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Останніми роками українська історична наука демонструє вагомі 

здобутки у висвітленні вузлових проблем всесвітньої історії: пишуться 

підручники, наукові праці, з ’являються цікаві дисертаційні дослідження. 

Успіхи української історіографії значною мірою зумовлені сталою традицією 

наукових досліджень, яка сформувалася та впродовж тривалого часу 

розвивалася в українських університетах та наукових установах НАН України. 

Саме в університетах були закладені основи сучасного українського 

антикознавства. Зокрема, у Харківському університеті працювали такі відомі 

дослідники античної історії, як Іван Нєтушил, Владислав Бузескул, 

Володимир Гольденберг; у Львівському -  Іван Старчук, Іван Вейцківський, 

Соломон Лур’є. Провідним центром антикознавства здавна був Київський 

університет. Тут розпочинав свій шлях у науку Михайло Драгоманов, перші 

наукові праці якого присвячені антикознавчій тематиці. Відрадно, що ці 

традиції зберігаються і розвиваються на кафедрі історії стародавнього світу та 

середніх віків КНУ імені Т. Шевченка.

Постать Мітрідата VI Евпатора здебільшого привертає увагу дослідників 

з огляду на його протистояння з Римом. Чи мова йде про Мітрідата у контексті 

історії Понтійського царства, чи римської провінційної політики І ст. до н.е. -  

часто-густо значна доля дослідження присвячується війнам Риму з Мітрідатом. 

Значною мірою це пояснюється тим, що античні автори здебільшого приділяли 

основну увагу саме цьому аспекту правління Мітрідата VI. Зазначимо, що тема 

воєн Риму з Мітрідатом сама по собі важлива і її наукова розробка ще далека 

від завершення. Але правління Мітрідата VI Евпатора пов’язане з історією
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Причорномор’я як нового Діоніса і Геракла, після римського завоювання 

трансформувалося у культ римських намісників, а згодом і у поклоніння 

римському імператору. Це також можна розглядати як свого роду елемент 

рецепції політичної спадщини Мітрідата. Відтак дослідження постаті Мітрідата 

VI Евпатора та його оточення у світлі античних джерел і рецепціях наступних 

епох сприятиме глибшому осмисленню різних аспектів європейської історії 

античної доби та пізнішого часу, її повнішому осмисленню через 

персоніфікацію та з ’ясування мотивації того чи того політичного рішення, що 

зумовлює актуальність та значимість дисертаційного дослідження Аліни 

Олегівни Грегуль. Особливої ж актуальності роботі надає те, що комплексне 

дослідження колективного (просопографічного) портрета Мітрідата VI у 

вітчизняній історіографії відсутнє.

Дисертація виконана у контексті досліджень вузлових проблем античної 

історії, що ведуться на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Суспільства давньої, середньовічної та ранньомодерної доби та їх 

цивілізаційна спадщина» (номер державної реєстрації 0116U007146).

Мета, яку ставить перед собою автор дисертації, полягає у «дослідженні 

постаті Мітрідата VI Евпатора та його оточення крізь призму античних джерел і 

рецепцій наступних епох».

Не викликає жодних сумнівів наукова новизна рецензованої дисертації, 

яка полягає насамперед у тому, що в ній вперше у вітчизняній історіографії 

визначено колективний (просопографічний) портрет Мітрідата VI Евпатора та 

здійснено комплексний аналіз його сприйняття у літературі та мистецтві 

Середньовіччя і Раннього Нового часу.

Декларовані дисертантом методологічні засади лежать у руслі сучасної 

вітчизняної науки. Застосування сучасних методів дослідження, про які йдеться 

у вступі дисертаційної роботи (с. 20 -  23), дозволило дійти чітко обґрунтованих 

і переконливих висновків, досягти результатів, які вирізняються науковою 

новизною.



Традиційна структура роботи -  вступ, чотири розділи та висновки, -  має 

логічний і раціональний характер, цілком відповідає поставленій меті і 

сформульованим завданням і дає можливість ґрунтовно розглянути головні 

аспекти тематики дослідження. Позитивним моментом є наявність додатків.

До беззаперечного позитиву дисертації треба віднести глибокий аналіз 

історіографії проблеми. Окремо слід відзначити орієнтацію автора на кращі 

зразки світової історичної науки. Це дало можливість визначити сучасний стан 

вивчення теми і знайти шляхи розв’язання поставлених проблем. У вступі 

дисертант справедливо вказав на брак спеціальних досліджень колективного 

(просопографічного) портрета Мітрідата VI (с. 17). Загалом аналіз стану 

наукової розробки проблеми не викликає заперечень, однак кидаються в око 

деякі неточності. Зокрема, українською мовою прізвище «Duggan» передано як 

«Дюгган», мало би бути -  «Дагган» (с. 29). Далі по тексту і у списку літератури, 

очевидно, через огріх друку, це прізвище подається з однією «g».

Ґрунтовним видається аналіз джерельної бази дослідження. Автор 

скрупульозно розглядає значення різних видів джерел для вивчення окремих 

аспектів проблеми. Аліна Олегівна цілком вірно виділяє п’ять груп джерел 

дослідження, хоча у роботі щодо цього неточність (с. 49). Справедливо 

говориться, що «найзмістовнішу групу складають писемні джерела» (с. 49). 

Позитивним фактом є використання у роботі візуальних джерел, 

інформативність яких подекуди недооцінюється сучасними науковцями. 

Візуальні джерела представлені мініатюрами з рукописів XIV -  XVI ст., 

виокремлені автором в окрему групу і займають левову долю додатків (с. 226 -  

280).

У другому розділі дисертації автор розглядає правління Мітрідата VI і 

формування кола його союзників та історико-культурний контекст передумов 

військового протистояння Мітрідата з Римом. Спираючись на широке коло 

джерел та критично використовуючи дослідження сучасних істориків, автор 

розглядає початок правління Мітрідата. У контроверзійному питанні щодо 

походження Мітрідата Аліна Олегівна обстоює позицію, що «Мітрідат VI був



пов’язаний з родом Ахеменідів» (с. 74). Автор аргументовано полемізує щодо 

будівництва Лаодікеї (с. 79), висловлює своє ставлення до «Ефеського указу» 

(с. 100 -  103). Аналізуючи дані нумізматики та політику наслідування 

Мітрідатом Олександра Македонського дисертант справедливо наголошує на 

цілеспрямованій політиці пропаганди, що була покликана обґрунтувати 

претензії понтійського царя на владу не лише над Понтом, але й над сусідніми 

територіями (с. 80 -  86). Саме пропаганда, на думку автора, уможливлювала 

розгортання активної внутрішньої та зовнішньої політики Мітрідата VI 

Евпатора (с. 87). До позитивів дисертації А.О. Грегуль потрібно віднести 

інформативні та добре продумані посторінкові примітки, які дозволили автору 

наводити необхідні коментарі не перериваючи основного тексту.

Дисертаційна робота А.О. Грегуль засвідчує намагання автора робити 

свої висновки щодо окремих аспектів досліджуваної проблеми, спираючись на 

свідчення широкого кола джерел. При цьому дисертант показав солідну 

підготовку в галузі латинської та давньогрецької мови, володіння методикою 

роботи з джерелами античної доби, що демонструє, аналіз тексту Валерія 

Максіма (с. 112-113), Плутарха (с. 116) etc.

У третьому розділі досліджується просопографічний портрет Мітрідата

VI за античними джерелами. Головні тези автора дисертації у цьому розділі 

базуються на глибокому аналізі даних епіграфіки та свідчень античних авторів, 

зокрема Аппіана і Плутарха. Основні положення розділу не викликають 

заперечень. Дисертант детально аналізує сімейне коло Мітрідата VI, розглядає 

політичну роль окремих осіб з царського оточення. Багато уваги приділено так 

званому «пам’ятнику Мітрідата» на острові Делос (с. 127 -  138). Автор робить 

обґрунтований висновок про те, що «просопографічний аналіз Мітрідатового 

оточення дає чітке уявлення про коло найвпливовіших та найбільш важливих 

для Мітрідата VI осіб» (с. 139).

У четвертому розділі дисертант досліджує питання рецепції історії 

правління Мітрідата VI наступними поколіннями. Саме цього розділу 

дисертаційного дослідження Аліни Грегуль стосується більшість додатків, що



репрезентують мініатюри з рукописів і є органічною складовою роботи. Автор 

детально аналізує мініатюри, що стосуються різних сюжетів життя Мітрідата 

VI: смерті царя та його родини (с. 163 -  165), облогу Мітрідатового палацу 

військами Фарнака II (с. 165 -  166), etc. Не викликає заперечень базована на 

аналізованих мініатюрах аргументація дисертанта щодо сприйняття 

Дж. Боккаччо, Лораном де Прем’єрфе та ілюстраторами Гіпсікратії як законної 

цариці (с. 169). Автор справедливо наголошує, що зображувані аспекти 

Мітрідатового життя часто повторювались і мали значний вплив на наступні 

покоління (с. 174).

У висновках, які відповідають визначеним завданням і 

кореспондуються з проблемами, що виносяться на захист, містяться головні 

положення автора щодо постаті Мітрідата VI Евпатора та його оточення у 

античних джерелах і рецепціях доби середньовіччя і раннього нового часу. 

Робота містить додатки, які можна використовувати при викладанні 

відповідних періодів всесвітньої історії.

Опрацювання тексту дисертаційного дослідження А.О. Грегуль 

переконує в тому, що вона провела велику пошукову, аналітичну роботу, 

синтезувала і узагальнила значний масив інформації. Отримані результати 

свідчать про оволодіння автором досліджуваною темою, про його здатність до 

самостійного аналізу історичних джерел, про достатню наукову і методичну 

підготовку. На наш погляд, дослідницька мета дисертаційної роботи 

досягнута, а її наукові завдання реалізовані успішно.

Результати наукового пошуку дисертанта пройшли належну апробацію 

на міжнародних науково-практичних конференціях. Практичне значення 

одержаних результатів дослідження полягає в тому, що матеріали і висновки 

дисертації можуть бути використані в подальшій науково-дослідній та 

навчальній роботі істориків, при написанні монографій, наукових і науково- 

популярних праць.

Уважний аналіз і вивчення дисертаційної роботи А.О. Грегуль дає 

підстави стверджувати, що вона є самостійним, завершеним, комплексним



науковим дослідженням, тема і зміст якого адекватно відображені у 

авторефераті дисертації, який за своїм змістом є ідентичним із науковими 

положеннями самої дисертації, а також у десяти публікаціях, п’ять з яких -  це 

наукові статті у фахових виданнях, що входять до наукометричних баз. 

Особистий внесок здобувача очевидний. Висновки дисертації вирізняються 

науковою новизною, містять науково обґрунтовані результати, які розв’язують 

поставлені завдання і є суттєвими для вивчення історії взаємовідносин 

Стародавнього Риму з Понтом, повноцінного дослідження провінційної 

політики Римської держави, викладання окремих тем з історії середніх віків, 

історіографії, джерелознавства etc.

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу А.О. Грегуль та отримані 

результати, слід висловити ряд зауважень і побажань.

1. Автор справедливо говорить про необхідність «Дослідження постаті царя 

та членів його родини в історико-культурному вимірі» (с. 49). У цьому 

контексті, на нашу думку, доцільно розглянути в окремому підрозділі 

релігійну свідомість населення Понту та прилеглих країн, і релігійну 

політику Мітрідата. Це дозволило б краще розкрити мотиви деяких 

вчинків Мітрідата та його оточення, адже релігія пронизувала усі сторони 

повсякденного життя тодішнього суспільства і на це зважав кожен 

тогочасний державний діяч.

2. Автор слушно дає високу оцінку дев’ятому тому “The Cambridge Ancient 

History”, однак, використовує матеріал дев’ятого тому лише другого 

випуску, помилково вважаючи його «перевиданням» (с. 32). Тому поза 

увагою автора виявився цінний матеріал першого випуску дев’ятого 

тому, зокрема, розділ «Понт та його сусіди: Перша Мітрідатова війна», 

написаний М. Ростовцевим etc. Зазначимо, що у списку літератури 

представлена лише одна робота М. Ростовцева, опублікована значно 

раніше, у 1918 р.

3. Праці Павла Орозія (375 -4 1 8  pp.) та Августина Блаженного (354 -



430 pp.) автор відносить до третьої підгрупи писемних джерел: «роботи, 

написані у середньовічну добу та період Раннього Нового часу» (с. 57 -  

58), хоча вони написані у період пізньої античності.

4. Деякі посилання на джерела зроблені недбало. Зокрема, посилання на твір 

Діона Кассія не уніфіковано: «Cass. Dio» і «Dio. Cass.» (с. 75 і 122). До 

того ж, у першому випадку тридцять шоста книга Діона Кассія позначена 

арабськими цифрами, у другому -  та ж книга позначена римськими 

цифрами. Некоректно подано посилання на твір Валерія Максіма (с. 113; 

170): «Val. Max. IV, 4.6.ext.2», має бути -  «V. Max. 4.6.ext.2»; «Val. Max. I, 

1.8.ext. 13», має бути -«У . Max. 1.8.ext. 13» etc.

5. Беззаперечним позитивом дисертації є активна робота автора з 

джерелами латинською та давньогрецькою мовою. Текст дослідження, 

особливо другий розділ, рясно всипаний цитатами та їх перекладами. В 

цілому запропоновані автором переклади античних текстів прийнятні, але 

подекуди потребують уточнення. Наприклад, цитуючи Аппіана дисертант 

пропонує переклад для «отє nprnxov» -  «першим» (с. 87), що спотворює 

зміст даного фрагмента; потрібно -  «коли вперше». Перекладаючи 

Валерія Максіма, посилаючись на латинсько-російський словник автор 

пише: «Слово «coniugem» (Асс. sg. fern, від conjunx (conjux), jugis) можна 

перекласти як дружина, наречена, кохана або подружня пара у множині» 

(с. 112). Насправді іменник «сопіипх» може бути як чоловічого так 

жіночого роду. Тому «coniugem» може бути як асс. sg. fern, так і асс. sg. 

masc. До того ж у називному відмінку автором використано літеру «/'», а у 

знахідному -  «у»; на ст. 170 маємо «иего» замість «vero» etc.

Однак ці зауваження і побажання істотно не применшують загальної 

позитивної оцінки дисертаційного дослідження. Проведена дисертантом 

робота засвідчує його фахову зрілість, уміння ставити і професійно 

вирішувати актуальні дослідницькі завдання. Дисертація А.О. Грегуль є 

самостійним завершеним комплексним і актуальним дослідженням важливої 

та складної теми, написаним на ґрунтовній джерельній основі. У роботі 

конкретно-історичні питання переплітаються з теоретичними, аналіз



переростає у синтез, автор намагається дати власне бачення причин і 

результатів явищ і процесів у взаєминах між Римом та Понтом у добу 

Мітрідата VI і відображення постаті цього правителя та його оточення у 

античних джерелах і рецепціях доби середньовіччя і раннього нового часу. 

Результати дослідження у сукупності вирішують важливу наукову проблему в 

галузі всесвітньої історії. Висновки, сформульовані у дисертації, є новими для 

вітчизняної історичної науки, аргументовані і достовірні, викладені у 

авторефераті автора та в опублікованих ним працях.

Дисертація оформлена у відповідності з встановленими вимогами.

Зазначене вище дає підстави вважати, що дисертаційна робота

А.О. Грегуль “Мітрідат VI Евпатор та його оточення в античних джерелах 

і рецепціях доби середньовіччя і раннього нового часу” за своїм змістом та 

оформленням повністю відповідає вимогам МОН України до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук і «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 № 567 зі змінами, внесеними згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р. та № 1159 від 

30.12.2015 р, Наказу МОН України від 12 січня 2017 року № 40, а її автор, 

Аліна Олегівна Грегуль, заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 -  всесвітня історія.

Офіційний опонент 
доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри всесвітньої історії 
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BrlfTrrc
otidinoro otrof,enTr llrqrncbrcoi Orcem Anerorfirnf, Ha aucepcauirc

fpcryrrr A.ninE Onerirnx 3a reMoro:
(MirpUer VI Ennerop re f,oro oroqef,f,r B rnTxrrnf,x.EepeJrax i peuenr{isx

Ao6r Cepe4nroniqqr i Parrroro Honoro qac5D>,

rloAarry na s4o6yrrr HayKoBoro cryrlerrfl KaH,ryrAara icropnrrHr{x HayK

ri cueqiamnosri 07.00.02 -BcecnirH-n icropir

,{ucepraqifiHa po6ora A.O. fperynr <Mirpi4ar VI Enuarop ra fioro
oroqeHIUI B aHrrrqHprx Axepenax i peqenqiqx lo6u Cepe4Hroei.rq-fl i Panuroro
Hosoro qacy), laarrvcana Ha aKTyanbHy reMy, flKa Ao rlboro Lracy He 6yna
HarrelKHr'tM qLIHoM pospo6JreHa y siTqugH stttit icropiorpa$ii. Hasea po6oru
nignonilae crleqianrHocri 07.00.02 fi niao6paxae ocHoBHy cyrb ra HarrpasreHicrr
rrpoBeAeHoro Ao cni.{xeHHr.

Arryamnicrr reMrr, o6panoT lls lrranvcaHHr .{ucepraqifinoi po6orra.

o6yvrouleHa niAnurqeHHrrM B ocraHHi porcu HayKoBoro inrepecy Ao BnBqeHHr He

rilrru BJIacHo icropii rpeKo-pr,rMcbKoro nepioAy, ane i iI cna.qrrlHHr.r n Hacryuni
erloxn, 3oKpeMa cry.uiroBaHHr peuenuifi noniru.rHoro 4ocni4y aHruqHocri. Ale
rlocrarb Mirpfuara VI eeuaropa, flK nipHo 3ayBax(ye aBropKa Ar,rceprauii Aonprni
3uulrrraerbc.fl B croponi nil qzx rpoqecin (c.17). HesBaxraroqlr Ha xnasllfi iurepec

Ao rlboro MoryTHboro llonrificLKoro rpaBr4reu 3 6ory arropin
pecuy6nirancrKoro ra iunepcbKo-pnMcbKoro nepio4in, eroxu Cepegnrosi.rqs ra
Hosoro qacy, .qo relep KoMnJreKcHe AocniAxeHH.rr ftoro oco6H Ta oroqeHH-s B
pezurixx aHrl{tlHoro qacy ra nisHiurux peqenqixx nigcyrHe. Teua, B qiloruy,
HarlelKrrrb Ao Marro.qocniAxenzx y eirqusH srriit icropiorpa$ii, u1o nignurqye iI
HayKoBo-rigsaBurrrbHy ra [paKTur.rHy qiHnicrr. Tarnru lrkrHoM, 3BepHeHH.rr

IrrcepraHrKpl .qo o6paHoi reuz qimoM Brr[paB.{aHo, fioro Mox(Ha rinrru siraru.

,{zcepraL\rs Br{KoHaHa B ronrercri ,{ocni.{xenr By3noBprx npo6neru

anrn.IHoi icropil' rqo npoBo.q flrbcfl. Ha raSeApi icropii crapo.qaBrrboro cniry ra
cepelHix siris Kuincrroro HarlioHanrHoro yniBepcnrery irr,reni Tapaca [Ien.reHKa
y paMKax KoMrIJIeKcHoi nayxosol reMV <CycniJrbcrBa AaBHboi, cepe4Hsoniquoi ra
paHHbonro4epnoi 4o6u ra ix quninisaqifiHa crraArrlt4Ha), HoMep 4epxannoi
peecrparrii 0 I 1 6U007 146.

B .qvcepraqii A.O. fperynr AeruurbHo po3rJu{nyri qr{HHrrKr4, qri cilpvflnv

$opvry"aHHro uocrari Mirpi4ara VI ennaropa flK oco6u, raK i upanzrerr{, i
3yMoBrrnv oco6nusocri fioro 3oBHrruHborroJrirz.rHoi 1irlrHocri; nporracroflHH{
llonrificrnoI AeplKaBr4 Mirpi4ara 3 Puruorr,r rpe.qcraBneHo B icropzxo-
KynbrypHoMy ronrercri; oco6nzny yBary upugireHo rrpocororpa$iuHoMy
ananisy MirpiaaroBoro oroqeHH-fl Ta crBopeHHro rpoconorpa$iuHoro roprpera

I
I

i 
{llieo

BIA'



uapf-.r Ta.rrc-\x BrrBr{eHo peusnuirc nepio-I\'npaB-riHHfl npaBrrTeJe fL-rHT\.B \--\\ I

.-r. B :trt---ri:xeHHi rpoS-reHo 3ara-IbHIII"r or-r.rt.l icropiorpaQi.rHoro Jopotlxr.
po3r--IrH\lo pl3Hl ror{Krr 3op}- c\qacH}r\ eiTqlr:u{Hrrx ra e nponelicbKrr\

:oc-ri:Hrtxie 3 rprrBo.t)' rpr{qrrH ror}'-rqpuocri oSpa:v Mirpi:ara }' Hacn-nsi
eroxll. llolanbrrra eeorrcuiq cuprrfrH flr'tfl i,{rr{rrq ra npanriuHr Mi-rpirara
o[pallboBaHa Ha ocHoni nopiBHqrbHoro aHilrri:y anrHr{HHX .eKepen 3 trx{ep e;rav:ll

erloxn Cepe4nrosiq.rs ra Pannsoro HoBoro rracy. Tarcui,t uiaxia Ao3BonHB

:go6yna.{ui y noxnifi qacrr4Hi po6oru aKrleHryBarr4 yBary Ha FreAocnilNesux
panirue a6o rucxycifiHzx acrreKrax.

lvcepraqifiHi rroJro)KeHHr ra y3araJrbHeHHr 3HaqHoro uiporo € HoBrrMr4,

6a:yrorrca Ha AocrarHbo urraporifi rnrepenruifi 6azi, rKa BKJrroqae Happarranui,

enirpa$ivHi, apxeonorivHi, nyrr,risvraruqni i nisyanrui uarepiara. 3acrocyBaHHfl

scix uux Axepen B rcouunexci Ao3Bon-re qrrtru BurcHoBKy rrpo nipori4uicrr,
HaBeAeHoro B .qocnilxeuui Saxru.rHoro rvrarepiary ra rrpaBoMipHicrn rorroBr{r4x

ilono)r(eHb poooTut.

3po6neui aBTopoM BrrcHoBKI4 Ta y3ariurbHeHHr e rocroBipuurrnu,
rpyHroBHr4MV i apryueHroBaHr4Mvr. Pesynrrarv Avrceprauifiuoi po6orn rrpofiurrn
coni4Hy anpo6aqirc Ha 11 vrixnapoAHl4x HayKoBr{x KoHSepenqixx, celriHapax i
cLlMrro3iyrrai B Kneni, luinpi, O.ueci, fporo6zqi. OcuosHi uonox{eHHr ra
BHcHoBKH xlrceprarlii sHafrrxru sil6urrq B l0 uy6nixaqi-flx, 3 xKHX 5 e

Saxonurrtpt i BXoAqrb Ao HayKo-Merpnr{Hux 6ag ra:n:zx. Anrope$epar iAeHu.rqsvir

sMicrv Ar4cepraqifiuoro AocnirlKeHH-fl ra eiAo6paxae ronoBHi fioro nono)KeHHq.

B po6ori HanelrHrrM rrHHoM o6rpyurosaui o6'ercr ra rrpeAMer .qocrriAxeHFr.fl.

xpoHonoriqni ra repuropianrni rvrexi Ar,rceprarlii(c.19). He BHKnr.rKae )KorHoro

cyvruiny HayKoBa HoBH3Ha AocJriAxenufl, flKa rroJr-flrae B ToMy, rqo e uift Bnepilre y
eirqusH qulir icropiorpa$ii gAifrcnroerbc{ cupo6a , HZ ocuoni rreBHoro Korra

Alr(epen, crBopeHHfl KoneKrr4BHoro rroprpery Mirpi4ara VI enuaropa I a

IrpoBereHHq uopinn-nnbHoro aHaniey cnpvrfiu flTTfl llonrificbKoro rpaBureirs' B

:rireparypi ra Ml,Icrerlrni CepeAHboBi.r.rs ra PauHboro HoBoro qacy.

,{ucepraqifiue .qocniAxeHHr Ma€ rK Teoperr,rrrHe, rar i [paKTr,rrrHe 3rraqeHFtx,

llparcrr,rqHe 3HaqeHH.fl orptr MaHHX pe3yJrbrarin rroJrflra€ B MoxrJrueocri

BI,IKopIlcraHHfl sHcHonrin Ar{ceprauifiuoro AocniAxeHHfl rrpz HauucaHui
HayKoBHx rlpaur s icropii erniHisvry, pr4McbKoi icropil, peqeuuifr aHrur{Hoi enoxu.
npu sras.reHui upo6nenr enninicru.ruoT Aepx{aBnocri. Marepi alrw Ar4ceprauiT
Mox(yrb 6yru Br4KoprlcraHi rrpu uiAroroeqi cneuianbHr,rx rypcin 3 icropii
Crapo4aeuroi fpeqii ra Pnuy, anruquoi Kynbrypuol crraArur4Hrl, nanucanui
ei4uoniAHnx MoHorp a$tfi, uigpyuHur<in, HaBr{a^rbHrrx nocr6uurin, a, raKox( np}r

crBopeHni a6o norroBHeuHi cafirie B Mepe)Ki Iurepuer.



3neprae Ha ce6e yBary oco6ncrni BHecoK r.uo6yraucn. EeryuoBHHM

rlrrocoM po6orn € cnpo6a gararbHol xapaKrepncruKn SinerrniHcrxux (rpero-
nepcrrurx) reHaenqifi B oco6ucroMy )rcrrri Mirpiaara ra B ycboMy floHri, f,K

oru{H 3 roJroBHI{x qnrrtrnris noHTificmo-pnMcbKof nonir}rKrr (c.107). Heo6xiAnnrta

e raKo)I( KpI{TrFrHe rrepeocMrrcJreHrrr pflAy reoperrrqHzx nosnqifi ni4Hocuo

sosHirnnoi uonirHrcu flonrificrroro uapq, po3rorrare A.O. fperynr. HanpLrKJraA,

BH3HaqeHHfl renAeHrlii BKrrorreHHrr Ao sosHiruHsoT nonirurcn Mirpi4ara
coroeHuris ra 3ilrrex(Hrrx ni.u lloHry repuropifi uia qac rport4croflHH.f, Pzrray

(c.139). He Mo)KHa He Br{3Harrr 3Haqyuorc cnpo6y aBropKr4 3ailylrurv Ao
HayKoBoro o6iry BenLrKy rinrricm opuriuanbHnx rperlbKr{x rercrin, ilIo

Ao3BonrrJro uopinHxrvr arTvr.rHy rpaAr{rliro silHocHo icropii ra uepio,{y npanniuur
Mirpi4ara 3 pyKonI,I caukr ra rr,riHiarropaMrr V-XVI cr. 3acnyroeye yBartr
rpyAoMicrricrr i cnequQiunicru rpoBeAenoi AlrcepraHrKoro po6orH 3

rrl,IcbMoBrrMrr pKepenaMu. Carr,re rarcuit niaxia sa6egneqrrB gHa.rnr,rfi eJreMeHT

uayrconoi HoBrr3Hrr AlrceprarliT A.O. fperylt, flKa rrpoflBnflerbcfl, repru 3a Bce,
rrepe3 KoMrIneKcHe BnKopktcraHH.fl pisHoruaHiruux A)Kepen i niauosi.rnnx
HayKoBHX MeroAie, a raKox( B KoHTeKcTHoMy y3araruHeHHi npo6neMu.

BaxnHBo, Iqo B Ar,rcepraqii uocrifiHo nepernirarorscs <<6araroQarropHrafi

anaris .eKepenrsol 6azu>> (sa cJroBaMu aBropKr,r, c.l8), fioro iHrepnperauiq ra
y3aruulbHeHrul, B rKrrx aBTop rae BJracHe 6a.reHHq oco6nusocrefi Ta s:aeNroAii

nuyrpiruHroi czryaqii B llonrificbKoMy qapcrni, ciuefiHoro yKrafly >Kvrrrfl

Mirpiaara ra fioro sonHixtmoi uonirnr<u.

B uinoMy rpuitlasrlaa crpyKrypa rr4cepraqii Ao3Bonvila 3ocepe.uvrrvrcfl. Ha

roJroBHHx HarlptMKax, By3noBprx acrreKTax upo6nevru. flpaqx cKnaAaerbcfl, gi

Bcryrly, tlorupbox por4inie, BrrcHoBrin, crr4cKy BrrKopHcraHHX Dr(epen i
nireparypu, repeniry yMoBHr4x cKopoqeHb, AoAarKin. Korvrnosuqifiuifi crpyrrypi
npl4TaManni noriqHicrb ra nocrirosHicrr. 3asnauuvro, uo AoAarKH e icroruvnr
AorIoBHeHHtM Ao ocHoeHoi rracrkrHn po6oru, BoHrr Moxyrb 6yru BkrKopHcraHr{MH

.flK Aosi.{Konuir naarepiar B AocriAxenui eruiuicunvuoi, pecuy6nircaucrro-
prrMcbKoi icropii, nnacue icropii llonrificrrcoi 4epxanra.

y ncryui o6rpyuroByrorbcfl aKryzurbuicrr reMr4, xpoHonoriqsi ir
reorpaSi.Iui nrexi, Bu3HarraK)Tbcfl rrpenMer ra o6'elcr AocniAxeHHfl,

Soprr,rynK)torbct Mera i sanAaHH.fl, rrlo croflTb rrepeA aBTopoM, nu4intorbcfl
HayKoBa HoBLI3Ha Ta rIpaKTI4rrHe 3HaqeHHr orprrMaHlrx pe3ynbrarin, oKpecJrroerbcfl

TeoperuKo-Mero4onoriuHa 6asa .uocniAxeHrur. OgHax, n|u qac xapaKTepucrr4Kr{

rr,rero4in locniAxeHHr (c.20), rpocororpaSiuHoMy MeroAy rroMycb upz4inr€rbcn
He3HaqHa yBara B 3arilrrbHoMy o6cxsi iHurzx BLrKopracraHrrx vreroAin, xoqa caMe

siH HaAae Moxrusicrr qtfiru a6coruorHo HoBr,rx pe3ynbrarin n AocniAxenHi AauoT

upo6neuu.
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Barxrumoro qacrroroK) rrepIuoro pos.qiJry rurcepraqii e rrnr6orcrfi aHanis

icropiorpaSiworo aopo6ry nirurocHo icropii flonrificbKoro qapcrBa

Mirpiaara VI, naili sa upo6neMHo-xpononori.nunr rpnnrtriloM po3Aireno Ha Tpn

rpyrru: 6arosi upaui (T. Morruren, E. Mefiep, T. PefiHarc, M. PocronrleB, [x.
XiHa ra inmi), rpyara, roB'fl3ani s oKpeMr{M}r rrHTaHrrf,MH uepio.qy upauiHwr \apfl
floHta, Ta .qocni,uxeHHr, qri po3Kpl{Barorb cyrryrHi unraHHs. 3asHa.ILINdo

opienraqiro aBropa Ha Kparqi spasru sir.rusHqHoi ra csironoi icropzvnoi uayxu,

Ao6py o6isHauicm B cfracHifi icropiorpa$ii npo6neuu, lqo Ao3Bonuno BvrflBkrrvr

saranrulrfi craH BLrBqeHHr reMrr i niaifirer Ao po3B'flgaHHs. rrocraBneHr,rx B

Arrceprarlii upo6nevr (cuucor cKJraAa€rbcr 3 37 0 nafiuenyBaHb, 3 Hr4x I 9 I

eBporeficmpruu uonarrrra). 3na.rHa rcinrrcicrr icropiorpa$ivnoro crlrcKy
cKJraAarcTb po6orz, rqo nrafiIunz Bx(e B HoBoMy, XXI cr., 3oKpeMa B ocraHH€

recflTvrlrirrs. B srocri HeBeJrHKoro 3ayBax(eHHr BKa)KeMo, rqo .qopo6or M. I.
PocronlleBa .qaerbcr Aerrlo 3BepxHro (c.30), uo4aHa nr4rrre oAHa fioro rpar1fl, xoqa

nin ropKaBcr .qanoi upo6nerr,rz i s iHrrux ceoix AocnilxeHHrx, srci lo cbor-oAHi He

BrparrrJrrr cBoro 3HaqeHHn (1932(5I), I94L pp.). Moxnrano, uorpi6no 6yno
Bl,IoKpeuvrrvr AocriAxeHHr, roB'.f,3aHi s BLrBrreHHflM eKcrraHcii gepxaeu Mirpi4ara
sa 3axi ruuit ([aHon X. M. 3auaAHum 6prLr Ha rlepHo Mope B ApeBHocrra. CoSzx,
1947) ra, oco6lnno, Ha flinHt'ruutrr llout, Ae BnacHe i sariH.ruJrocfl xvrrrfl Ilapt
(Moren E.A. EocnopcKlre IpeBHo crvt. llpo6neMbr rroJrvrrusecxofi, corlr4iursnoir, u

Kynbrypsofi prcroprvr alnTvrqHoro Bocuopa. Huxttuit Honropor,,2017 , ra iuuri).
3atHauuuo, Ir1o vriprynanurfl Ar4cepraHrKrr 6asyrorncx Ha snaquifi

rx(epenrHifi 6azi, uo qirKo po3Aineua Ha AerinbKa Kareropifi axepen: nuceuHi

DKepena (rnopz cyracHurin MHrpu4ara VI, rpeKo-plrMcbKr4x anropin nepiogy
uisuroi Pecuy6nirn ra Puucrroi irranepii, rBopu anropin lo6n Cepe4Hroniqqq ra
paHHboro HoBoro rracy), enirpa$iuni, apxeonoriuHi, Hyrraisrr,raru.rui ra nisyanuri. B
pe3ynbrari s po6ori slificHroerbc.fl rnani$ir<onauufi auastis sa3Ha.reHHX AlKepeJr,

Aaerbcfl ix canrocrifina iHrepnperaui.s. Pasold 3 Tt4M, Bu.{aerbcr, uo B rrepnoMy
poagini HeAocrarHbo yBarz npu4ineHo euirpa$iquuu AiKepenana (C. 62-63), ilepm
3a Bce HarrucaM flieni.rHoro flpuuopnovrop'r. Haupurrdr, Ax(epenbHa 6asa

AocniAxeHHr Molr(e 6yru po3rxlrpeHa 3a paxyHoK xepcoHecbKoro AeKpery Ha

qecrb [io$anra (IOSPE, It , 352), B nKoMy MoBa fiae rpo 6esirdeHHr{x crparerin
Mirpia ara (npdq roig Mt0pr6d,rou orpornyouq).

y HacrynHVX rpbox pos4inax Arrceprauii MoAenrcrorbcfl Tpv ocHosHi

Ha[pflMKrr AocniAxeHHfl: 1) rroqaroK rlaproBaHnfl, Ta soeHirruq nonirurca

Mirpuaara, uauinesa Ha KoHconiaaqiro corogHurcis y 6oporr6i 3 Puruoru, 2)

BI{3HaqeHHfl 3a aHTvrrrHktMu A}Kepenavtu KoneKrlrBHoro iloprpery Mirpigara VI, 3)

cupzfiunrrfl. oco6u Mirpiaarara fioro uonirurcrr B rrepioa V-XVI cr.
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Y lpyroxy po3rini :acryroBy€ yBanr BHcHoBoK aBropa rpo 3B'fl3oK uix
Tparontiero ycrcrucyBaHnr Bnaror uapin flonry nll AxeueHrain ra
gosHirurlouonirrqnoro crparerieio Mitptaara VI, crp.f,MoBaHolo Ha 3axoflneHrrt

repn-ropifi Kauu4AorciT, falarii ra @pirfi (c.67-87). PosrpnBaK)qr{ qe rrnraHHn,

ArcepraHrKa aKrIeHTye yBary Ha roMy, Iqo rIfl reHeaJloriqsa rpaaprqis 6ym

AoroBHeHa poAoBoIoM flonriftcbKoro qapfl sia MaKeAoHflH Ta cenegriAin, IrIo

ilocunroBiuro BnaAy Mirpi4ara Ha repuropii Manoi Asii, crrpuflro cKnaAaHHro

reHAeHqii nanipynannx y fioro sosHirunifi noniruqi r?, 3peruroro, KoHconilaqil
nrafi6yrHix corosHr.rrcin y 6oporn6i g Puvrou.

I{inronr o6rpyHroBaHprM e i rnep.u}KeHHr aBropa ni4uocuo roro, uo
6opom6a 3a KaunaAorciro crarra oAHiero 3 repeAyMoB nlilrau floHrificbKoro
rlapcrBa s PuNdoM, frpr,rqlrHoro 3arocrpeHHq pr4McbKo-nourificmutx ni4uocuH craB

E$ecrrHfi yrcas Mirpi1ara 88 p. Ao H.e. npo 3Hr{rrIeHHr prrMrritr ra iraniris Ha

Miuroa3ificrrifi reprrropii (c. 87- 1 04).

B rperboMy posairi cnig niAgna.rvrrvr Bral{BJreuuir, s4o6ynaqKoto,

HacaMrrepel Ha ocnoni rrr,rcbMoBr{x Ax(epen, crreKTp Qarropin, qri crBoplotorb

rpocororpa$ivnufi roprper Mirpirana VI (c.105). flepurzM cepeA HHX e poAHHHe

KoJIo ra oco6npreocri B3aeMoei.uHoczH B HboMy. Ha ui icropuvHr{x uoaifi.
oco6nnsocrefi uoniru.rHoi opieuraqil po3rJrr.qarorbcfl orperrai uccrari cirvt'i ra
sairdtux.ri po4uui Mirpigara. 3osHirrHborroJriru.rHa Aismnicrr rpaBuren-f,

oKpecnroerbcf, B rlboMy pos4ini rK pe3ynbrar vrauinynroBaHHJ{ cirvrefiuvrMr

ni4uocrEHaMrr: crocyHKr4 3 fioro rr'.f,Tbvra xinrcauu, AoqKaMpr, cecTpaMu ulo

crBoproBzrrro Kono fioro coro3Hr4rcin (c.105-120), cKnaAHa cvryaqix s fioro cvrlnavrvr,

crapmi 3 .nKrlx uigrpurr,rye aJrvr fioro 6oporr6y g Pzuou, arre He rloJlktrrrurr{ BJIacHLIX

unasin Ha BnaAy, MonoArrrr cumvr orrr4nlIJrr4cfl, B pHMcbKoMy uoroni (c.l2l-123).

[pyruir $arrop cKrraAarorr Ha6ruxesi .uo qap s oco6u, raK ssaui <apysi qapr>>,

uo Br.r3Haqaerbcfl aBTopoM ArrceprarliftHoro AocrriAxeHHr Ha ocuoei 4eraffiuoi
rpaKroBKrl rerccrin AuuiaHa ra llnyrapxa (c.124-127). Baprnfi yBarr{ auanis,

spo6ne;rruit A.O. fperyru, niAHocuo iurepuperaqii ,{enocrroi ilav''srKu
(nronyrr,reHra) Mirpiaara 3 iloprperHprMrr MeAirJrbfioHauz, rtrcuir. laa1ae AoAarKoBy

in$opvrauiro ilpo Kono npz6iuHnrie i corosuzrin qapf, y 6oporrSi s Pzruou ua

uepio4 102-101 pp. Ao. H.e. lone4eHo, ruo Ao Hboro BXoAr4rrLr rroJrKoBo.{qi qapx,

gonipeui oco6z Ha ni4ronrponbHlrx repnroprnx, rlapi (Kauua4orcii, llap$ii,
repx(aBH Cerenrci4in), 3 rKrrMrr 6ytu BcraHoBneHi coro3Hprunr<i siAuoczun (c. 128-

1 3e).

EeryuoBHrrM rrnrocoM po6oru e rpoBereHH.fl y rrerBeproMy pos4ini

xnacuQir<aqifinoro AocniAxeHHf, rreBHktx rrLrcbMoBrrx Axepen uoro peqenqii
uonirnrcn Mirpi4ara ra fioro oroqeHH.fl B Ao6y Cepe4unoei.r.rq ra paHHboro

Hosoro qacy. llosuruBHr4M MoMeHroM e xapaKrepr4crr4Ka uiAxolin lo BI43HaqeHH-fi

I
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roHsrrfl pe uenuir (c. 140 ). Anropou ,loc-rLDr(eHHfl Brrr\oprrcroB\-Iorbcq pl3Hl

xareropil cepe.rHroniwrxx .u(epe-r (xpoHorpaQii. Tpah-ranr. triHianoprr
pvxorHcia) rw nirrnopeHHr BpzrrfieHHfl npo uapfl ra froro no-rirnry- B uro eroxv.
uL'IKorr cJTvITTHHM € BHcHoBoK rrpo uopaniraropcbKHfi xaparrep nirrBoprcBaHoro
odpary (c. l4l - I 56). AHarris rercrie nepiory Pasnroro HoBoro rracy Ao3BorrHB

Aocnilnraqi llfiru BHcHoBKy npo 6inrru rnu6oxe ei4o6pa)KeHHq uoriruquoi
AiqmHocri Mirpiaara, pearifi fioro BnacHoro x{r4rrn (c.156- 174). AyNe
BaIKJILIBIIM € rlpoBeAenuir B AucepraqifiHoMy locri4xeHui uopiBHrJrbHuit auaniz

cupzfiu flTTfl aBTopaMr4 Cepegunoeiq.r-fl Ta Pannroro HoBoro iracy uocrari Ta

oroqeHHfl Mirpi4ara VI, xrcuft BvrflBvrB rroBqilrsttuit xapaKrep fioro )Krlrrr ra
Aiqmuocri rnfl HacryrrHprx uacin, a raKo)r( rprl roJroBHi acuerru perpe3euraqiT

icropii Mirpi4ara Ba1la fioro xapaKrepy, pesonaucui BqrrHKlr, poMauru.{Hi

icropii s xiHrcanrrn (c.174-ll5).
B qinovry 3asHaqlrMo, rqo Azceprauin e qirrcovr 3aBepueHoro ilpaqerc"

3ariLIIbHi nucHoBKrr (c. 17 6-184) niluoniAarorb rrocraBneHrlM 3aBAaHHrM. €

o6rpyuroBaHrrnau i nosHicrro siAnoeiAarorr guicry AzcepraqifiHoro Aocni4xeuur.
ilosurnBHo orliuroro.ru .quceprarliftuy po6ory A.O. fperyru, AoAarKoBo

BI{cJroBrlMo Aeqrci uo6axaHHf, :

I ) Ha Halrr rrornflA , B ilvrcepraqiftHoMy AocriAxeuHi 3aMaJro BuKopuclauo

J)Kepen (euirpa$ivrurx, apxeonoriqnux, nyui3MarLrquzx), rroB'.fl3aHr.rx s icropiero
llisHiquoro llpu.ropuouop'r.{acis BXoA}KeHH-fl rlboro perioHy Ao cKraAy

llonrificmoi .{ep}KaBH Mirpigara VI enuaropa, u1o Ao3Bonr,rno 6 yroqHr.rru

npocororpa$ivnuir roprper rlapfl ra fioro B3aeMoBi4HocuHu s Punnou;

2) AlKepenbHy 6rey, flKa crocyerbcr aHTr,rr{Horo nepio4y, Mo)KHa 6yno
po3lrrzpkrrvr 3a paxyHoK 6inrru aKrr4BHoro 3ulryqeHHq euirpa$iqnux .qxepen sK

roB'q3aHr,rx 6esuocepeAHbo 3 AepxaBorc Mirpigara (OGIS,374 flanifi, c.

Meuo$ira, ronosHufi nixap ra rrepruufi. lpyr Mirprrara Eenaropa), rar i r:avrn,

lrlo ilrocrpyrorb cueqzSi.rHi pkrckr scix enniHicrr4rrHnx ruoHapxifi, HarrplrK rra1,

na-nsuicrn rcareropii oi ofvrporpor (<<o4uonirru>) (IG, 1570), Iqo o6oe's3Kono

BX.oAHnrI Ao cKJIaAy raK 3BaHrrx <apysiB rlap.n) (nzropracroByroqr4 Koprycpr

Hauucin Inscriptiones Graecae; Orientis Graeci inscriptiones selectae.

Supplementum sylloges inscriptionum graecarum; Supplementum epigraphicum
Graecum ra iuuri);

3) vepe3 Bce AocniAxeHHfl qepBoHoro HrrrKoro ilpoxoArrr irefl;, BvrrBrreHH,fi

ilpocotlorpa$ivHoro roprpery Mirpigara VI e su uropa, iLrre B rertcri lr4cepraqil
3aHaATo Miulo yBarn uptr4in flerbcfl, pos'xcueHHro rlboro rroH,flTTfl (nuure Ha

c. 105,c c.27 6), He ni4o6porarcrbcq ui4xo4u Ao Br{BqeHHq uboro ilrrraHHfl,

[poconorpaSiuuuit MeroA Jrnrrre Ha3lrBaerbcfl., zile uafixe He rrorcHroerbcr B

rerccri Arlceprauii (c.20) (anq uopinnrHHr ALrB. llerpona M.C. flpocouorpa$rar



KaK CneIIHa-TbHaf HcTopHr{ecKar.tr{currn-'rHHa Ha flprr\tepe aBTopoB no3_]il3r1

aHrur{Hocrl4. Maxpo6nfi Oeo.uocnfi rr Mapur{aH Kane-r-ro. Cfl5.. 100-t t

4) qinicuonry cnpufiutrrro reKcry ruceprauii .feuo 3aBaxa€ ni:cr-rHicrs
HeBeJILIT{Koro Bcryrry B Ko)r(HoMy po:aini 6esnocepe.fHbo nepeJ naparpaQarur. -re

6yta 6 no.ncHeHa crpyKrypa pos4iny, rrpHHrIHnH uo;ilry Ha naparpa$lr,
arcryani3oBaHo upo6neMy, flKa craBrrrb cfl B KoHKperHoMy pos4ini.

5) A.O. fperynr rpo.qeMoHcrpyBzLra yrvrinnr Bvrlr.naaarv cKrraAHi uayxoni
npo6neuu JlerKoro i eposyuiroro MoBoro. Pasola 3 rr{M B rexcri Ar4ceprarliT

sycrpiuarorbcq He3HaqHi ne4onirra e cruri BVKnaAy (C. 20).

OAuar HaBeAeHi :ayna)KeHH-s He crocyrcTbc,rr ocHoBHr,rx KoHrle[TytlrrbHprx

rroJlox(eHb Ar4cepraqii i ne BrrJruBarorb Ha 3arilrbHy rro3r.rrr.rBHy oqinxy poSoru"

Cauocrifinicrs ellcHonxie aBTopa He Br4KJrprKae cyuuinin, a 3arrpoiloHosani

aBropoM rinoresu i sucuoBKn yflBn-flIorbcq uirasuldu i uayKoBo o6rpyHroBaHzMr.r.

{nceprarJrfl, A.O. fperynb BnKoHana Ha BHcoKoMy HayKoBo-reoperlrqHoMy pinHi,

e opuriHanbHl4M, caMocrifinprrvr, garcinqeHuM Aocni4xeHHflM, qKe Mae reoperr4que i

rlpaKrur{He 3HarreHHq. BucuoBKH i nonoxeHH-r Auceprarlil uoni, apryMesronaui fi
llocroBipui, BoHr4 B noeuifi vripi ei4o6paxeni B anropeSepari, anpo6osaui B

HaApyKoBaHHX rrpaqrx aBropa, Bzcryrax Ha HayKoBHX xoH$epenuiqx.

luceprauiq o$oprr,rneua nignosirHo BcraHoBJreHLrM Br4MoraM.

Taxuu qI{HoM, 3a :uicrou, HayKoBo}o 3HarrrrMicrro, o6cqroNa i piwrerur

o$opnaneHH.n Al{cepraqifiHa po6ora AniHpr OrerisHn fperyrr <<Mirpitrar VI
Enuarop Ta fioro ororreHHr B aHTHrrHr4x r)Kepenax i peqenui,qx lo6u
Cepe4uroei.r.rq i Pannroro Honoro qacy)) uonuicrrc siAnosiAae BuN{oraM AAK
Vxpaiuu, a il aBrop 3acnyroBy€ rpncyAlxeHH.rr cryrreHr Ka:nilvilara icropzuHr4x"

HayK si cueuiartsocri 07.00. 02 - Bceceirnq icropir.

O$itlif uuir orroHeHr
KaHAHAaT icropurrHr4x HayK, AoueHT,
/IorIeHr rca$e4pra icropii crapoAaBHboro
cniry ra cepeAnix sixie XaprincbKoro
HaqiouanbHoro yninepcr4rery irraeni i
B.H. KapasiHa O.A. Pv.rzHcrxa
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BiA"qln Ainoeolcraa ra apxiay
b(0t0 taqioranrnoro uxiaeocurer,rquiacuxoro m_qioran rnoro yx ibepiur
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