polybios nevner i sammenheng med Senatets makt er statskassen. Dette er noe som
hører til begge de to forskjellige sfærene da de midlene som eksisterte der ble brukt, og samlet
inn fra, begge sfærene. Deretter kommer han til juss og kriminalitet i Italia. Pomerium var
Romas hellige bygrense. Når Polybios da beskriver Senatets makt overfor Italia så beskriver
han et område som lå utenfor pomerium. Deretter skriver han om støtte og hjelp til samfunn
rundt i Italia, og ambassadører både til og fra fremmede stater utenfor Italia. Da Italia var
utenfor pomerium må også de fremmede rikene tilhøre den ekstra-pomeriære sfæren. Dette er
alt Polybios beskriver som Senatets makt i den delen som spesifikt skal beskrive Senatets
rolle i den romerske statsforfatningen. Alt handler om den ekstra-pomeriære sfæren.

Når det kommer til hvordan Senatet kan hindre kongemakten og den demokratiske makten, så
er konsulene avhengig av Senatets støtte for å kunne gjennomføre og fullføre sine militære
planer, enten betaling til soldatene og deres forsyninger, utnevning til militære poster og
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forlengelse av disse, og midler til en militær triumf. Romerske borgere kunne ikke bære våpen
innenfor pomerium og konsulene kunne ikke lede en hær inn i byen (Sulla var den første som
gjorde dette, ca. 40 år etter Polybios sin død),209 dermed må betalingen til soldatene og
utnevning til de militære postene høre til den ekstra-pomeriære sfæren. Selv om triumftog fant
sted innenfor pomerium var dette en feiring av en hendelse som hadde funnet sted i den
ekstra-pomeriære sfæren.

Når det kommer til Senatets makt overfor folket så legger Polybios det største fokuset på de
økonomiske kontraktene på arbeid «over hele Italia».210 Dette er en noe merkelig måte å starte
kapittelet om hvordan folket kunne bli hindret av Senatet på, spesielt når vi husker på at det,
som Brunt skriver, kun var de blant folket med mye penger fra før av som tok del i disse
kontraktene.211 Men om vi antar at Polybios ønsket å fokusere på den ekstra-pomeriære
sfæren gir det mer mening. Disse kontraktene er det enste Polybios nevner av Senatets makt
over folket som per definisjon må høre til utenfor pomerium.212 Om den eneste makten
Senatet hadde overfor folket utenfor pomerium var disse økonomiske kontraktene, er det
naturlig at Polybios ønsket å fokusere på dem, uavhengig av hvor mange «vanlige borgere»
som tok del i dem. Det andre som nevnes er at det var medlemmer av Senatet som oftest satt
som dommere i sivile rettsaker, både private og offentlige. Noe mer skriver han ikke om dette,
så vi kan ikke vite om hva disse rettsakene skulle handle om, hvor de ble behandlet, eller
hvilke organer eller institusjoner som behandlet disse. Jeg vil likevel tro at han her mener
saker som ble behandlet på Forum Romanum, altså innenfor pomerium. Dette blir nevnt
såpass raskt og kort, og fokuset på kontraktene i Italia er såpass stort, og blir nevnt først, at jeg
igjen vil si at Polybios beholder fokuset på den ekstra-pomeriære sfæren. Det betyr da at,
samme som med konsulene, så beskriver Polybios nesten utelukkende Senatets makt utenfor
pomerium.

Folket
Hva så med folkets makt? Av alle de tre elementene av statsforfatningen så burde fokuset her
definitivt ligge innenfor pomerium. Som nevnt tidligere så starter Polybios kapittel 14 av bok
VI, kapittelet dedikert til folkets rolle i statsforfatningen, ved å skrive at deres viktigste
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oppgave var å dele ut ære og straff, for å slik skille mellom gode og onde menn. De gode blir
belønnet ved å bli stemt inn i et embede mens de onde blir straffet med bøter og eksil.
Polybios spesifiserer ikke at det her er snakk om konsulembedet, men da han holder
konsulene for å sitte i den høyeste stillingen i embedsverket så kan vi ganske trygt regne med
at han her mener konsulembedet.213 Selv om han skulle mene embedsverket generelt så vil
dette også inkludere konsulene. Valget av konsuler ble gjennomført av Kenturieforsamlingen
på Marsmarken utenfor Roma og hører definitivt til den ekstra-pomeriære sfæren. Rettsaker
med døden eller eksil som straff kunne bli gjennomført i Kenturieforsamlingen, men om de
ble ledet av en folketribun måtte de finne sted innenfor pomerium.214 Vi bør da legge merke til
at folketribunene ikke blir nevnt av Polybios i denne sammenhengen. Folket var også den
eneste instansen i Roma som kunne innføre nye lover.215 Begge folkeforsamlingene kunne
gjennomføre dette, men, om Sandbergs teori stemmer, kunne en konsul kun legge frem et
lovforslag overfor Kenturieforsamlingen mens en folketribun kun kunne legge det frem for
Tribusforsamlingen. I den historiske republikken ble lover som regel innført av
Tribusforsamlingen,216 men siden Polybios aldri nevner at en folketribun kunne legge saker
frem for folket mens han skriver dette om konsulene, så mener jeg at han her snakker om
Kenturieforsamlingen. Så folkets rolle i statsforfatningen blir også forklart med henvisninger
til ekstra-pomeriære forhold.

Folkets makt overfor konsulene, som vi så i et tidligere kapittel, gikk på å hindre konsulene i å
fullføre sine militære ambisjoner. Godkjennelsen av forslag om krig og fred ble gjort av
Kenturieforsamlingen, utenfor pomerium. En konsul måtte også søke folkets gunst da de
kunne straffe ham når han var ferdig som konsul. I dag mener vi at dette ble gjort av
folketribunene, og da gjennom Tribusforsamlingen, men Polybios spesifiserer aldri dette og
han nevner ikke folketribunene i denne sammenhengen. Faktisk setter Polybios aldri
folketribunene opp mot konsulene selv om tradisjonene helt tilbake til Mommsen mener at
deres hovedfunksjon var at de kunne legge ned veto selv mot konsulene.217 Min beste
forklaring på hvorfor Polybios aldri gjør dette er nettopp fordi han fokuserer på den ekstrapomeriære sfæren. Da folketribunenes nærmest absolutte makt sluttet ved pomerium blir de
ganske uinteressante for Polybios.
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Overfor Senatet så svinger pendelen nok en gang andre veien, slik som den gjorde i vårt
tidligere kapittel om Polybios sin analyse. Senatet måtte oppføre seg varsomt overfor folket
da det var avhengig av folket for å godkjenne sitt senatusconsulta og fordi om noen ønsket å
innføre lover som kunne skade Senatet så var det kun folket som kunne godkjenne dette. Her
dukker endelig folketribunene opp i analysen, men alt de kunne gjøre overfor Senatet, legge
ned veto, hindre dem i å holde møter, må ha skjedd innenfor pomerium da folketribunene ikke
hadde noe makt i den ekstra-pomeriære sfæren. Igjen så er det verdt å kommentere at
Polybios ikke nevner folketribunenes makt til å presentere lovforslag for folket. Som
Sandberg har funnet i sitt verk så ble den store majoriteten av lover på Polybios sin tid innført
av folketribuner.218 For å kunne forklare denne utelatelsen fra analysen ser jeg to muligheter.
Enten var Polybios med i en konspirasjon mot folketribunene som ønsket å sile embedet ut av
historien, som er lite trolig da Polybios skrev Historiai før Tiberius Gracchus sitt turbulente
tribunat og Sullas ekstreme tiltak for å begrense embedet, i en periode da de fleste moderne
historikere er enige om at det ganske revolusjonære embedet oppførte seg slikt overklassen
ønsket.219 Den andre forklaringen er at siden Polybios ønsket å forklare den romerske
ekspansjonen så fokuserte han på ekstra-pomeriære faktorer mens de intra-pomeriære
faktorene ble nevnt kun veldig generelt.

7.4 Oppsummering
At det eksisterer mange feil i Polybios sin analyse av den romerske statsforfatningen er noe de
fleste kjenner til. Ovenfor gikk jeg gjennom noen av de groveste og viste hvordan de ikke kan
forklares på noen tilfredsstillende måte med et utgangspunkt i Romaion Politeia. Den mest
logiske forklaringen er da at Polybios misforstod det politiske systemet i Roma eller at han
bevisst ønsket å bedra sitt publikum. Jeg presenterte så mine nye premisser for forståelsen av
Polybios sin analyse, at han kun ønsket å forklare statsforfatningen i sammenheng med
romersk ekspansjon, men likevel klarte vi ikke å nå en god forklaring på feilene i analysen.
Med utgangspunkt i Sandbergs teori om de to politiske sfærene i Roma gav det mye mer
mening. Jeg fant her at nesten alle «feilene» hos Polybios kan forklares med at han beskriver
de politiske forholdene utenfor pomerium. Jeg vil dermed si at jeg finner det svært sannsynlig
at Polybios bevisst valgte å beskrive den ekstra-pomeriære sfæren fordi han kun ønsket å
forklare romersk politikk i sammenheng med ekspansjonen.
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8. Oppsummering og konkluderende tanker
I starten av denne oppgaven reiste jeg hypotesen om at Polybios sin analyse av den romerske
statsforfatningen har blitt delvis misforstått av moderne historikere, og at han har blitt brukt
og analysert på feil premisser. Jeg mener nå at jeg har vist at Polybios sin analyse ikke lenger
kan ses på som en oversikt over det politiske systemet i Roma, men må heller ses på som en
forklaring på hvordan romerske institusjoner gjorde Roma bedre enn andre stater til å
underlegge seg verden.

Bok VI av Historiai ble av forfatteren selv dedikert til å forklare hvordan og ved hjelp av
hvilke spesielle politiske institusjoner Roma på mindre enn femtitre år klarte å legge under
seg nesten hele verden. Bok VI er med utgangspunkt i denne hensikten en veldig ubalansert
bok da det temaet som blir bevilget mest plass i hele boka er det romerske militære. Dette kan
forklares med at bok VI ikke er en komplett bok og at balansen mellom de politiske
institusjonene og den militære organiseringen blir bedre om vi kunne lest den komplette boka.
Likevel finner vi at Polybios unnskylder seg overfor sitt romerske publikum for at hans
gjennomgang av statsforfatningen var en simplifisering, samtidig som at han i nøye detalj går
gjennom hele det romerske militære systemet. Med dette ble jeg nødt til å stille spørsmål om
Polybios ikke anså den romerske statsforfatningen for å være en militær forfatning.

Jeg gikk deretter nøye gjennom det Polybios selv skriver i de kapitlene som han dedikerer til å
beskrive hvordan den romerske statsforfatningen fungerte på sitt beste, omkring 200 f. Kr. Jeg
forsøkte å isolere det han beskriver som «makten» eller de konstitusjonelle mulighetene som
de tre elementene av statsforfatningen hadde for å påvirke politikken, og hvilke muligheter de
hadde for å hindre hverandre, og på den måten opprettholde maktbalansen i statsforfatningen,
og plassere disse elementene i enten en sivil eller militær rolle. Jeg forventet her å finne bevis
som støttet opp min tidligere tese om at Polybios ønsket å beskrive den romerske
statsforfatningen som en militær forfatning, men jeg måtte innrømme at dette ikke var tilfelle.
I Polybios sin analyse av forfatningen blir bare konsulene beskrevet på en måte som kan
kalles militær. Senatet og folket blir beskrevet på en utelukkende sivil måte.

Jeg la Polybios sin «militære forfatning» på is og gikk videre til min påstand om at moderne
historikere har misforstått Polybios sin analyse og har behandlet denne analysen på feil
premisser. Her viste jeg at man tradisjonelt har ansett Polybios for å ha skrevet en Romaion
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Politeia på lik linje som Aristoteles Athenaion Politeia. Dette innebærer at analysen er en
teoretisk beskrivelse av hvordan romersk politikk fungerte da statsforfatningen var på sitt
beste. Jeg viste deretter at denne forståelsen av analysen er feil. Med utgangspunkt i hva
Polybios selv skriver er formålet med hans verk, argumenterte jeg for at Polybios skrev et
teoretisk verk for å forklare et praktisk problem: hvordan Roma hadde klart å erobre hele
verden. I hans analyse beskriver han da hvordan den romerske forfatningen gjorde Roma i
stand til å erobre verden, og den kan da verken forstås eller kritiseres på bakgrunn av at han
ønsket å forklare hele det politiske systemet i Roma, men kun det som hjalp Roma med å
erobre verden.

Etter dette undersøkte vi «feilene» som vi finner i analysen når vi anser analysen for å være
Romaion Politeia og konkluderte med at disse «feilene» ikke enkelt lar seg forklare. Men selv
når vi forsøkte å forklare dette med utgangspunkt i min nytolkning av analysen fant vi at disse
«feilene» gav oss et problem. Jeg tok da opp mitt siste store argument: Kaj Sandbergs teori
om at Roma var delt inn i to forskjellige politiske sfærer adskilt ved pomerium, Romas hellige
grense. Den intrapomeriære sfæren definerte jeg som en sivil, innenrikspolitisk sfære som kun
dreide seg om Roma-by, mens den ekstrapomeriære sfæren definerte jeg som en
utenrikspolitisk sfære som behandlet affærer for Italia, provinsene, andre stater, og militære.
Deretter viste jeg hvordan Polybios sin analyse gir mye mer mening om vi antar at han ønsket
å fokusere på den ekstrapomeriære sfæren, med kun korte henvisninger til det som hørte til
innenfor pomerium. Vi kan dermed anta at Polybios anså de ekstrapomeriære elementene for
å være de viktigste for å forklare romersk ekspansjon, og den viktigste måten den romerske
statsforfatningen bidro til å gjøre Roma i stand til å underlegge seg hele verden.

Det bør nok en gang nevnes at jeg ikke mener dette reduserer analysens kildeverdi; heller det
motsatte. Om vi tolker analysen som Romaion Politeia sitter vi igjen med mange feil i
forfatningen som ikke lar seg forklare på en tilfredsstillende måte. Med min tolkning av
analysen kan vi akseptere store deler av analysen som mer «riktig», og Polybios stiller da mye
sterkere som en kilde til romersk politikk. Det at Polybios velger å kun fokusere på én del av
romersk politikk gjør han heller ikke mindre verdifull for dem som ønsker å studere den
romerske statsforfatningen i sin helhet, da vi nå kan forstå bedre det han skriver om
konsulenes makt, om folketribunene, og de andre aspektene av romersk politikk. Polybios
skriver ikke om en del av Roma som aldri eksisterte men om hvordan de politiske forholdene
så ut utenfor pomierium ideelt sett. Han gjør også små henvisninger til den intrapomeriære
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sfæren. Selv om fokuset til Polybios ligger utenfor pomerium beskriver han fortsatt essensen i
hele forfatningen når han hevder at Roma hadde en blandet statsforfatning. Samme som
Andrew Lintott så mener jeg at Polybios sin analyse i bok VI er et godt utgangspunkt for
enhver som ønsker å studere den romerske statsforfatningen slik den så ut før Sullas reformer.

Jeg mener at denne oppgaven kan bidra til å gi oss en ny innfallsvinkel når det kommer til
hvordan politikk fungerte i Roma, blant annet ved at vi kan forstå at forskjellige kilder ønsket
å forklare forskjellige aspekter ved den romerske statsforfatningen. Den kan også bidra til
debatten om vi kan behandle hele den romerske republikken som én politisk periode, eller om
det fantes store endringer i det politiske systemet, blant annet med Sullas reformer.

Jeg er fullstendig klar over at det nok finnes de som er uenige med det jeg har kommet frem
til i denne oppgaven. Det jeg i hovedsak ønsker er at vi som historikere behandler en kilde
som Polybios på en rettferdig måte i stedet for å dømme dem ut ifra tanker og ønsker som vi
har angående Romas politiske system, uansett om det er i forhold til debatten om Roma var et
demokrati eller oligarki, eller om sosiale forholds påvirkning på romersk politikk. En kilde
kan aldri dømmes for å være noe den aldri forsøkte å være.
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