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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена завданнями, які сьогодні 

вирішуються світовим антикознавством. Поряд з темами традиційними, такими, що 

мають предметом дослідження власне греко-римську цивілізацію, усе активніше 

розробляються проблеми рецепції античної спадщини в наступні епохи. 

Продовжують активно досліджуватися вузлові проблеми політичних форм 

античності (демократії і республіки, монархії та імперії), але все більше з’являється і 

праць, присвячених рецепції політичного досвіду греко-римської цивілізації 

суспільствами нової і новітньої доби. Постать Мітрідата VI Евпатора, одначе, 

залишається ще на периферії цього процесу.  

Знаність Мітрідата VI у наступних поколіннях завдячує не лише його 

діяльності як політика, екстраординарним випадкам із життя, а й оточенню – 

просопографічному образу, – який формувався, змінювався протягом його життя 

відповідно до поставлених пріоритетів, але зберігався в історіографічній традиції 

впродовж усієї наступної історії. Постать Мітрідата VI знайшла відображення у 

роботах наступних поколіннь ще з епохи Середньовіччя. Попри очевидну 

популярність його в античній культурі часів пізньої Римської республіки й Римської 

імперії, попри очевидну впродовж усього Середньовіччя увагу до особи 

понтійського царя – грізного суперника Риму в Східному Середземномор’ї – 

спеціальні дослідження колективного (просопографічного) портрета Мітрідата VI 

практично відсутні. Вирішенню саме таких завдань і присвячене наше дослідження.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах науково-дослідницької теми кафедри 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 роботи полягає в дослідженні постаті Мітрідата VI Евпатора та його 

оточення крізь призму античних джерел і рецепцій наступних епох. 

Відповідно, досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних 

наукових завдань: 

– розкрити стан наукової розробки проблеми й джерельну базу 

дослідження;  

– проаналізувати висвітлення процесу успадкування влади і початкового 

етапу правління царя в античній традиції як факторів становлення його 

зовнішньополітичного курсу; 

– дослідити процес формування кола союзників Мітрідата Евпатора та 

фактори, що сприяли цьому процесу; 

– розглянути за античними джерелами залучення членів родини 

Мітрідата VI до реалізації його зовнішньої політики; 

– визначити коло прибічників Мітрідата VІ у військовому протистоянні 

Понтійського царства з Римом на основі античних джерел;  

– висвітлити сприйняття особистості Мітрідата Евпатора та його 

правління у середньовічну добу; 
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–  визначити основні риси інтерпретації постаті Мітрідата VІ і пов’язаних 

з ним осіб в епоху Раннього Нового часу. 

Об’єктом дослідження є Римська республіка та Понтійське царство за часів 

правління Мітрідата VІ Евпатора.  

Предметом дослідження є постать Мітрідата VІ Евпатора та його оточення у 

світлі античних джерел і рецепціях наступних епох. 

Хронологічні межі збігаються з роками життя Мітрідата. У процесі 

дослідження задля ґрунтовнішого з’ясування суті досліджуваних проблем ми, 

одначе, виходимо за визначені хронологічні межі. Так, у процесі аналізу родоводу 

царя як одного з факторів його зовнішньополітичних претензій у першому 

підрозділі другого розділу «Успадкування влади та початок царювання» здійснено 

історичний екскурс до початків правління Дарія І, для дослідження ж рецепції 

просопографічного портрета Мітрідата VІ проаналізовано літературні твори та 

ілюміновані рукописи V – ХVІ ст. 

Географічні межі дисертації збігаються з територією елліністично-римської 

цивілізації ІІ – І ст. до Р. Х. та її найближчої периферії. 

Теоретико-методологічна база дослідження. Історія правління Мітрідата VІ 

розглядається в контексті розвитку елліністично-римської цивілізації та її 

найближчої периферії. В основу дослідження покладено принципи всебічності, 

конкретності та системності. У процесі опрацювання джерел і розробки всього 

спектру визначених наукових завдань нами було застосовано хронологічний, 

логічний і проблемно-тематичний підходи. 

У роботі використано загальнонаукові й історичні методи, а також методи 

суміжних наук: історіографії (методи раціональної реконструкції історіографічного 

доробку з даної теми), джерелознавства (застосування в комплексі зовнішньої і 

внутрішньої критики джерел), просопографії (метод реконструкції загального 

портрета, образа царя й пов’язаних з ним осіб). Для дослідження діяльності 

Мітрідата, становлення його політичних поглядів використано біографічний метод, 

який дозволив простежити його життєвий шлях у контексті протистояння з Римом. 

При вивченні політики Мітрідата VI, його походження і становлення як особистості, 

визначення просопографічного портрета царя використовується історико-

генетичний метод. Застосування історико-порівняльного методу дозволило 

проаналізувати процес розширення ресурсної бази Понтійського царства та 

залучення нових союзників, принципи та мотиви прийняття конкретних рішень і дій 

царя впродовж років його правління. Методи аналізу й синтезу активно 

використовуються в дослідженні всього спектру фактологічного матеріалу. 

Поряд з цими, достатньо традиційними для історичного дослідження 

методами, ми використовуємо і методи більш спеціальні. Так, у процесі залучення 

до аналізу візуальних матеріалів застосовуються методи іконографічний та 

іконологічний, які передбачають пре-іконографічний опис (ідентифікація форм, 

предметів, постатей, стилістики на мініатюрах та портретних медальйонах), 

іконографічний аналіз (атрибуція відображуваних фактів, що складаються в події, як 

то, наприклад, широко репрезентована візуальними джерелами і навіть оповита 

романтичним фльором смерть царя), іконологічний аналіз (розкриття сенсу і змісту 
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зображення – інтерпретація подій, – як то, наприклад, падіння Мітрідатової влади та 

перемога Риму у війні). Наведені методи дозволили комплексно проаналізувати не 

лише безпосередньо відтворені зображення у візуальних джерелах, а й 

прослідкувати еволюцію сприйняття історії Мітрідатового життя і правління, 

поступову трансформацію поглядів на місце царя в історії, принципи 

селекціонування зображуваних аспектів з точки зору авторів у контексті наступних 

епох, тобто дали можливість проаналізувати рецепіювання Мітрідата і його 

оточення (просопографічного портрета) наступними поколіннями. 

Враховуючи поліваріативність поняття «рецепція античності», у нашому 

дослідженні ми спираємося на його потрактування Г. Маркузе, Л. Гардвік, 

К. Штреєм та Є. Чиглінцевим. Загалом рецепцію ми розуміємо як сприйняття 

значень, понять, що складали минулі історичні події; вивчення різних форм та 

підходів, де інтерпретатори робили спробу аналізувати події та їх розгортання. Це і 

дослідження чинників, які роблять ці події значимими для сучасності 

інтерпретатора, і принципів, за якими джерела грецької та римської історії та 

культури обираються, передаються, перекладаються, інтерпретуються, 

переписуються, переосмислюються та репрезентуються наступними поколіннями. 

Водночас це сприйняття і включення в інтелектуальні та культурні практики 

наступних епох в якості невід’ємної складової соціально-політичних, історичних і 

культурних явищ античності. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в таких положеннях. 

Уперше: 

– виявлено і систематизовано коло джерел щодо колективного 

(просопографічного) портрета Мітрідата VI Евпатора; 

– визначено колективний (просопографічний) портрет Мітрідата VI Евпатора; 

– здійснено комплексний аналіз сприйняття просопографічного портрета 

Мітрідата VI у літературі та мистецтві доби Середньовіччя і Раннього Нового часу 

(V – ХVІ ст.). 

Уточнено: 

– тезу про походження царя як аргумент для обґрунтування його претензій на 

підкорення сусідніх з Понтійським царством держав і народів; 

– концепцію, за якою «сімейна політика» Мітрідата VI була своєрідним 

продовженням його політики внутрішньої та зовнішньої; 

– гіпотезу про особливий статус і місце Гіпсікратії в колі наближених до царя 

осіб. 

Набули подальшого розвитку: 

– дослідження аспектів установлення та функціонування союзницьких відносин 

між Понтійським царством і сусідніми територіями; 

– теза про Ефеський указ Мітрідата VI як каталізатор ескалації конфлікту між 

Понтійською державою і Римською республікою; 

– твердження про домінування елліністичних традицій у сімейному укладі 

Мітрідата і Понтійському царстві на загал за його правління. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані при написанні розділів монографій, підручників, 
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навчальних посібників, складанні довідкових видань, присвячених історії 

античності. Фактичний матеріал, що міститься в дисертації, може знайти 

застосування в навчальному процесі на історичних факультетах при розробці 

лекційних курсів з історії античності та середніх віків, історії мистецтва та 

культурології, історіографії та джерелознавства. Результати дослідження можуть 

використовуватись у діяльності наукових і культурних установ, практична 

діяльність яких пов’язана з історично-культурною спадщиною. 

Апробація матеріалів дисертації здійснена під час участі у 11 міжнародних 

наукових та науково-практичних конференціях, семінарах і симпозіумі: 

ХІV Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених «Шевченківська весна – 2016: історія» (м. Київ, 6 – 8 квітня 2016 р.); 

Сьомому міжнародному міждисциплінарному теоретичному симпозіуму «Словесне 

i зорове: візуальні медіації в літературі» (м. Київ, 16 – 17 червня 2016 р.); Третьому 

міжнародному науково-практичному семінарі «Текст і образ: особливості взаємодії 

між наративом та візуальністю» (м. Київ, 22 – 24 вересня 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «V Міждисциплінарні гуманітарні читання» 

(м. Київ, 19 жовтня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія і 

практика сучасної науки» (м. Дніпро, 24 – 25 лютого 2017 р.); ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Питання всесвітньої історії» (м. Дрогобич, 

10 листопада 2017 р.); Міжнародній науковій конференції «Суспільства давньої, 

середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» (м. Київ, 

1 грудня 2017 р.); Міжнародній конференції «ХII читання пам’яті професора 

П. Й. Каришковського» (м. Одеса, 12 – 13 березня 2018 р.); ХVІ Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

«Шевченківська весна – 2018: історія» (м. Київ, 15 березня 2018 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Ver Kyiviens: Античне суспільство та його цивілізаційна 

спадщина» (м. Київ, 17 – 18 травня 2018 р.); П’ятому міжнародному науково-

практичному семінарі «Текст і образ: особливості взаємодії між наративом та 

візуальністю» (м. Київ, 12 жовтня 2018 р.). 

За матеріалами дисертації опубліковано 10 наукових праць: 5 наукових 

статей у фахових виданнях, що входять до наукометричних баз даних, та 

5 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації і послідовність викладу матеріалу обумовлені метою та 

завданнями дослідження. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури (370 позицій 

на 29 сторінках), додатків (13 додатків на 67 сторінках). Загальний обсяг дисертації 

становить 280 сторінок, з них основна частина – 168 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження; сформульовано об’єкт і предмет дослідження, мету й завдання; 

окреслено хронологічні та географічні межі; розкрито методи дослідження, наукову 

новизну і практичне значення одержаних у дисертації висновків; встановлено 
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зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; наведено дані про 

апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Історіографія та джерела дослідження» проаналізовано 

історіографію, присвячену темі дисертаційного дослідження, й охарактеризовано 

джерельну базу роботи. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблеми» визначено коло праць, 

присвячених правлінню Понтійського царя. Історіографічний доробок представлено 

трьома групами, а саме: праці, у яких головна увага зосереджена на загальній історії 

Понтійського царства за правління Мітрідата VI Евпатора; роботи з більш вузькою 

специфікою, у яких детальніше розкриваються основні аспекти правління царя, 

відносини Мітрідата VI із сусідніми країнами й територіями, Римом, найближчим 

оточенням і членами родини, сприйняття історії про правління Мітрідата 

наступними поколіннями; численна кількість монографій і статей, у яких 

розкриваються супутні питання, що стосуються даної теми та слугують додатковим 

джерелом інформації для повного висвітлення поставлених завдань. У комплексі 

названі групи наукових праць дозволяють переосмислити, здійснити ціннісний 

аналіз досліджень з даної теми та виокремити проблемні питання, актуальні для 

подальшого вивчення. 

До першої групи належать роботи узагальнювального характеру щодо історії 

елліністично-римської цивілізації в хронологічних і географічних межах 

досліджуваної  нами проблеми.  Для нас особливо важливими виявилися загальні 

оцінки широкого кола фактів, подій і явищ, які кореспондуються з передісторією 

протистояння Риму й Мітрідата, а також безпосередньо з історією розгортання цього 

протистояння, його перебігу та завершення. До таких праць ми віднесли класичні 

праці Т. Моммзена, Е. Мейера, Т. Рейнака, А. Дюггана, М. Ростовцева і 

В. Гайдукевича та сучасні дослідження Дж. Хінда, А. Шервін-Вайта.  

Друга група наукових праць дозволяє уточнювати та доповнювати основні 

відомості з попередньо розглянутих досліджень. У монографіях, статтях від 

середини ХХ ст. і до сьогодення більш детально аналізуються аспекти приходу до 

влади Мітрідата в Понтійському царстві, його політичні контакти з Римом та 

державами Причорномор’я, тенденції в побудові стратегії зовнішньої політики 

тощо. До названої групи віднесено спеціальні дослідження Л. Баллесторес Пастора, 

А. Мейор, С. Саприкіна, Є. Молєва, Б. Макгінга, Д. Ерджіяз, В. Талаха, 

К. Гуленкова, О. Габелка, М. Ольбріхта, Дж. Хойта, П. Кройза і Л. Зуммерер. 

До третьої групи наукових праць належать вузькоспеціалізовані роботи, що 

мають важливе значення для висвітлення окремих аспектів нашого дослідження. 

Такі роботи дозволяють детальніше проаналізувати малодосліджені факти правління 

царя, а також сформувати розуміння сприйняття в епоху Середньовіччя і Раннього 

Нового часу обставин Мітрідатової смерті, поразки від Риму і стосунків з деякими 

членами родини та найближчим оточенням. До таких ми відносимо дослідження 

Д. Шелова, М. Максимової, Келлетей Фр. де, М. Прайса, Д. Герберта, А. Сіміонато, 

П. Гезеркол, А. Хейдеман і Е. Моррісон, Х. Свіфт, Е. Лестрандж й А. Мор. 

Характеризуючи стан наукової розробки теми в працях указаних дослідників, 

констатуємо очевидну еволюцію підходів до вивчення постаті Мітрідата VI. 
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Поступово, але постійно розширювалося коло залучених у процесі дослідження 

джерел, кількість яких теж зростала завдяки новим, у тому числі й археологічним 

відкриттям. Поряд з писемними джерелами все активніше використовуються 

джерела археологічні, епіграфічні та нумізматичні. Це особливо характерно для 

праць останніх десятиліть, до яких ми звертаємося найчастіше.  У цих працях 

розглядаються у тому числі й питання стосунків царя із членами родини, 

наближеними особами тощо, які попередніми дослідниками або цілком 

ігнорувалися, або ж, принаймні, розглядалися побіжно. 

Відкритим для подальшого вирішення лишається питання сприйняття і 

рецепції історії правління Мітрідата наступними поколіннями. Цей аспект до 

початку ХХІ ст. лишався фактично на маргінесах історичної науки, і тільки відносно 

недавно у працях В. Талаха, А. Мейєр і Л. Зуммерер ця прогалина в історіографії 

проблеми почала заповнюватися. 

У підрозділі 1.2 «Джерельна база дослідження» розглядаються джерела, на 

основі яких здійснено дисертаційне дослідження. Джерела поділяються на п’ять 

груп: писемні, епіграфічні, археологічні, нумізматичні та візуальні. Писемні джерела  

розділені на три підгрупи і є для нашого дослідження основними. До першої 

підгрупи писемних джерел належать праці сучасників Мітрідата VI: Марка Туллія 

Цицерона та Гая Саллюстія Кріспа, які вирізняються відвертою проримською 

позицією. Що ж до оцінок небезпечного суперника Риму Мітрадата VI Евпатора, то 

вони здаються суб’єктивними, упередженими і, часто, політично заангажованими. 

Другу підгрупу писемних джерел складають праці наступних поколінь 

римських та грецьких авторів – не сучасників Мітрідата, а саме: Аппіана, Тіта Лівія, 

Діодора Сицилійського, Помпея Трога, Помпонія Мели, Страбона, Плутарха, Діона 

Кассія, Гая Веллея Патеркула, Луція Аннея Флора, Авла Гелія та Валерія Максима. 

У цих працях найповніше розкрито весь період правління понтійського царя та 

війни з Римською республікою.  

Третю підгрупу писемних джерел складають твори доби Середньовіччя та 

Раннього Нового часу: Августина Блаженного, Павла Орозія, Вінсента з Бове, 

Джованні Колонна, Бенвенуто Рамбальді, Джованні Боккаччо, Крістіни Пізанської 

та Антуана Дюфура. Роботи цих авторів є, власне кажучи, рецепцією античної 

цивілізаційної спадщини, при якій справджується відома схоластична теза, що все 

реципіюється за образом реципієнта. Так, в Августина Блаженного особистість 

Мітрідата сприймається з моралізаторських позицій, через призму християнського 

світогляду, тоді як у Джованні Боккаччо рецепція образу понтійського царя 

відзначена конотаціями не тільки і не стільки моралізаторського характеру.  

Другою і третьою групою джерел слугують пам’ятки епіграфічні та, 

відповідно, археологічні. Однією з епіграфічних пам’яток є епітафія на 

мармуровому надгробному постаменті Гіпсікратії, вивчення якої дозволило 

визначити обставини й місце смерті дружини Мітрідата. Важливими для нашого 

дослідження є й портретні медальйони наближених до царя осіб і статуя самого царя 

з пам’ятки Мітрідата на о. Делос. 

Четверту групу складають нумізматичні джерела, репрезентовані монетами, 

що були викарбувані в період Мітрідатового правління. Порівняння зображень царя 
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на ранніх та пізніх монетах дозволило прослідкувати зміну його політичного впливу 

на підвладних територіях.  

П’яту групу становлять візуальні джерела, що представлені мініатюрами з 

ілюмінованих рукописів – перекладів робіт ранньосередньовічних авторів, практика 

яких бере свій початок у Франції ХІV ст. за часів Карла V Мудрого.  

На загал же, комплекс використаних джерел і опрацьованої історіографії 

проблеми дозволяє розв’язати визначені нами дослідницькі завдання, досягти 

поставленої мети.  

У другому розділі дисертації «Правління Мітрідата VI та формування кола 

його союзників» розглянуто правління царя Мітрідата Евпатора та його зовнішню 

політику, що була спрямована на консолідацію союзників для війни з Римом. 

Підрозділ 2.1 «Успадкування влади та початок царювання» присвячений 

розгляду початку правління Мітрідата. В одинадцятирічному віці Мітрідат Евпатор 

успадкував владу від свого батька в Понтійському царстві. У перші роки правління 

його регентом була мати Лаодіка. І в 116 р. до Р. Х. понтійський цар почав правити 

одноосібно. У дослідженні проаналізовано перші роки царювання Мітрідата VI і 

встановлено, що вони мали безпосередній вплив на його подальший 

зовнішньополітичний курс. На початку правління одним із пріоритетів для нього 

стало утвердження особистого авторитету після сходження на престол і 

продовження завойовницької політики його попередників.  

Для ідеологічного обґрунтування цієї політики Мітрідатом було використано 

давню традицію виведення родоводу понтійських царів від династії Ахеменідів. 

Мета цієї політики – позиціонування Понтійського царства як сильного осередку на 

Сході для протистояння римській експансії. Сам же цар наголошував на своїй 

спорідненості не лише з Кіром ІІ Великим і Дарієм I, а й з Александром Великим і 

Селевком I Нікатором. Акцент Мітрідата на перському, македонському, 

селевкідському корінні був складовою моделювання його царської влади, що за 

аналогією мала сприйматися як влада правителя могутньої держави.  

Підхоплена і вміло поширювана пропагандою, ідеологема була спрямована на 

легітимізацію зусиль Мітрідата щодо об’єднання під своєю владою народів Малої 

Азії, які входили колись до складу Перської держави і правителі яких також 

виводили свої генеалогії від Ахеменідів. Особливо яскраво це проявилося в політиці 

щодо важливої у стратегічному відношенні Каппадокії. Акцентування на спільному 

для понтійських і каппадокійських династій родоводі мало на меті як посилення 

авторитету Мітрідата, так і виправдання його гегемоністських прагнень. Також 

використання в Понтійському царстві згадуваного у Страбона топоніма Понтійська 

Каппадокія для означення власне території Понту уможливлювало Мітрідатові 

наміри щодо поширення свого впливу на Каппадокію. 

Дотримуючись встановленого пропагандистського курсу, Мітрідат спрямував 

свою політику та культурну експансію не лише на Понтійське царство, а й на сусідні 

території. За аналогією до традицій виховання нащадків престолу при перському 

царському дворі було поширено інформацію про таке ж дитинство Мітрідата, щоб 

представляти врешті-решт законного і повноправного царя Понтійської держави у 

переможному світлі над суперниками.  



8 

 

Продовженням ідеологічної політики Мітрідата, спрямованої на утвердження 

його влади, була поширювана інформація про вимушену втечу з Понтійського 

царства та пізніше повернення з розправою над матір’ю. Іншим аспектом 

політичного курсу царя з пропагандистською складовою щодо виправдання війни з 

Римом та налаштовування на її переможне для Понтійської держави завершення 

стало поширення легенд про народження Мітрідата, у яких прослідковуються 

іранські традиції асоціювання царської влади з небесними світилами. 

У підрозділі 2.2 «Передумови військового протистояння Мітрідата з Римом: 

історико-культурний контекст» з’ясовано, що довготривале військове 

протистояння Мітрідата з Римом (близько 26 років із перервами: 89 – 63 рр. до Р.Х.) 

значною мірою уможливлювалося вміло вибудуваною системою 

зовнішньополітичних відносин. В її основу було покладено подальше утвердження 

гегемоністських прагнень Понтійського царства, оптимізацію військово-економічної 

бази та пошук надійних союзників. Реалізація цих амбіцій розгорталася в історико-

культурному контексті Східного Середземномор’я кінця II – першої половини І ст. 

до Р. Х. Посилення римського диктату в провінції Азія, безчинства лихварів, 

освячення цих безчинств авторитетом влади і міццю римських легіонів призводили 

до посилення антиримських настроїв. В умовах ослаблення  елліністичних держав 

Селевкідів і Птолемеїв внаслідок внутрішніх конфліктів ініціативу щодо 

консолідації поліетнічного й еллінізованого у своїй масі місцевого населення 

перебрало на себе Понтійське царство.  

Мітрідат уміло використав і ситуацію в самому Римі. Римська республіка 

стала на шлях внутрішніх трансформацій, що супроводжувалися посиленням впливу 

успішних полководців (Гай Марій, Гней Помпей, Луцій Корнелій Сулла, Юлій 

Цезар), громадянськими смутами, що переростали у справжні війни (Союзницька 

війна), пошуками нових форм управління (диктатура Сулли, Перший тріумвірат і 

диктатура Гая Юлія Цезаря), які зрештою завершилися заснуванням Принципату як 

першої форми Римської імперії. Скориставшись загальною дестабілізацією Римської 

республіки, розгорнувши масштабну пропагандистську і дипломатичну кампанії, 

основою яких було проголошення царя Понтійської держави захисником усіх 

еллінів від римського владарювання, – філелліном і визволителем народів – 

Мітрідат поширив свої впливи на Каппадокію, Віфінію, Галатію, Пафлагонію і 

Боспорське царство. Створена в результаті імперіалістичних за своєю суттю зусиль 

держава являла собою строкатий в історико-культурному відношенні 

багатоетнічний конгломерат, який з різних причин і в різній мірі знайшов собі 

гегемона в особі Мітрідата.  

З кінця ІІ ст. до Р.Х. Мітрідат VI Евпатор зайнявся пошуком союзників і 

підготовкою до війни з Римом. Близько 102 р. до Р. Х. були встановлені союзницькі 

відносини з Парфянським царством – ще одним опонентом Риму в Східному 

Середземномор’ї. Перебуваючи в союзі з Парфією, Мітрідат Евпатор мав намір 

встановити відносини з Вірменією, яка була у сфері впливу та непрямій залежності 

від династії Аршакідів. Коли боротьба з Римом за контроль над Каппадокією почала 

переростати у збройне протистояння, Мітрідат Евпатор уклав союз із Великою 

Вірменією в 95 р. до Р. Х. Крім того, Мітрідат VI міг спиратися на ресурси 
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завойованих Малої Вірменії і Колхіди, численних племен, які населяли узбережжя 

Понту.  

З аналізу династичної боротьби за каппадокійський престол з цілковитою 

очевидністю випливає, що на цю територію Понтійське царство претендувало 

задовго до Мітрідата VI і що боротьба за Каппадокію стала однією з передумов 

розгортання війни з Римом. Відкрите військове протистояння Понтійського царства 

з Римською республікою почалось після поступового підкорення Мітрідатом 

малоазійського узбережжя Анатолії, фракійського узбережжя та островів 

Егейського моря. Серед населення малоазійських міст було розпочато 

пропагандистську кампанію щодо можливості звільнення території від римлян і 

скасування податків. Поширення та схвальне прийняття таких ідей населенням 

провінції Азія втілилося в реалізації  Ефеського указу Мітрідата у 88 р. до Р. Х. 

Третій розділ «Мітрідат VI Евпатор і його оточення» присвячений 

вирішенню завдань, пов’язаних із визначенням просопографічного портрета 

Мітрідата VI за античними джерелами. 

У підрозділі 3.1 «Сімейне коло Мітрідата VI» встановлено, що оточення царя, 

яке мало вплив на формування основних напрямків його політики, складалося не 

лише з союзників, радників чи довірених осіб Мітрідата, а й із членів його родини. 

Прослідковано, що шлюбні союзи виступали важливими складовими політичних 

проектів Мітрідата. Так, шлюб із власною сестрою Лаодікою на початковому етапі 

правління (близько 116 р. до Р. Х.) мав на меті подальшу концентрацію влади. Задля 

послаблення Мітрідатової влади Лаодіка була таємно отруєна. У подальшому ж цар 

не одружувався зі своїми сестрами. 

Сімейні зв’язки, встановлені через шлюби членів його родини, мали на меті 

вирішення зовнішньополітичних проблем і проблем, пов’язаних з ефективним 

управлінням Понтійським царством. Так, у боротьбу за владу в Каппадокії  були 

залучені і сестра Мітрідата Лаодіка, і її син Аріарат VІІ, і син Мітрідата Аркафій, 

який, зрештою, став царем Аріаратом ІХ.  

На загал же аналіз стосунків царя і членів його родини дозволяє окреслити 

просопографічне коло найближчого оточення Мітрідата, визначити особливості 

його «сімейної» політики, тісно пов’язаної з політикою зовнішньою.  

Підрозділ 3.2 «Просопографія наближених до царя осіб» присвячений 

аналізові ближнього оточення царя, визначенню впливу наближених осіб на 

внутрішню та зовнішню політику Мітрідата, у тому числі і в часи підготовки до 

протистояння з Римом. Оточення царя формувалося ще з його дитинства серед 

наближених осіб при Понтійському дворі (Дорілая, Гая, Діофанта), які у період 

правління Мітрідата Евпатора служили в понтійському війську. Коло найближчих 

осіб Мітрідата складалося не лише з військових, радників і прибічників, так званих 

«друзів царя», а й з союзників у війні з Римом. 

За матеріалами монумента Мітрідата на о. Делос і на основі писемних джерел 

проаналізовано вісім постатей, які мали вплив на життя і політику понтійського 

царя. Представлення прибічників Мітрідата у даній пам’ятці дозволило визначити, 

що ключова мета її будівництва  полягала у створенні пропагандистського образу 

могутньої коаліції проти Риму на чолі з Понтійською державою.  
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Оточення Мітрідата VI, як родинне, так і політичне, слугувало інструментом 

впливу царя. Наближені до царя особи не завжди брали участь у його політиці, але 

формували коло, яке так чи інакше впливало на життя та політику Мітрідата. 

У четвертому розділі «Сприйняття Мітрідата VI, його політики й оточення 

за доби Середньовіччя і Раннього Нового часу» розглянуто рецепцію історії 

Мітрідатового царювання наступними поколіннями.  

У підрозділі 4.1 «Образ царя і його оточення в епоху Середньовіччя» 

досліджено сприйняття постаті Мітрідата та наближених до нього осіб в епоху 

Середньовіччя. Одним із перших звернень до переосмислення римської історії у 

ранньому середньовіччі, в якому було згадано про правління понтійського царя, був 

трактат Августина Блаженного «De Civitate Dei». Відомості Августина обмежуються 

загальним оглядом війни Понтійського царства з Римом, але окрема увага приділена 

засудженню Ефеського указу царя. В ілюмінованих перекладах ХІV ст. трактату 

Августина саме й зображено сюжет масового вбивства римлян у Малій Азії. 

Головною ж особливістю ілюмінацій став акцент на зображенні смерті самого царя 

поруч із мініатюрами про Ефеський указ. Досліджуються символи на мініатюрах, 

алегоричні образи та фігури. На цих же мініатюрах зображені й люди з його 

оточення: Менофан (довірена особа царя, який зрештою зрадив його на користь сина 

Фарнака), сам же Фарнак (син Мітрідата, який зрадив батька римлянам), найманий 

воїн Бітоіт. Окремо представлені й виконавці Ефеського указу та Гней Помпей.  

Після Августина історію про Мітрідата передав Павло Орозій в «Історії проти 

язичників», у якій зробив короткий огляд конфлікту Понтійського царства з Римом 

та засуджував обидві сторони у веденні війни. В енциклопедичній роботі Вінсента з 

Бове «Зерцало історичне» у контексті загальної історії Риму описано і війни з 

Мітрідатом VI. На мініатюрах же представлений епізод облоги Мітрідатового 

палацу римськими військами, смерть самого царя, вбивство членів його родини та 

битва Помпея проти Тиграна. 

У підрозділі 4.2 «Інтерпретація історії життя Мітрідата і пов’язаних з ним 

осіб у XIV – XVІ ст.» за матеріалами робіт «Море історій» Джованні Колонна, 

«Ромулеон» Бенвенуто Рамбальді, «Про життя знатних мужів» і «Про життя відомих 

жінок» Джованні Боккаччо, «Книга про місто жіноче» Крістіни Пізанської та 

«Життя відомих жінок» Антуана Дюфура аналізуються життєписи царя 

Мітрідата VI та членів його родини. Розглядаються наведені характеристики 

правління Мітрідата VI за текстами вказаних праць і візуальними репрезентаціями 

до рукописів.  

У контексті війни з Римською республікою, яку представлено Джованні 

Колонна, з’являється і опис боротьби за захоплення сусідньої з Понтійським 

царством Каппадокії, до якої був причетним Мітрідат, його син, сестра та 

племінник. Дж. Боккаччо, Крістіна Пізанська та Антуан Дюфур для своїх робіт 

обирали біографію Мітрідата VI та життєписи пов’язаних з ним осіб, адже життєві 

історії обраних постатей відповідали ідейному змісту і сюжету робіт – збірок 

моралізаторських життєписів.  

Також історія Мітрідатового царювання була складовою загального викладу 

античної історії в енциклопедичних працях Дж. Колонна і Бенвенуто Рамбальді. 
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Встановлено, що на мініатюрах до рукописів Дж. Боккаччо зображені цар разом із 

дружиною Гіпсікратією та дочкою Дріпетіною, сестра Лаодіка. Представлені й 

сцени смерті Мітрідата Евпатора та членів його родини. Автор життєписів 

користувався роботами Марка Юніана Юстина, Валерія Максима та Павла Орозія. 

Загалом же ілюстрації мають на меті показати найбільш значимі епізоди з 

життя Мітрідата та його оточення, що мали резонансний вплив на інтерпретатора та 

його сучасників. Тож ці роботи ХІV – ХVІ ст. є рецепцією реалій Мітрідатового 

правління.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено обґрунтовані 

в дисертації основні положення, що винесені на захист.  

– Аналіз наукової літератури та джерельної бази з досліджуваної теми дає 

підстави стверджувати, що вони є широко репрезентативними для вирішення 

поставлених завдань. Історія царювання Мітрідата VI Евпатора вивчалася 

переважно в контексті військового протистояння з Римом (89 – 63 рр. до Р. Х.). 

Загалом історики характеризували війни Понтійського царства з Римом як наслідок 

експансіоністської політики останнього. У роботі проаналізовано дослідження з 

останніх десятиліть XIX ст. і до сьогодення. У перших історичних працях про 

Понтійське царство дослідниками було розглянуто багато відомих з писемних 

джерел фактів про перебіг воєн з Римом та лише частково – про формування 

особистості та початкові роки царювання Мітрідата. У дослідницьких працях нами 

було виявлено лише незначні згадки про найближче оточення царя. У роботах 

радянських істориків проаналізовано переважно економічні та військові аспекти 

правління Мітрідата VI, а в сучасних дослідженнях науковці вже значну увагу 

приділяють відносинам Понту із сусідніми землями й організації внутрішнього 

устрою Понтійської держави. У процесі дослідження наукової літератури 

прослідковано, що ряд аспектів, пов’язаних із формуванням політичної стратегії 

царя на початковому етапі правління та зовнішньополітичні кроки, що були 

здійснені ним за сприяння найближчого сімейного оточення і кола союзників, 

прибічників (просопографічного портрета), потребують вивчення, що й здійснено в 

межах дисертаційного дослідження. Визначено, що історіографічний доробок з 

тематики сприйняття особистості Мітрідата та його оточення наступними 

поколіннями бере свій початок лише з сучасності. Це свідчить про новий етап у 

вивченні особистості царя і його ролі в історії через залучення нових підходів і 

міждисциплінарних методів дослідження. Перші роботи, у яких фрагментарно та 

вибірково представлене рецепіювання постаті царя, почали з’являтись лише на 

початку ХХІ ст. Відповідно цей аспект лишається відкритим для подальших 

наукових розробок, що й були здійснені в межах поставлених дослідницьких 

завдань. 

Проаналізовано джерельну базу дослідження і встановлено, що вона включає 

в себе писемні, епіграфічні, археологічні, нумізматичні та візуальні джерела. 

Визначено, що доступна для вивчення база античних писемних джерел широка, але 
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містить незначну кількість відомостей про витоки політичних поглядів, 

успадкування влади та початок правління Мітрідата. Прослідковано, що джерела 

створені сучасниками Мітрідата за фактологічним і смисловим викладом 

підпорядковані політичним ідеям Римської республіки, що часто вкрай 

несприятливо та суб’єктивно позначалося на достовірності описуваних авторами 

аспектів. Визначено, що роботи наступних поколінь античних авторів написані на 

основі праць їхніх попередників, але докладніше висвітлюють провідну тему в 

історії правління Мітрідата Евпатора – перебіг війн Понтійського царства з Римом. 

Незначні відомості в цих роботах містяться і про сімейне коло понтійського царя. 

Праці епохи Середньовіччя та Раннього Нового часу написані фрагментарно та 

репрезентують вибіркову інформацію про особистість Мітрідата VI та його 

оточення (просопографічний портрет). Відповідно нами встановлено, що роботи V –

 ХVІ ст., а саме писемні джерела (трактати, хроніки і збірки життєписів) та візуальні 

(мініатюри із рукописів – перекладів цих робіт) дозволяють дослідити рецепцію 

особистості Мітрідата VI та його оточення у баченні та викладі авторів епохи 

Середньовіччя та Раннього Нового часу. Такі роботи дають можливість зрозуміти, 

які саме події чи аспекти його правління мали резонансне значення в пізніші часи, 

викликали цікавість, здивування чи навіть страх. У дослідженні використано 

археологічні й епіграфічні джерела та визначено, що вони слугують важливим 

компонентом для цілісного дослідження найближчого оточення царя. Портретні 

медальйони із пам’ятки на о. Делос необхідні для аналізу кола найближчих 

прибічників Мітрідата VІ, а епітафія на надгробному постаменті Гіпсікратії дала 

можливість встановити обставини й місце смерті дружини Мітрідата.  Залучення 

епіграфіки дозволило розширити коло отриманої інформації з праць античних 

авторів і уточнити відомості про Гіпсікратію – жінку, яка мала особливий статус у 

війську Мітрідата VІ.. Встановлено, що нумізматичні джерела дають можливість 

проаналізувати політику царя в контексті становлення відносин з Римською 

республікою, що була спрямована на створення образу сильного, непереможного 

правителя.  

– Досліджено висвітлення процесу успадкування влади і початкового етапу 

правління царя в античній традиції як факторів становлення його 

зовнішньополітичного курсу. В ході аналізу свідчень античних авторів, зважаючи на 

певну невідповідність джерельних даних і різні оцінки дослідників, було уточнено 

генеалогічну традицію Мітрідата VI. Встановлено, що виведення родоводу 

понтійських царів від Ахеменідів слугувало фактором становлення Мітрідатової 

зовнішньополітичної стратегії і засобом поширюваної пропаганди. Зроблено 

висновки, що для обґрунтування завоювань у Малій Азії Мітрідат VI 

використовував генеалогічну традицію виведення власного роду з Ахеменідів. У 

своїй зовнішній політиці Мітрідат маневрував між філеллінською спрямованістю, 

ніби захищаючи грецьке населення провінції Азія від територіальних претензій 

Риму, та політикою, спрямованою на захоплення сусідніх територій Каппадокії, 

Галатії та Фрігії як володінь своїх предків Ахеменідів. З’ясовано, що після 

сходження на Понтійський престол Мітрідат Евпатор розгорнув пропагандистську 

кампанію для утвердження і посилення своєї влади не лише у власній державі, а й в 
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усій Малій Азії, прибережних територіях Понту Евксинського та Егейського моря. 

Встановлено, що саме династична та легендарна традиції вплинули на характер 

здійснюваної ним зовнішньої політики і на розгортання війни з Римом. Сутність 

поширюваної легендарної традиції полягала в позиціонуванні Мітрідата як обраного 

вищими силами правителя. Можна стверджувати, що Мітрідат Евпатор установив 

своє панування у Боспорському царстві, Фракії, Малій Вірменії та Колхіді не лише 

шляхом посилення економічного та політичного тиску на цих територіях, а й 

завдяки пропагандистській політиці.  

– Досліджено процес формування кола союзників Мітрідата Евпатора та 

фактори, що сприяли цьому процесу. Установлено, що головними завданнями для 

понтійського царя після сходження на престол стали захоплення територій сусідніх 

держав і народів та повернення раніше відібраних Римом земель. Саме Велика 

Фрігія була частиною Понтійського царства ще з середини ІІІ ст. до Р. Х., а 116 р. 

до Р. Х. стала римською провінцією і пізніше була об’єднана з провінцією Азія. 

Визначено, що на противагу римській експансії цар проводив політику заохочення 

грецького населення на свій бік з метою безперешкодного завоювання власне ж цієї 

провінції Азія та островів Егейського моря. Досліджено обставини підпорядкування 

Понтійському царству Пафлагонії і Галатії і, попри відсутність точного датування 

цих подій, за терміном намісництва Сулли у Кілікії встановлено, що воно могло 

відбутись близько 95 р. до Р. Х. Із поширенням понтійського впливу на землі 

Віфінії, Галатії, Пафлагонії, Боспорського царства, Колхіди і Малої Вірменії 

Мітрідат використав їх у подальшому як осередок людських та економічних 

ресурсів для ведення війни з Римською республікою. Визначено, що особливу увагу 

Мітрідат VІ приділяв укладанню союзних домовленостей із Віфінією, Парфією та 

Великою Вірменією, які на різних етапах військової кампанії проти Риму 

позиціонували себе як союзники Понтійського царства. Установлено, що саме за 

підтримки парфянського царя Мітрідат Евпатор поширив свій вплив на Велику 

Вірменію, проте прослідковано, що союз із Парфією існував лише до 69 р. до Р. Х., 

оскільки тоді Гней Помпей уклав договір із Парфянським царством про нейтралітет 

у війні з Понтійською державою. У процесі аналізу витоків претензій понтійського 

царя на Каппадокійський престол встановлено, що ще за Мітрідата V Евергета були 

перші спроби підпорядкування цієї території. Уже Мітрідат VІ спромігся возвести 

на Каппадокійський престол у 101 р. до Р. Х. свого сина Аркафія (Аріарата Евсеба 

Філопатора (Аріарат ІХ)). Визначено, що конфлікт у Малій Азії за землі Каппадокії 

зачепив інтереси Риму, тому розгортання війни стало невідворотним і 

прогнозованим. Мітрідат вдався до відкритого злочину проти римлян – Ефеського 

указу, – який став каталізатором подальшої ескалації конфлікту. 

– За античними джерелами досліджено процес залучення членів родини 

Мітрідата VI до реалізації його зовнішньої політики. Установлено, що як 

династичний шлюб самого царя зі своєю сестрою, так і шлюби його дітей і 

найближчих родичів давали Мітрідатові можливість формувати коло своїх 

союзників у війні з Римом. Так, задля укладення союзу із Великою Вірменією у 95 р. 

до Р. Х. дочку Клеопатру було віддано за Тиграна ІІ. Чотирирічну дочку Афінаїду у 

81 р. до Р. Х. було заручено з майбутнім царем Каппадокії Аріобарзаном ІІ. 
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Визначено, що укладання шлюбів і навіть їх відсутність у випадку із сестрами царя 

слугували політичними інструментами у формуванні кола прибічників у війні з 

Римом. Установлено, що для посилення впливу Понтійського царства серед греків 

малоазійського узбережжя наглядачем Ефеса був призначений батько Моніми, 

другої дружини Мітрідата Евпатора, Філопемен. Дружина ж Гіпсікратія 

супроводжувала Мітрідата VІ у війні з Гнеєм Помпеєм. В ході аналізу джерел було 

встановлено, що старші сини Мітрідата Евпатора були залучені до управління 

підконтрольними територіями Понтійського царства (Аріарат управляв 

Каппадокією, Махар – Боспорським царством). Навмисно організовані вбивства 

батька, матері, сестри, дітей і племінників свідчили про надзвичайну жорстокість 

царя у виборі засобів для якнайшвидшого та ефективного приходу до влади і 

слугували методами ведення його політики.  

– Визначено на основі античних джерел коло прибічників Мітрідата VІ у 

військовому протистоянні Понтійського царства з Римом. Доведено, що 

колективний (просопографічний) портрет Мітрідата VI Евпатора, що складався з 

його прибічників, радників, військових і союзників, мав важливий вплив на 

військову кампанію Понтійського царства з Римською республікою. За пам’яткою 

Мітрідата з о. Делос доведено, що особи зображені на портретних медальйонах 

навколо статуї Мітрідата були найближчими прибічниками й соратниками при дворі 

царя та серед греків за межами Понтійського царства. З’ясовано роль кожної з осіб 

для Мітрідата, як особисту, на прикладі із друзями дитинства, так і політичну, у 

випадку з союзниками та довіреними особами царя на підконтрольних територіях. 

Установлено, що Гай і Дорілай Філетер були друзями царя ще з дитинства, а згодом 

стали служити в понтійському війську; Діофант, син Махара, також був на 

військовій службі в Мітрідата. Виявлено, що до кола зображених осіб входили і 

царі – союзники Понтійського царства на момент будівництва пам’ятки (102/101 р. 

до Р.Х.). Аріарат VII (цар Каппадокії), Антіох VIІІ Гріпп (цар держави Селевкідів) і 

Мітрідат ІІ (цар Парфії) належали до числа  союзників Понтійського царства. Папій 

був не лише лікарем, як то про нього відомо, а й довіреною особою царя. 

Портретний медальйон Асклепіодора засвідчує його довготривалі відносини з 

правителями Понтійського царства: Асклепіодор та його син Геліанакс були 

довіреними особами Мітрідата VІ на Делосі.  

– Висвітлено сприйняття особистості Мітрідата Евпатора та його правління у 

середньовічну добу. Вперше виявлено, систематизовано та проаналізовано коло 

джерел щодо рецепції постаті Мітрідата VІ Евпатора та його оточення в епоху 

Середньовіччя. Встановлено, що історія Мітрідатового правління знайшла 

відображення в роботах не лише античних авторів, а й у працях епохи 

Середньовіччя: Августина Блаженного, Павла Орозія та Вінсента з Бове. Особливу 

увагу середньовічних авторів привертало масове вбивство римлян у Малій Азії 

(Ефеський указ), як одна із найжорстокіших сторінок його правління, а також 

смерть Мітрідата і членів його родини, як одна із найзагадковіших. На мініатюрах 

до рукописів (перекладів трактату «Про общину Божу», хроніки «Історія проти 

язичників» та енциклопедичної роботи «Зерцало історичне») відтворене загальне 

враження про царя в епоху раннього Середньовіччя, яке полягало у баченні 
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Мітрідата як жорстокого правителя. У процесі дослідження символіки на 

мініатюрах із зображенням постаті Мітрідата VI зроблено висновки, що 

середньовічні інтерпретатори користувались античними першоджерелами, але 

відтворювали сюжети, осіб, навіть одяг і символи, виключно в манері 

середньовічної епохи. Мініатюри з рукописів насичені символами й алегоріями 

(варіаціями представлених сюжетів смерті царя й алегоричного зображення поразки 

Понтійського царства у війні з Римом чи то на першому, чи то на другому планах; 

зображеннями постатей та елементами їхнього одягу, міміки, кольору волосся; 

образами тварин, що символізували Римську республіку, Понтійське царство та 

самого царя; геометричними фігурами і зображеннями палацу і вогню). Слід 

зауважити, що опис смерті Мітрідата в роботі Августина відсутній, але є широко 

репрезентованим на мініатюрах до пізніших рукописів. Виявлено, що зображення 

царя на кожній з мініатюр є різним, оскільки переписування текстів здійснювалось 

неодноразово й ілюстратори вкладали власне бачення в образ царя, чи то змінюючи 

зображувані сюжети місцями, чи то ігноруючи їх взагалі. У дослідженні 

проаналізовано сприйняття масового вбивства римлян 88 р. до Р.Х. (Ефеського 

указу) та встановлено, що воно полягало у засудженні впроваджуваного Мітрідатом 

жорстокого політичного курсу.  Поразка у війні з Римською республікою вбачалася 

невідворотним результатом його жорстокості стосовно членів родини та підданих, 

яких було вбито за наказом Мітрідата. Простежено трансформацію трактувань цих 

подій від конкретних згадок античних авторів до збірних алегоричних образів, що 

сформувалися в процесі переосмислення текстів і визначено, що загальне 

сприйняття Мітрідатового царювання в епоху Середньовіччя базувалося на 

моралізаторських ідеях. 

– Визначено основні риси інтерпретації постаті Мітрідата VІ і пов’язаних з ним 

осіб в епоху Раннього Нового часу. З’ясовано, що у ХІV – ХVІ ст. в інтерпретаціях 

історії царювання Мітрідата з’являються нові сюжети, ширше пов’язані 

безпосередньою з політичною діяльністю, а саме династичною боротьбою у 

Каппадокії. Також розглядаються особисті стосунки Мітрідата з членами його 

родини, зростає цікавість не лише до царя, а й до його дружини, дочки, сестри, що 

значно розширює коло зображуваних аспектів. Виявлено, що у роботі Дж. Колонна 

«Море історій» розкриваються вбивства братів каппадокійського царя Аріарата VІ, 

дружиною якого була Лаодіка, сестра Мітрідата. Встановлено, що ці факти було 

зображено з метою репрезентації династичної війни в Каппадокії як заплутаної 

сторінки її історії, до якої був причетний понтійський цар. Установлено, що 

Бенвенуто Рамбальді у збірці «Ромулеон», присвяченій історії Риму, акцентує увагу 

на найбільш значимих фактах правління та, власне, долі Мітрідата VI: масовому 

винищенню римлян в Анатолії, убивстві членів його родини, зраді сина Фарнака і 

смерті самого царя. В ході аналізу збірки життєписів Джованні Боккаччо «Про 

нещастя знатних мужів» було встановлено, що фатальну долю понтійського царя 

Дж. Боккаччо висвітлив з метою застереження майбутніх можновладців щодо 

згубності надмірної жаги до завоювань і жорстокості. Простежено, що 

ілюстраторами мініатюр навіть використано відомий пропагандистський символ 

самого Мітрідата – комету, – але в значенні знамення фатального закінчення його 
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царювання. Встановлено, що зображений факт вбивства Мітрідатом Аріарата VII 

розкриває інший, відмінний від представленого Дж. Колонна, аспект династичної 

боротьби в Каппадокії. З аналізу збірки Дж. Боккаччо «Про відомих жінок» 

випливає, що гуманіст представив життєпис сестри Мітрідата Евпатора Лаодіки 

(Береніки) як приклад страждань, завданих їй понтійським царем, оскільки її 

чоловіка – Аріарата VI – позбавив життя вірний Мітрідатові Гордій, а син – Аріарат 

VII – був убитий особисто понтійським царем. Життєписи дружини царя Гіпсікратії 

і дочки Дріпетіни у збірці «Про відомих жінок» Дж. Боккаччо та «Книзі про місто 

жіноче» Крістіни Пізанської були написані як приклад відданості, жертовності й 

покірності перед волею царя. А. Дюфур у збірці «Життя відомих жінок» відтворив 

історію про Гіпсікратію і показав її,  попри небезпеку захоплення римлянами, як 

вірну Мітрідатові жінку. У дослідженні вперше здійснено комплексний аналіз 

сприйняття Мітрідата VI та пов’язаних з ним осіб у літературі та мистецтві доби 

Середньовіччя та Раннього Нового часу. Загалом же, дослідження постаті царя та 

наближеного до нього кола осіб дозволило нам сформувати розуміння сприйняття 

царя, його політики й оточення в історико-культурному вимірі наступних епох крізь 

призму писемних і візуальних джерел. Встановлено, що це сприйняття полягало у 

баченні наступними поколіннями постаті царя в моралізаторському світлі. Віхи його 

правління сприймалися не лише як надзвичайно важливі для античної епохи, а й 

повчальні для наступних часів. Постать Мітрідата загалом і деякі найбільш значимі 

факти його правління мали резонансний вплив на наступні покоління, що 

виражалося у регулярному відтворенні епізодів його життя в історико-культурній 

спадщині доби Середньовіччя та Раннього Нового часу. 
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АНОТАЦІЯ 

 

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

і рецепціях доби Середньовіччя і Раннього Нового часу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню постаті Мітрідата VІ 

Евпатора та його оточення в античній традиції і в пізніших рецепціях доби 

Середньовіччя і Раннього Нового часу. На основі широкого кола джерел 

розглядається суспільно-політична діяльність понтійського царя у контексті 

військового протистояння з Римською республікою.  

У дослідженні особлива увага приділена аналізу просопографічного портрета 

царя. Визначено, що політика Мітрідата VІ значною мірою формувалася під 

впливом його найближчого кола і була продовженням курсу попередніх очільників 

Понтійського царства. Встановлено, що причини і передумови до відкритого 

військового протистояння Мітрідата з Римом випливали з зовнішньополітичної 
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практики та пропагандистської політики царя. Здійснено аналіз укладених 

домовленостей Понтійського царства з Віфінією, Парфією та Великою Вірменією. 

Визначено, що Мітрідат користувався союзною підтримкою цих держав на різних 

етапах військової кампанії проти Риму. 

Спеціально досліджено вияви рецепції реалій Мітрідатового правління 

наступними поколіннями. З’ясовано, що характер сприйняття образу царя і кола 

наближених до нього осіб обумовлювався, по-перше, історико-культурними 

уподобаннями реципієнтів (за відомою схоластичною формулою: «quidquid recipitur 

ad modum recipientis recipitur») і, по-друге, оцінками, що сходили ще до античних 

авторів. 

Ключові слова: Мітрідат VІ Евпатор, Понтійське царство, Римська 

республіка, еллінізм, просопографічний портрет, рецепція, Середньовіччя, Ранній 

Новий час. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Грегуль А. О. Митридат VI Евпатор и его окружение в античных 

источниках и рецепциях Средневековья и Раннего Нового времени. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2019.  

Диссертация посвящена комплексному исследованию Митридата VІ Евпатора 

и его окружения в античной традиции и в последующих рецепциях Средневековья и 

Раннего Нового времени. На основании широкого круга источников 

рассматривается общественно-политическая деятельность понтийского царя в 

контексте военного противостояния с Римской республикой. 

В исследовании особое внимание уделено рассмотрению 

просопографического портрета царя. Определено, что политика Митридата VІ в 

значительной степени формировалась под влиянием его ближайшего круга и была 

продолжением курса предыдущих царей Понтийского царства. Установлено, что 

причины и предпосылки к открытому военному противостоянию Митридата с 

Римом следовали из внешнеполитической практики и пропагандистской политики 

царя. Осуществлен анализ заключенных договоренностей Понтийского царства c 

Вифинией, Парфией и Великой Арменией. Определено, что Митридат использовал 

союзную поддержку этих государств на различных этапах военной кампании против 

Рима. 

Специально исследованы проявления рецепции реалий правления Митридата 

последующими поколениями. Установлено, что характер восприятия образа царя и 

круга приближенных к нему лиц обусловливался, во-первых, историко-

культурными предпочтениями реципиентов (следуя известной схоластической 

формуле: «quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur») и, во-вторых, оценками, 

бравшими свое начало ещё от античных авторов. 
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Ключевые слова: Митридат VІ Евпатор, Понтийское царство, Римская 

республика, эллинизм, просопографический портрет, рецепция, Средневековье, 

Раннее Новое время. 

 

SUMMARY 

 

Hrehul A. O. Mithridates VI Eupator and his inner circle in ancient sources 

and receptions of the Middle Ages and Early Modern period. – Manuscript.  

Dissertation paper for the degree of candidate of historical sciences in specialty 

07.00.02 – world history. – Taras Shevchenko National University of Kyiv Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis is dedicated to the comprehensive investigation of king of Pontus 

Mithridates VI Eupator and his inner circle in ancient tradition and further receptions of 

the Middle Ages and Early Modern period. Socio-political activity of the Pontic king in 

the context of military confrontation with the Roman Republic is considered, having been 

based on a wide range of primary sources, such as written, epigraphic, archaeological, 

numismatic and visual. 

The special attention of the dissertation is paid to the analysis of the prosopographic 

portrait of the king. This circle of persons consisted not only of family members, but also 

of allies of neighboring lands and advisers. It is determined that the policy of 

Mithridates VI was mostly formed under influence of his inner circle and at the same time 

was the previous Kingdom of Pontus leaders’ continuation course. It is rectified that the 

reasons and prerequisites for military confrontation of Mithridates with Rome emanated 

from the foreign policy and king’s propaganda. It is concluded that Mithridates VI used a 

genealogical tradition to substantiate the conquests in Anatolia. The Ephesian Vespers of 

88 BC, which was implemented in the territory of Asia Minor, became a catalyst for the 

escalation of confrontation between the Roman Republic and Kingdom of Pontus and a 

decisive prerequisite to the full-scale warfare. 

The features of expanding the Pontic kingdom resource base during the reign of 

Mithridates VI Eupator are defined in the thesis. It is investigated that from the beginning 

of Mithridates’ Eupator reign he focused on conquests of surrounding lands with the 

Pontic Kingdom, which he had used as a center of human and economic resources and a 

place for the war with the Roman Republic. 

An analysis of the concluded agreements of Pontic Kingdom with Bithynia, Parthia 

and Greater Armenia was conducted. It is determined that Mithridates had been using the 

allied support of these states during different stages of the military campaign against 

Rome. It also investigated Mithridates’ family as one of key factors in the king’s foreign 

policy, namely, dynastic marriages with the rulers of Asia Minor who had become his 

supporters in the wars with Rome. 

The reception’s revelations of Mithridates’ rule realities by subsequent generations 

are examined. It was considered the transformation of interpretations about Mithridates 

from the specific references of ancient authors to the collective allegorical images that 

were formed during the process of rethinking the texts. It is found that the essence of 

image of the king’s and his inner circle perception was determined in two ways. Firstly, 
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historical and cultural preferences of the recipients (according to the well-known 

scholastic formulation: "quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur"), and secondly, 

value judgements which originated from ancient authors.  

Given the popularity of the king of Pontus during lifetime, the history of his reign 

was reflected in the works of theologians, humanists and writers from the Early Middle 

Ages. The reason of Mithridates’ prominence in the Middle Ages and Early Modern 

period stem not only from his political activity, extraordinary occasions in his life, but also 

from his inner circle – prosopographic portrait. It was formed and changed during his life 

in accordance with priorities, but remained in history tradition. The evolution of 

perception and subsequent interpretation of Mithridates’ life was investigated in this thesis 

and compared with ancient sources. 

Keywords: Mithridates VI Eupator, Kingdom of Pontus, Roman Republic, 

Hellenistic period, prosopographic portrait, reception, Middle Ages, Early Modern period.  


