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Абстракти доповідей та програма 
Міжнародної наукової конференції «Ver 
Kyiviens: Античне суспільство та його 
цивілізаційна спадщина», 17-18 травня 
2018 року / Кафедра історії стародавнього 
світу та середніх віків КНУ імені Тараса 
Шевченка. - Київ, 2018. - 72 с.  
(українською та англійською мовами) 

Abstracts of the papers and the 
programme of the International Scientific 
Conference «Ver Kyiviens: Ancient Societies 
and their Civilisation Heritage», May, 17-18, 
2018 / Department of Ancient and Medieval 
History Taras Shevchenko National University 
of Kyiv. - Kyiv, 2018. - 72 p. 
(in Ukrainian and English) 

Організаційний комітет конференції 

Programming Committee 

Кафедра історії стародавнього світу та середніх 
віків КНУ імені Тараса Шевченка 
Department of Ancient and Medieval History Taras 
Shevchenko National University of Kyiv 

Віктор Ставнюк, д.і.н., проф., завідувач кафедри 
Victor Stavnyuk, Dr of Hist. Sc. (Dr Hab.), Prof.,  
Head of the Department 

Вадим Рубель, д.і.н., проф. 
Vadym Rubel, Dr of Hist. Sc. (Dr Hab.), Prof. 

Микола Рудь, к.і.н., доц. 
Mykola Rud, PhD, Associate Prof. 

Юрій Грачов, к.і.н., доц. 
Yurii Grachov, PhD, Associate Prof. 

Юрій Гоман, к.і.н., доц. 
Yurii Homan, PhD, Associate Prof. 

Андрій Пількевич, к.і.н., доц. 
Andrii Pilkevych, PhD, Associate Prof. 

Дмитро Пуховець, к.і.н., доц. 
Dmytro Pukhovets, PhD, Associate Prof. 

Ольга  Заплетнюк, к.і.н., асистент 
Olga Zapletniuk, PhD, Assistant Prof. 

Олександр Охріменко, к.і.н., асистент 
Oleksandr Okhrimenko, PhD, Assistant Prof. 

Наталія Дроган, методист кафедри 
Natalia Drogan, methodologist of the Department 

Джаміля Фейзуллаєва, методист кафедри 
Djhamilia Feizullaieva, methodologist of the 
Department 
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Порядок роботи конференції 

Time-table of the Conference 

17 травня 2018 року / May, 17, 2018 

11:00-12:00  Реєстрація / Registration 

12:00-13:30  Пленарне засідання / Opening. Keynote papers 

13:30-14:30  Перерва на обід / Lunch Individually 

14:30-18:00  Засідання секцій / Section presentations 

18:00-18:20  Перерва / Break 

18:20-19:15  Заключне засідання. Закриття конференції /  

    Closing session. Keynote papers 

 

Регламент роботи / Time limit for presentations  

Доповідь на пленарному засідання - до 30 хвилин 

Keynote speech - 30 min. at most 

Доповідь на секції - до 20 хвилин 

Section presentation - 20 min. at most 

Дискусії за доповідями - до 10 хвилин 

Discussion - 10 min. at most 
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Пленарне  

засідання 

Keynote 

speakers 

Микола Тарасенко 
д.і.н., старший науковий співробітник 

Інститут сходознавства 
ім. А.Ю. Кримського НАН України 

Давньоєгипетські пам'ятки ХХІ 
династії в музеях України 

Mykola Tarasenko 

Ancient Egyptian Objects of the 
21st Dynasty in the Museums of 
Ukraine 

Dr of Hist. Sc. (Dr Hab.), Senior Fellow  
A.Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of 
the NAS of Ukraine 

Шандор Фйольдварі 
д.і.н., науковий співробітник 
Дебреценський Універсітет 

(Угорщина) 
 
 

Рецепція давньогрецької та 
латинської літератур в угорській, 

литовській, естонській 
літературах - порівняльне 

дослідження  

Sándor Földvári 

Reception of the Ancient Greek 
and Latin Literatures in 
Hungarian, Lithuanian, Estonian 
Literatures – A Comparative Study 

Dr Univ. in History, Research Fellow 
Debrecen University (Hungary) 

Олег Малюгін 
к.і.н., доцент  

Білоруський державний університет 
(Білорусь) 

Мітраїзм Римської Британії: 
нові напрямки вивчення 

Oleg Maliugin  

A study of Mithraism in Roman 
Britain: new approaches 

PhD, Associate Professor 
Belarusian State University  

Марина Скржинська   
д.і.н., старший науковий співробітник 

Інститут історії України НАН України 

Італійські ювеліри в Херсонесі 
та на Боспорі в IV-III ст. до н.е.  

Maryna Skryzhynska 

Italian Jewelers in Chersonese 
and Bosporus in the 4th-3rd c. BC 

Dr of Hist. Sc. (Dr hab.), Senior Fellow  
Institute of History of Ukraine  
of the NAS of Ukraine 
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Заключне  

засідання 

Keynote 

speakers 

 Геннадій Казакевич  
д.і.н., доцент 

КНУ імені Тараса Шевченка 
 Топос Скіфії у 

ранньосередньовічних  
Origo gentis  

Gennadiy Kazakevich  

Topos of Scythia in the  
Early Medieval Origo gentis 

Dr of Hist. Sc. (Dr Hab.), Associate Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Вадим Рубель 
д.і.н., професор 

КНУ імені Тараса Шевченка 

Японський геополітичний 
інтерес в перейменуваннях 

Кореї кінця XIX – початку XX ст.: 
гіпотетична реконструкція 

Vadym Rubel 

Japanese Geopolitical Interest in 
Renaming Korea in the Late 19th 
– Early 20th Centuries: 
A Hypothetical Reconstruction 

Dr of Hist. Sc. (Dr Hab.), Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Секція 1.  

Давня Греція 

Володимир Крамський 

Section 1. 

Ancient Greece 

студент 
ХНУ імені В. Каразіна 

Легкоозброєні війська держави 
Селевкідів у війні проти Риму 

Volodymyr Kramskyi 

Seleucids’ light-armed troops in 
the war against Rome 

student 
Karazin National University of Kharkiv 

 Андрій Зелінський 
к.і.н., старший науковий співробітник 

незалежний дослідник 

Епіграми Посидіппа, Епінікія 
Каллімаха і успадкування 

Птолемеєм ІІІ Киренаїки 

Andrii Zelinskyi 

Epigrams of Posidippos, 
the Epinikia of Kallimachos 
and Inheritance of Kyrenaika 
by Ptolemy III 

PhD, Senior researcher 
independent researcher 

Костянтин Нефедов  
к.і.н., доцент  

Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського  

«Харківський авіаційний інститут» 
«Царське місто» та культ 

правителя в епоху раннього 
еллінізму 

Konstantyn Nefedov 

Royal City and the Ruler Cult in 
the Early Hellenistic Age 

PhD, Assistant Professor 
N.E. Zhukovsky National Aerospace University 
«Kharkov Aviation Institute» 

 Ігор Панафідін 

к.філос.н., старший викладач  
Криворізький державний педагогічний 

університет 
Культура «справедливої війни» у 

Давній Спарті 

Igor Panafidin 

The culture of  just war  
in Ancient Sparta 

PhD, Assistant Professor  
State Pedagogical University of Kryvyi Rih  

Андрій Козак  
к.і.н.,доцент  

Чернівецький факультет Національного 
технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» 
Пірр Епірський та Ксантіпп 
Лакедемонянин: з приводу 
спадкоємності військових 

традицій у Західному 
Середземномор’ї першої 

половини III ст. до н. е. 

Andrey Kozak  

Pyrrhus of Epirus and Xanthippus 
of Lacedaemon: about the 
continuity of military traditions in 
the Western Mediterranean in the 
first half of the 3rd century BC  

PhD, Associate Professor 
Chernivtsi Faculty of the National Technical 
University «Kharkiv Polytechnic Institute» 

Модератор секції / Moderator к.і.н., доц. Людмила Пономаренко / Liudmyla Ponomarenko, PhD 
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Андрій Федорук  
к.і.н., доцент  

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича  

Паніонська битва (200 р. 
до н. е.): помилка Зенона 

Родоського чи особливості 
етолійської тактики?  

Andrii Fedoruk  

Panion’s battle (200 BC): error of 
Zeno of Rhodes or features of 
Aitolian’s tactics? 

PhD, Associate Professor 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University  

Людмила Пономаренко  
к.і.н.,доцент  

Центральноукраїнський державний 
педагогічний університету 

ім. В. Винниченка  
Гендерна проблема при 

вивченні історії Стародавньої 
Греції  

Liudmyla Ponomarenko  

Gender problem in the history of 
Ancient Greece 

PhD, Associate Professor 
V. Vynnychenko Central Ukrainian State 
Pedagogical University  

Андрій Рябко  
аспірант 

ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Мусичне виховання в полісах 
Північного Причорномор’я 

Andrii Riabko  

Musical education in the Northern 
Black Sea Littoral city-states 

postgr. st. 
V. N. Karazin Kharkiv National University 

Оксана Ручинська  
к.і.н.,доцент  

ХНУ імені В. Н. Каразіна  
Особливості евергетії в 

античних полісах Північно-
Західного Причорномор’я  

(IV–II ст. до н.е.) 

Oksana Ruchynska  

Features of evergesia in ancient 
Greek cities of the northwestern 
Pontic region  
(the 4th-2nd century BC) 

PhD, Associate Professor 
V. Karazin Kharkiv National University  

 Сергій Д’ячков 
к.і.н., директор Харківського 

університетського ліцею 

Програма з історії стародавнього 
світу для загальної середньої 

школи (6 клас): тріумф неуцтва і 
хуторянства  

Serhiy Dyachkov 

Ancient History Programme for 
Secondary Schools (6 form): the 
Triumph of Ignorance and 
Provincialism 

PhD 
Kharkiv University Lyceum 

Олександр Кір’яков 
аспірант 

КНУ імені Тараса Шевченка 

Фіви та Беотія в поемах Гомера 

Oleksandr Kiriakov 

Thebs and Boiotia in Homer’s 
poems 

postgr. student 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Амгад Джозеф Елвакіл 
д. н., почесний науковий співробітник 

Університет Ліверпуля 
(Великобританія) 

Незвична природа та 
характеристика єгипетських 

божеств в іконографії 

Amgad Joseph Elwakeel 

Non-standard Natures and 
Characteristics of Egyptian Deities 
in Iconography 

Dr of Sc, Honorary fellow 
University of Liverpool 

Секція 2.  

Давній Схід 

Section 2. 

Ancient East 

Максім Лєбєдєв 
д.і.н., старший науковий співробітник 

Інститут сходознавства  
Російської Академії наук (Росія) 

Місія загадкового фараона Іті 
до Ваді-Хаммамат 

Maxim Lebedev 

The mission of the enigmatic king 
Ity to Wadi Hammamat 

Dr of Sc, Senior researcher 
Institute of Oriental Studies 
Russian Academy of Sciences 

Катерина Бауліна 
аспірантка  

КНУ імені Тараса Шевченка 

Концепція «хварни» в 
ахеменідському Ірані 

Kateryna Baulina  

Conception of hvarna in 
achaemenid Iran 

Postgr. student 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Ольга Заплетнюк 
к.і.н., асистент  

КНУ імені Тараса Шевченка 

Релігійна політика  
фараона Тутмоса IV  

Olga Zapletniuk 

Religion Policy of 
Pharaoh Thutmose IV  

PhD, Assistant Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Адам Лукашевич 
д.і.н., професор 

Варшавський університет 
(Польща) 

Зустріч культур у Єгипті 

Adam Lukaszewicz 

A meeting of cultures in Egypt 

Dr Hab., Professor 
Uniwersytet Warszawski 
 

Модератор секції / Moderator д.і.н. Микола Тарасенко / Mykola Tarasenko, Dr Hab. 

Сергій Цацин  
аспірант 

Нижньогородський державний університет 
імені Н.І. Лобачевського 

(Росія) 
Римський імператор як земне 

втілення бога Серапіса в Єгипті 

Sergey Cacean 

Roman Emperor as an earthy 
incarnation of the god Sarapis in 
Egypt 

Postgr. student 
Lobachevsky Nyzhny Novgorod State University  
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Секція 3.  

Давній Рим 

Section 3. 

Ancient Rome 

Олексій Мосолкін 
к.і.н., доцент 

Московський державний університет 
імені М.В. Ломоносова (Росія) 

Чи була вовчиця початково 
твариною Марса в легенді про 

Ромула і Рема? 

Alexey Mosolkin 

Was the she-wolf initially the 
animal of Mars in the legend of 
Romulus and Remus? 

PhD, Associate Professor 
Lomonosov State University of Moscow  

Андрій Янко 
к.і.н., доцент 

Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка 

  
Етруський термін meθlum та 

його можливе значення 

Andrii Yanko 

Etruscan term meθlum and its 
possible meaning 

PhD, Associate Professor 
Poltava National Technical Yuri Kondratyuk 
University 

Дмитро Пуховець 
к.і.н., доцент 

КНУ імені Тараса Шевченка 
  

Промова Лібанія «До 
Тимократа» як джерело 

вивчення пізньоантичних 
театральних клакерів 

Dmytro Pukhovets 

Libanius’ To Timocrat as the 
source for the late antique theatre 
claqueurs 

PhD, Associate Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Світлана Ковальова 
к.юр.н., доцент 

Чорноморський національний університет 
імені Петра Могили 

Рецепція римського права у 
литовсько-руському праві XV ст. 

Svitlana Kovalova 

Reception of Roman Law in the 
15th century Lithuanian-Russian 
Law 

PhD, Associate Professor 
Petro Mohyla Black Sea National University 

Модератор секції / Moderator к.і.н., доц. Олег Малюгін / Oleg Maliugin, PhD 

Аліна Грегуль 
аспірантка 

КНУ імені Тараса Шевченка 
 Гіпсікратія: дружина vs. воїн 

Мітрідата VI Евпатора (від 
античних джерел до рецепцій 

доби Відродження) 

Alina Hrehul 

Hypsicratea: the spouse vs. 
warrior of Mithridates VI Eupator 
(from the ancient sources to the 
Renaissance’s receptions) 

postgr. st. 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Альона Походнякова   
аспірантка  

ХНУ імені В. Н. Каразіна  
  

Набатейський ἐπίτροπος Сіллай 
за свідченнями наративних та 

нумізматичних джерел  

Aliona Pokhodniakova  

Nabataean ἐπίτροπος Syllaeus 
According to the Narrative and 
Numismatic Sources 

postgr. student 
V. N. Karazin National University of Kharkiv  

Олексій Руденко 
студент 

КНУ імені Тараса Шевченка 

Корупція і політичні махінації в 
Пізній Римській республіці 

Oleksii Rudenko 

Corruption And Illegal Political 
Practices In The Late Roman 
Republic 

student 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Денис Хоменко 
студент 

 Черкаський національний університет імені 
Богдана Хмельницького 

Аграрний закон Спурія Торія та 
його реалізація в Римській 

Denys Khomenko 

Spurius Thorius Land low and its 
realisation in the Roman Republic 

student 

The Bohdan Khmelnytsky National University of 
Cherkasy 

Віктор Гуменний 
аспірант 

Львівський національний університет  
імені Івана Франка 

  Осроена у контексті римської 
політики на Сході під час 

парфянської кампанії Траяна 

Viktor Humennyi 

Osroene in the context of Roman 
policy in the East during Trajan's 
Parthian Campaign 

postgr. st. 
Ivan Franko National University of Lviv 

Євгенія Федченко 
аспірантка 

 КНУ імені Тараса Шевченка 
Сексуальність та гумор у 

Давньому Римі: 
переосмислення та нові варіації 

Yevheniia Fedchenko 

Sexuality and humor in tne 
Ancient Rome: reinterpretation 
and new variations 

postgr. st. 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Секція 4.  
Рецепції давніх  

цивілізацій 

Section 4. 
Receptions of ancient 
civilisations 

Катерина Дмитриєнко 
студентка 

КНУ імені Тараса Шевченка 
  Трансформація античного одягу 

в християнське церковне 
облачення священнослужителів, 

на прикладі казули 

Kateryna Dmytryienko 

The transformation of the ancient 
clothes in the Christian church 
vestments, on an example of a 
chasuble 

student 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Марта Тимошенко 
к.філол.н., старший викладач 

Український католицький університет 
  Антична спадщина на мапі 

Понту Евксинського Абрахама 
Ортелія 1590 року 

Marta Tymoshenko 

Ancient Heritage on the Abraham 
Ortelius’ Map of Pontus Euxinus 
from 1590 

PhD, Assistant Professor 
Ukrainian Catholic University 

Вячеслав Ціватий 
к.і.н., доцент 

КНУ імені Тараса Шевченка 
  Інститут полісу в історичній 

ретроспективі: міжцивілізаційне 
надбання, феномен, рецепція 

(від Античності до раннього 
Нового часу) 

Viacheslav Tsivatyi 

The Institute of City-state in 
Historical Retrospective Review: 
Crosscivilizational Acquisition, 
Phenomenon, Reception (From 
Antiquity to Early Modern Period) 

PhD, Associate Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Модератор секції / Moderator д.і.н., доц. Геннадій Казакевич / Gennadiy Kazakevich, Dr of Sc. 

Стефанія Ковбасюк 
к.і.н., асистент 

КНУ імені Тараса Шевченка 
 
 

Інтер’єр у нідерландському 
мистецтві XVI ст.: відродження 

Античності чи «імпорт» 
Італійського Ренесансу (на 
прикладі «Таємної вечері») 

Stefaniia Kovbasiuk 

Interior in the Sixteenth century 
Netherlandish art: revival of 
Antiquity or «import» of the Italian 
Renaissance (based on the Last 
supper paintings) 

PhD, Assistant Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Ірина Папа 
аспірантка 

Український католицький університет 
 
 

Lingua Latina на сторінках 
подорожніх записок данського 

дипломата початку XVIII ст. 

Iryna Papa 

Lingua Latina in The Eighteen-
Century Travel Diary of Danish 
Diplomat 

postgr. student 
Ukrainian Catholic University 

Роман Івашко 
аспірант 

ЛНУ імені Івана Франка 
 Антична традиція і хрестовий 

похід на порятунок 
Константинополя (1443-1445) 

Roman Ivashko 

Ancient tradition and crusade on 
the rescue of Constantinople  
(1443-1445) 

postgr. student 
Ivan Franko National University of Lviv 

Олександр Ілларіонов 
студент 

КНУ імені Тараса Шевченка 
  Проблематика Теодоріканського 

Відродження в світлі рецепції 
античної римської спадщини 

Oleksandr Illarionov 

Problematics of the Theoderican 
Renaissance in view of receptions 
of the ancient Roman civilization 

student 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Володимир Гуцул  
к.і.н.  

Ужгородський національний університет 

Рецепція античної воєнної 
справи в аналітичній літературі 

Центрально-Східної Європи 
доби Ренесансу: приклад 

трактату Станіслава Сарніцкого 
«Книги гетьманські» 

Volodymyr Gutsul 

Reception of the antique art of war 
in the analytic literature of the 
Central East Europe during the 
Renaissance: a case-study of 
Stanislaw Sarnicki’s Księgi 
Hetmańskie  

PhD 
National University of Uzhorod 

Людмила Ващук 
к.і.н., Symbolon. Центр середньовічних та 

ранньомодерних студій 
  Тлінність тіла короля: хвороби 

ренесансного правителя 
Франциска І Валуа 

Liudmyla Vashchuk 

The caducity of the king's body: 
the diseases of the Renaissance 
ruler Francis І Valois 

PhD, Symbolon. Center for Medieval and Early 
Modern Studies 

Олександр Охріменко 
к.і.н, асистент 

КНУ імені Тараса Шевченка 

Рукописна «Збірка творів 
римських авторів» ХV ст. й 
ренесансний читач / писар 

Oleksandr Okhrimenko 

Manuscript of the Collection of the 
Roman Writers of the 15th century 
and Renaissance reader / scriber 

PhD, Assistant Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Ілля Левченко  
студент 

КНУ імені Тараса Шевченка 
  

Рецепція античного міфу про 
Клітемнестру в драмі 

«Кассандра» Лесі Українки та 
поемі «Клітемнестра» Оксани 

Забужко  

Illya Levchenko  

The reception of the ancient myth 
about Clytemnestra at the drama 
Kassandra by Lesia Ukrainka and 
the poem Klitemnestra by Oksana 
Zabuzhko 

student 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Христина Огородник  
студентка 

КНУ імені Тараса Шевченка 
  

Khrystyna Ohorodnyk 
student 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Андрій Домановський   
к.і.н., доцент 

ХНУ імені В. Н. Каразіна 
  

Античні первні у соціальній етиці 
торгівлі у ранньосередньовічній 

Візантії (IV–XII ст.)  

Andrii Domanovskyi  

Ancient principles in the social 
ethics of trade in the early 
medieval Byzantium  
(the 4th-12th centuries) 

PhD, Associate Professor 
V. N. Karazin Kharkiv National University  

Микола Рудь 
к.і.н., доцент 

КНУ імені Тараса Шевченка 
  Місія Оттона Бамберзького  

20-х років ХІІ ст. та її роль у 
християнізації  

Західного Помор’я 

Mykola Rud 

Otto of Bamberg’s Mission of the 
1120s and its role in the baptizing 
of Pomerania  

PhD, Associate Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Галина Петрик 
вчитель-методист 

Академія сучасної освіти 
Проблемні питання висвітлення 

історичних фактів в процесі 
викладання інтегрованого курсу 

«Мистецтво»  

Galyna Petryk 

Problematic Issues of Covering 
Historical Facts in the Process of 
Teaching Integrated Course Art 

teacher-methodologist 
Academy of Modern Education 

Андрій  Сорокін  
студент 

КНУ імені Тараса Шевченка 
Використання історії 

стародавнього світу у київських 
міських газетах (1990–1991 рр.)  

Andrii Sorokin  

The usage of ancient history in the 
Kyiv city newspapers (1990–1991) 

student 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 

Андрій Коваль 
к.і.н. 

КНУ імені Тараса Шевченка 
  Античне коріння  

британського просвітництва  

Andrii Koval 

Ancient origins of the British 
Enlightment  

PhD 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Пленарне 
засідання 

Keynote 
papers 

Микола Тарасенко 
д.і.н., старший науковий співробітник 

Інститут сходознавства 
ім. А.Ю. Кримського НАН України 

Давньоєгипетські пам'ятки 
ХХІ династії в музеях України 

У доповіді надається огляд давньоєгипетських 
пам’яток, що датуються ХХІ династією. У музейних 

зібраннях України цей період представлено 
артефактами трьох типів: це саркофаги, ушебті та 

пелени мумій. Найбільше число і різноманіття 
артефактів знаходиться в Одеському 

археологічному музеї НАН України. Це чотири 
саркофага, три ушебті та пелена мумії. Два 

саркофага (ОАМ № 52976 і № 71695), ушебті та 
пелена походять з т. зв. «жрецького тайника» 

в Баб ель-Гусус. Вони були подаровані Російської 
імперії Хедивом Єгипту в 1893 р. Компактна група 
артефактів ХХІ династії є також в музеях Західної 

України. У Львівському Музеї історії релігії 
знаходиться фрагмент мумійной кришки (інв. № Ар-
227), а в Музеї східного мистецтва в Золочівському 

замку є фрагмент стінки саркофагу (інв. № ЛІМ.А-
3182/2) й ушебті. У доповіді розглядається історія 
появи цих старожитностей в музейних колекціях, і 

обговорюються проблеми їх дослідження. 

Mykola Tarasenko 

Ancient Egyptian Objects of the 
21st Dynasty in the Museums of 
Ukraine 

The report gives an overview of the Ancient Egyptian 
antiquities dating back to the 21st Dynasty. In the 
museum collections of Ukraine, this period is 
represented by three types of objects: the coffins, 
shabti, and mummy wrappings. The largest number and 
variety of artifacts is located in the Odessa 
Archaeological Museum of the National Academy of 
Sciences of Ukraine. These are four coffins, three shabti 
and a mummy wrapping. Two coffins (OAM № 52976 
and № 71695), shabti and wrapping originate from a so-
called Priests cache at Bab el-Gusus. They were 
presented to the Russian Empire by the Khediv of Egypt 
in 1893. A compact group of 21st Dynasty artifacts is 
also kept in the museums of Western Ukraine. In the 
Lviv Museum of  the History of  Religiothere is a 
fragment of the mummy-cover (inv. no. Ar-227), and in 
the Museum of Oriental Art in Zolochiv Castle the 
fragment of the coffin wall (inv. no. LIM.A-3182/2) and 
shabti are exhibited. The report examines the history of 
the provenance of these antiquities in the museum 
collections, and discusses the problems of their 
research. 

Dr of Hist. Sc. (Dr Hab), Senior Fellow  
A.Yu. Krymskyi Institute of Oriental Studies of 
the NAS of Ukraine 
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Шандор Фйольдварі 
д.і.н., науковий співробітник 
Дебреценський Універсітет 

(Угорщина) 
 
 Рецепція давньогрецької та 

латинської літератур в 
угорській, литовській, 

естонській літературах - 
порівняльне дослідження  

Ми вивчаємо «національні» поетичні тексти під 
впливом стародавніх літератур - це відрізняється від 

значення самої античної культури в окремих 
літературах. - Метричні вірші естонського Густава 

Суйтис (початок ХХ ст.) не потрапили до канону до 
такої міри, як його тонічні вірші; стародавність 

завоювала свої позиції з Айн Каалеп у ХХ ст. в 
естонської літературі. Литовський канон містить 

набагато більше творів із зверненнями до класичної 
давнини, наприклад, Донналітіс у XVIII ст. («Пори 
року», що йдуть за «Георгіоками» Вергілія), потім 

Maironis в XIX-XX ст., а також інші. - Угорський 
романтизм багатий глибокими знаннями античності, 

як і вірші Д. Берженія (початок ХХ ст.), написані в 
складних метричних строфах Сафо і Алкая, а його 

метафори та мотиви були запозичені також з 
давньої міфології та історії. Він і попередник 

Д. Баротий-Сабо (кінця XVIII ст, з саффічними 
строфами) є частиною обов'язкового матеріалу у 

середніх школах навіть зараз. Угорська проза XX ст. 
також багата довгими реченнями і строго будується 

абзацами відповідно до класичної риторики, що 
також проявляється у порівняннях, символах та 

малюнках; це зрозуміло завдяки майстерності  
класичної давнини. -  Просодія є одним, але не 

єдиним визначальним чинником. Угорська та 
естонська мови схожі на просодію, але відрізняються 

зверненнями до старовини в національних 
літературах. Індоєвропейська литовська мова має 
таку ж структуру та просодію, що й давньогрецька 
мова (навіть тонічний наголос схожий на ‘ чи ` і ~); 

все ж таки у фіно-угорській угорській літуратурі 
виявляються ще більше віршів в античному стилі. 

Роль античності в угорській національної 
ідентифікації була великою: латинська мова була 

офіційною мовою державної адміністрації та права 
аж до 1844 року; і старогрецька та латинська мови 

були обов'язкими предметами у середніх школах 
Угорщини до 1945 р.  

Sándor Földvári 

Reception of the Ancient Greek 
and Latin Literatures in 
Hungarian, Lithuanian, 
Estonian Literatures – 
A Comparative Study 

We study the «national» texts under influence of the 
ancient ones – it is different from the significance of the 
antique cultures themselves in the particular literatures. 
- The metrical poems by Estonian Gustav Suits (early 
20th c.) have not got into the canon but his accent-
based tonic verses; the antiquity gained its rank by Ain 
Kaalep in the 20th century. The Lithuanian canon 
contains far more pieces with reminiscences of 
Classical Antiquity, as those by Donelaitis in 18th 
(Seasons following the Georgicon by Vergilius), then 
Maironis in 19/20th cc, and other ones, too. - Hungarian 
romanticism is rich in deep knowledge of the antiquity, 
as for D. Berzsenyi’s poems (early 19th c.), written in 
complicated metric strophes of Sappho and Alkaios, 
and his metaphors and motives were borrowed from the 
ancient mythology and history, too. He and predecessor 
D. Baróti-Szabó (late 18th c, with sapphic strophes) are 
parts of obligatory matter in secondary schools even 
nowadays. The 19th c. Hungarian prose, too, is rich in 
the long sentences and in strictly-build paragraphs 
according to the classical rhetoric, also in comparisons, 
symbols and pictures. -The prosody is one but not the 
only determining factor. Hungarian and Estonian are 
similar by prosody but different by the reminiscences of 
antiquity in national literatures. The Indo-European 
Lithuanian has the very same structure and prosody as 
the Ancient Greek (even the tonic stress is similar as ´ 
or ` and ~), however, the Finno-Ugric Hungarian shows 
even more poems written in antique manner. The role of 
the antiquity in the Hungarian national identification was 
great: Latin was the official language of the state 
administration and law, too, until 1844, and Greek and 
Latin were obligate subjects of the GCE in Hungarian 
secondary schools until 1918 (Latin up to 1945). 

Dr. Univ. in History, Research Fellow 
Debrecen University (Hungary) 
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Олег Малюгін 
к.і.н., доцент  

Білоруський державний університет 
(Білорусь) 

Мітраїзм Римської Британії: 
нові напрямки вивчення 

Історія вивчення мітраїзму на території Британських 
островів налічує понад два століття, але основні 

успіхи були пов'язані з дослідженнями середини ХХ 
століття. До 1960-их рр. визначилося основне коло 

відомих мітраїстичних написів (Roman Inscriptions of 
Britain, vol. 1) і було розкопано багато мітреумів - як 

лондонський, так і на валу Адріана. Це привело й до 
створення узагальнювальних праць з історії 

мітраїзму в римській Британії, які стали згодом 
класичними (Е. і Дж. Харріс, Дж. Шефферд та ін.). 

Новий імпульс вивченню мітраїзму був у самому 
кінці ХХ – початку XXI ст. Серед основних напрямів 

досліджень слід виділити активізацію археологічного 
вивчення мітреумів і використання нових підходів до 

аналізу наявного в розпорядженні вчених 
документального та археологічного матеріалу. 

Археологічно найбільш значущими є масштабні 
дослідження лондонського мітреуму у Волбруці й 

виявлення нового мітреуму в Інвереску (Шотландія). 
Під час досліджень лондонського мітреуму було 

виявлено величезну кількість артефактів (понад 14 
000), зокрема низку унікальних знахідок, а сам храм 

було відтворено на своєму оригінальному місці й 
відкрито для відвідувачів. Розкопки в Шотландії 

відкрили залишки найпівнічнішого мітреуму в 
римському світі, на додачу – найбільш раннього з 

британських мітреумів (середина II ст.). Серед нових 
підходів до аналізу фактологічного матеріалу (поряд 

із популярними астрономічними й космологічними 
інтерпретаціями) можна зазначити дослідження, 

спрямовані на вивчення ритуального простору 
мітреумів (А. Норберг), масових знахідок із розкопок, 

зі спробою реконструкції мітраїстичної «ритуальної 
трапези» (В. Хейсі) або спробу реконструювати 

поширення мітраїзму в Британії на основі теорій 
мереж – Network Theories (А. Купер). Усі ці 

дослідження разом узяті дають змогу багато в чому 
по-новому змалювати історію мітраїзму в римській 

Британії. 

Oleg Maliugin  

A study of Mithraism in Roman 
Britain: new approaches 

The history of studying Mithraism in the British Isles has 
more than two centuries, but the main successes were 
related to the studies of the mid-twentieth century. By 
the 1960s, the main circle of known Romantic 
inscriptions (Roman Inscriptions of Britain, vol. 1) was 
determined, and a lot of memorials were discovered - 
both London and the hill of Adrian. This led to the 
creation of general works on the history of Mithraism in 
Roman Britain, which later became classical 
(E. and J. Harris, J. Shefferd, etc.). A new stage of the 
studies of Mithraism was opened at the very end of the 
20th - beginning of the 21st century. The main areas of 
research are the activation of the archaeological study 
of mithraeum, and the use of new approaches to the 
analysis of available documentary and archaeological 
materials. Archaeologically the large-scale research of 
the London mithraeum in Wolbrook and the discovery of 
a new mithraeum in Inveresk (Scotland) are the most 
significant. During the studies of the London’s 
mithraeum, a huge number of artifacts (over 14,000) 
were discovered, including a number of unique finds, 
and the temple was reproduced in its original place and 
open to visitors. Excavations in Scotland discovered the 
remnants of the most northerly mithraeum in the Roman 
world, in addition - the earliest of the British mithraeums 
(mid the 2nd century). Among the new approaches to 
the analysis of factual material (along with popular 
astronomical and cosmological interpretations), it is 
possible to point out studies aimed at studying the ritual 
space of memorials (A. Norberg), mass discoveries 
from the excavations, with the attempt to reconstruct the 
mithraic «ritual meal» (W. Hessey) or attempt to 
reconstruct the spread of mithraism in Britain based on 
Network Theories by A. Cooper. All these studies 
together give us a new look at the history of Mithraism 
in Roman Britain. 

PhD, Associate Professor 
Belarusian State University 
(Belarus) 
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Марина Скржинська 
д.і.н., старший науковий співробітник 

Інститут історії України НАН України 

Італійські ювеліри в 
Херсонесі та на Боспорі  

в ІV-III  ст. до н.е. 

Чимало видатних античних ювеліри їздили у різні 
міста виконувати складні державні і приватні 

замовлення. В період еллінізму грецькі колонії в 
Південній Італії були відомі своїми ювелірами. 

Декого з них запрошували працювати в Херсонес і 
на Боспор. В останній третині IV-III ст. до н. е. 
італійські ювеліри робили штемпелі для ряду 

херсонеських монет. Про це свідчить особлива 
техніка лиття та обробка монетних заготовок, 

характерні для сицилійських міст. Ті ж італійські 
ювеліри, володіючи мистецтвом мікротехніки, 

виготовляли на замовлення заможних херсонеситів і 
боспорян золоті сережки «розкішного стилю» і срібні 

прикраси для кінських вуздечок. В некрополі 
Феодосії знайдено великі золоті сережки з крихітною 

фігуркою Ніки на квадризі; цей виріб одноголосно 
визнано неперевершеним шедевром античного 

ювелірного мистецтва.  

Maryna Skrzhynska 

Italian Jewelers  
in Chersonese and Bosporus  
in the 4th-3rd c. BC 

Many prominent antique jewelers traveled to various 
cities to fulfill the complicated state and private orders. 
During the Hellenistic period, the Greek colonies in 
Southern Italy were known for their jewelers. Some of 
them were invited to work in Chersonese and the 
Bosporus. In the last third of the 4th-3rd centuries BC 
Italian jewelers made stamps for a number of 
Chersonese coins. This is evidenced by the special 
technology of casting and processing of coin blanks, 
typical in Sicilian cities. The same Italian jewelers, with 
the art of micro-techniques, made for wealthy 
chersoneses and bosorians golden earrings of luxurious 
style and silver jewelry for horse bridles. In the 
necropolis of Theodosius found large golden earrings 
with a tiny figure of Nike on the quadrice; this product is 
unanimously recognized as the masterpiece of antique 
jewelry. 

Dr of Hist. Sc. (Dr Hab.), Senior Fellow 
Institute of History of Ukraine 
of the NAS of Ukraine 
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 Геннадій Казакевич  
д.і.н., доцент 

КНУ імені Тараса Шевченка 
 

Топос Скіфії у 
ранньосередньовічних  

Origo gentis  

Одним із проявів переосмислення античної 
інтелектуальної спадщини в епоху раннього 

середньовіччя були т. зв. Origo gentis – псевдоісторії 
про походження народів та династій. Їхня поява була 

обумовлена потребою конструювання нових 
ідентичностей, здатних інтегрувати колишніх 

язичників та християн, нащадків римських 
провінціалів та варварів-переселенців. У 

часопросторі багатьох Origo gentis важливу роль 
відігравав образ Скіфії як легендарної 

Прабатьківщини. Зокрема, Скіфія фігурувала як 
проміжний (Йордан) або вихідний (Ісидор 

Севільський) пункт міграції готів; як країна 
походження піктів (Беда Преподобний) і скоттів 

(Книга захватів Ірландії); як батьківщина нордичних 
богів та предків норвезької правлячої династії (Сага 

про Інглінгів).  
Таку прискіпливу увагу середньовічних авторів до 

Скіфії прийнято пояснювати тим, що терміни 
Scythae/Scythia виглядали для них співзвучними 
словами Gothi, Scotti, Svíþjoð (Швеція), Scedenig 
(Скандинавія) тощо. Вигаданий зв’язок між цими 
етнічними та географічними поняттями дозволяв 

вписати нові спільноти у контекст подій стародавньої 
історії, узгодити їхнє походження з біблійною 

генеалогією. Хоча це припущення є цілком 
справедливим, воно значною мірою спрощує 

ситуацію. Крім Біблії, представники 
ранньосередньовічної історіографії були змушені 

враховувати два інших важливих світоглядних 
орієнтири. Першим з них була фольклорна традиція 
про перебування германських народів у Північному 

Причорномор‘ї, яка в ісландському епосі доживає до 
ХІІІ ст. Другий становила греко-римська географія, 

згідно з якою Скіфія, Скандинавія, міфічна 
Гіперборея, Британія та Ірландія були розташовані в 

одній, північній, частині ойкумени. Уявлення про 
Скандинавію як острів у «Скіфському океані» 

пояснює, чому, наприклад, у Сазі про Інглінгів 
міфічний Асгард фактично являє собою проекцію 

античного міфу про Гіперборею.  
Отже, історії про походження народів Північної та 
Західної Європи зі Скіфії не можна повною мірою 

вважати вигаданими. По-перше, деякі з них 
апелювали до історичної пам’яті про реальні, 

археологічно підтверджені, події Великого 
переселення народів (наприклад, про міграцію готів 

з Прибалтики у Північне Причорномор’я). По-друге, з 
точки зору знайомих з античною географією 

скандинавів, ісландців та ірландців, вони справді 
були мешканцями північної частини світу, прилеглої 

до Скіфії та пов’язаної з нею. 

Gennadiy Kazakevich  

Topos of Scythia in the  
Early Medieval Origo gentis 

The concept of ‘Scythia as an ancestral homeland’ 
played an important role in the Early Medieval Origo 
gentis. The narratives about the origin of peoples aimed 
to contribute the construction of new identities in Europe 
after the Roman empire declined. Iordanes and Isidore 
of Seville considered Scythia as either starting or 
passing point of the Gothic migrations. Bede the 
Venerable and anonymous authors of Lebor Gabála 
Érenn named Scythia as a homeland of the Picts and 
Scots, while in the Icelandic Ynglinga saga it was 
considered as a native land of the Norse gods.  
It is widely accepted that the medieval intellectuals used 
the phonetic similarity of the ethnic and geographical 
terms Scythae/Scythia, Gothi, Scotti, Svíþjoð (Sweden) 
and Scedenig (Scandinavia) to construct links between 
the new ethnic and political entities, Classical history 
and biblical genealogy of peoples. This supposition is 
undoubtedly correct, however, it tends to oversimplify 
the conditions of the Early Medieval historiography’s 
development. Apart from the Bible, the authors of the 
Origo gentis had to take into account at least two other 
important narratives. One of them was a still alive in the 
8th century Anglo-Saxon Britain and 13th century 
Iceland epic tradition, which dealt with the presence of 
the Goths and other Germanic peoples in the North 
Pontic area. Greek and Roman geography was another 
narrative, which medieval authors had to regard. 
According to Pomponius Mela, Plinius the Elder and 
other Classical writers, the lands of Scythia, 
Scandinavia, mythical Hyperborea, Britain and Ireland 
made up a single region – northern periphery of the 
inhabited world. Visualization of Scandinavia as an 
island in the Scythian Ocean, coming from the Greek 
and Roman geography, explains why the description of 
Asgard in the Ynglinga saga is to a large extent 
dependent on the Hyperborea’s depictions in the 
Classical cosmographies.  
To sum up, one should not consider the stories about 
the Scythian origin of some Northern and Western 
European peoples as a complete fiction for at least two 
reasons. Firstly, some of the Origo gentis appealed to 
the folklore tradition, which, in its turn, preserved a 
reminiscence of the historically and archaeologically 
attested events (such as the Gothic migration from the 
Baltic littoral to the North Pontic area). Secondly, from 
the viewpoint of educated medieval Scandinavians, 
Icelanders and Irishmen, their own homelands were a 
part of a single region, neighboring Scythia and being 
closely connected with it. 

Dr of Hist. Sc. (Dr Hab,), Associate Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Вадим Рубель 
д.і.н., професор 

КНУ імені Тараса Шевченка 

Японський геополітичний 
інтерес в перейменуваннях 

Кореї кінця XIX – початку 
XX ст.: гіпотетична 

реконструкція 

В наявній історіографії прийнято вважати, що 
офіційне перейменування в 1897 р. назви корейської 

держави з Чосон на Техан було здійснене 
тогочасним корейським правителем Коджоном з 

метою звеличення державного статусу півострівної 
країни. Наступне повернення в 1910 р. колонізованій 

японцями Кореї попередньої назви Чосон 
розцінюється в літературі як ознака додаткового 

приниження корейської нації японськими 
колонізаторами. Аналіз смислового значення 

ієрогліфів, із яких складається назва Чосон (朝鮮), 
дає підстави стверджувати, що ініціатором обох 

перейменувань Кореї з Чосон на Техан і знову на 
Чосон міг бути саме офіційний Токіо, а мета цих 

перейменувань полягала зовсім в іншому. Спочатку 
Японія намагалась довести в такий спосіб 

необґрунтованість поширених в тогочасній науці 
теорій про корейські коріння японської 

імператорської династії. Назва Чосон в її 
ієрогліфічному написанні може бути осмислена не 

лише як «Країна Вранішньої Свіжості», а й як 
«Країна, звідки пішла династія». Тому явно під 

тиском японської сторони в 1897 р. офіційна назва 
Кореї була раптово змінена на просто «Велику 

державу» Техан (大韓). Проте після анексії Кореї 
Японією в 1910 р. офіційному Токіо навпаки стали 

геополітично вигідними аргументи на користь 
династійної єдності Кореї і Японії. Тож друге 

перейменування Кореї знову на Чосон, здійснене в 
умовах колоніального поглинання Кореї Японією, 

мало не принизити корейський етнос, а підкреслити 
ідею історичної етнічної єдності японського і 

корейського народів як єдиної імперської нації.  

Vadym Rubel 

Japanese Geopolitical Interest 
in Renaming Korea in the Late 
19th – Early 20th Centuries: 
A Hypothetical Reconstruction 

The existing historiography considers that in 1897 then 
Korean ruler Kojon officially renamed Korean State from 
Joseon to Daehan with the purpose of exalting the state 
status of the peninsular country. The next return of the 
former name of Joseon to Japan-colonized Koreans in 
1910 is considered in the literature to be a sign of 
additional humiliation for the Korean nation from 
Japanese colonialists. The analysis of the semantic 
value of characters, from which the name of Joseon is 
composed (朝鮮), gives reason to assert that the 
initiator of both Korean renaming processes from 
Joseon to Daehan, and then again to Joseon could be 
the official Tokyo, and the purpose of those renaming 
was completely different. Initially, Japan tried to prove in 
this way baselessness of the theories about the Korean 
roots of the Japanese imperial dynasty, which prevailed 
then. The name Joseon in its hieroglyphic writing can be 
understood not only as "The Country of the Morning 
Freshness", but as “The Country, from Which the 
Dynasty Came”. Therefore, apparently under pressure 
from Japanese side, in 1897 the official name of Korea 
was suddenly changed to simply the "Great Power" of 
Daehan (大韓). However, after Japan annexed Korea 
in 1910, official Tokyo, on the contrary, benefited from 
geopolitically advantageous arguments in favor of 
dynastic unity between Korea and Japan. Therefore, the 
second renaming of Korea to Joseon again, under 
conditions of Korea’s colonial absorption by Japan, was 
meant not to humiliate the Korean ethnic group, but to 
emphasize the idea of historical and ethnic unity of 
Japanese and Korean peoples as a unified imperial 
nation.  

Dr of Hist. Sc. (Dr Hab.), Professor 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Володимир Крамський 
студент 

ХНУ імені В. Каразіна 

Легкоозброєні війська 
держави Селевкідів у війні 

проти Риму 

Хоча увага багатьох дослідників спрямована 
передусім на вивчення важкоозброєнних частин 

(тяжка піхота та кіннота, бойові слони) і саме з ними 
пов’язує роль вирішального тактичного елементу у 

військовій історії Стародавнього світу, але без 
розуміння функцій та призначення легкоозброєних 
військ важко відтворити цілісну картину будь-якого 
військового зіткнення елліністичного періоду, адже 

вони становили невід'ємну частину елліністичної 
військової системи, зокрема й війська держави 

Селевкідів. Протягом III ст. до н.е. питома вага таких 
частин залишається стабільно високою і під час 

війни з Римом на початку II ст. до н.е. їх чисельність 
сягає ледь не третини усього війська. Постають 

питання – яким чином формувалися легкоозброєні 
підрозділи, яке озброєння вони застосовували та з 

огляду на це – яку саме тактичну роль мали 
виконувати. Важливо визначити – яким чином 

змінювалися принципи застосування легкоозброєних 
підрозділів при зіткненні із римською системою 

ведення бою після тривалого процесу формування 
тактичних традицій легкоозброєного війська 

Селевкідів під час бойових зіткнень на Сході. Яка 
роль відводилась легкоозброєним у тактичному 

баченні Антіоха III і його полководців та якою була 
ступінь виконання покладених на ці підрозділи 

сподівань? Відповіді на такі питання мають 
наблизити нас до повнішого розуміння відмінностей 

та спільних рис, що формувалися у римській та 
елліністичній військових традиціях щодо 

застосування різних за озброєнням родів військ, їх 
взаємодії та протидії. Також важливо визначити, які 

функції легкоозброєні підрозділи виконували за 
межами контексту вирішальних битв, тобто під час 

маршу та чисельних дрібних бойових зіткнень і 
польових маневрів. 

Volodymyr Kramskyi 

Seleucids’ light-armed troops in 
the war against Rome 

Although the attention of many researchers is primarily 
directed at the study of heavy armed troops (heavy 
infantry and cavalry, battle elephants) and with whom 
the role of a decisive tactical element in the military 
history of the Ancient World is associated with it, but 
without understanding the functions and assignment of 
easy-armored forces it is difficult to reproduce a 
coherent picture any military encounter of the Hellenistic 
period, since they were an integral part of the Hellenistic 
military system, including the Seleucid State troops. 
During the 3rd BC the proportion of such parts remains 
stable high and during the war with Rome in the 
beginning of the 2nd century BC their number reaches 
almost a third of the whole army. The question arises - 
how were assembled light armored units, which 
weapons they used and on this basis - what exactly 
tactical role they were expected to accomplish. It is 
important to determine how changed the principles of 
the use of light armed troops in the collision with the 
Roman system of combat after a long process of 
formation of tactical traditions of the light armed troops 
of Seleucids during military engagements in the East. 
What role did the armed forces play in the tactical vision 
of Antiochus III and his generals, and what was the 
degree of fulfillment of these expectations? Answers to 
such questions should bring us closer to the more 
thorough understanding of the differences and common 
features that were formed in the Roman and Hellenistic 
military traditions regarding the use of differently armed 
troops, their interaction and counteraction. It is also 
important to determine which functions armored units 
performed outside of the context of decisive battles, that 
is, during the march and numerous small-scale 
engagements and field maneuvers. 

student 
M. N. Karazin National University of Kharkiv 
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 Андрій Зелінський 
к.і.н., старший науковий співробітник 

незалежний дослідник 

Епіграми Посидіппа, Епінікія 
Каллімаха і успадкування 

Птолемеєм ІІІ Киренаїки 

У добре відомому адулітанському написі, третій 
представник Александрійської династії: Птолемей 

Евергет (246-222 роки до р.х.), між іншим вказує на 
успадкування від свого батька, Птолемея ІІ 

Філадельфа, області під назвою Лівія. Ця обставина 
дозволила низці сучасних дослідників, котрі 

справедливо ототожнюють Лівію з Киренаїкою, 
датувати початок чергової інкорпорації цієї області 
до складу птолемеївської імперії останніми роками 

життя Філадельфа. На цьому висновку, у свою чергу, 
базується припущення, згідно з яким майбутній 

Птолемей ІІІ напередодні свого воцаріння протягом 
нетривалого часу управляв Киренаїкою як чоловік 

юної киренської цариці: Береніки. 
Проте існує низка старих і нових аргументів на 

користь традиційної точки зору стосовно одруження 
Птолемея ІІІ з Беренікою після смерті Філадельфа з 

подальшою інкорпорацією Киренаїки. Серед таких 
аргументів: привалювання у 1-й полодині 240-х років 

до р.х. у Кирені республіканської партії; вірогідність 
опосередкованого контролю Філадельфа над 

киренськими республіканцями через аркадських 
філософів: Екдема і Демофана; удочеріння Береніки 

Птолемеєм ІІ на правах найстаршого її родича по 
батьківській лінії після смерті її фізичного батька: 
Магаса; перебування киренської цариці в останні 

роки правління Філадельфа в Александрії. 
Таким чином, можна говорити про формальне 
успадкування ще неодруженим Птолемеєм ІІІ 

Киренаїки через вдочеріння Береніки Філадельфом, 
котре й було зафіксоване в Адулітанському написі. 

Фактичне ж приєднання зазначеної області 
відбулося протягом перших місяців царювання 

нового александрійського володаря, чиї права були 
підкріплені шлюбом з киренською царицею. 

Andrii Zelinskyi 

Epigrams of Posidippos, the 
Epinikia of Kallimachos and 
Inheritance of Kyrenaika by 
Ptolemy III 

In the well-known Adulitan inscription, the third king of 
the Alexandrian dynasty: Ptolemy Euergetes (246-222 
BCE), has mentioned about the inheritance from his 
father: Ptolemy' II Philadelphos, an area, called Libya. 
This circumstance is allowing of a several of modern 
scholars, who rightly identify Libya and kyrenaika, to 
date the beginning of a next incorporation of this region 
into the Ptolemaic empire to a last years of life of 
Philadelphos. In turn, this conclusion is allowing  to 
assume, that a future Ptolemy III has ruled by 
kyrenaika, for a short time, on the eve of his reign as the 
husband of a young queen of Kyrene: Berenice. 
However, there are a few of old and new arguments, 
which are confirming the traditional opinion, that the 
marriage of Ptolemy III and Berenice was happening 
after the death of Philadelphos, but before of the 
absorption of Kyrenaika. There are the following 
arguments: in the first half of 240-th years BCE a 
republican party had the power in Kirene;  probably, 
Ptolemy Philadelphos had a indirect controlling by a  
kyrenian Republicans by means of a some arkadian 
philosophers: Ekdemos and Demophanes; After the 
death of her biological father: Magas, Berenika was 
adoption by Ptolemy II on the rights of her eldest 
relative in father's line; a queen of Kyrene has lived in 
Alexandria during a last years of Philadelphos' rule. 
This situation is allowing to assume, that a formal 
inheritance of Kyrenaika by unmarried Ptolemy III was 
carried out through the adoption Berenike by 
Philadelphos. De facto, the absorption of this region 
was carried out only during the first months of the reign 
of a new Alexandrian ruler, whose rights were backed 
up by marriage to the  queen of Kyrene. 

PhD, Senior researcher 
independent researcher 
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Костянтин Нефедов  
к.і.н., доцент  

Національний аерокосмічний університет 
ім. М.Є. Жуковського  

«Харківський авіаційний інститут» 

«Царське місто» та культ 
правителя в епоху раннього 

еллінізму 

З архаїчної епохи в Стародавній Греції існувала 
традиція шанування засновників міст як героїв-

ктистів. В епоху раннього еллінізму вона зазнала 
розвитку у вигляді богорівного культу царів, які 

засновували поліси, названі їх власним ім’ям. 
Традиційно вважається, що між цими двома 

формами культу не було суттєвої різниці, і отже 
шанування наступників Олександра Македонського в 

їх «царських містах» суттєво не вплинуло на 
формування нового інституту елліністичної 

державності – династичного царського культу. Проте 
аналіз епіграфічних, нарративних та нумізматичних 
джерел свідчить, що таке уявлення є помилковим. 

Вже в класичну епоху зафіксовано факти заміни 
культу реального засновника міста на культ іншої 

особи у відповідності зі змінами в системі влади, а 
також встановлення культу ктиста ще за життя 

засновника міста. Ці тенденції набувають 
подальшого розвитку в епоху діадохів. Першим 

отримує культове шанування у своєму «царському 
місті» Александрії покійний Александр 

Македонський, причому його культ засновується не 
міською громадою, а Птоломеєм І, який активно 

використовує образ богорівного завойовника для 
обґрунтування власних владних амбіцій. Інші діадохи 

ще за життя отримують сакральне шанування в 
заснованих ними полісах, і в деяких випадках, 

очевидно, самі керують відправленням власних 
культів. Кассандр після 305 р. до н.е. підвищує 

значення власного культу в заснованій ним 
Кассандрії через надання йому епонімного 

характеру. Після його смерті цей культ замінюється 
шануванням Деметрія Поліоркета, а потім Лісімаха, 

перетворюючись таким чином з культу ктиста на 
культ царя Македонії. Пізніше практику епонімату 

культу засновника царського міста запозичує 
Птолемей І для александрійського культу 

Александра, на основі якого Птолемей ІІ, створює 
династичний епонімний культ царів у власній 

державі. 
 Таким чином, традиція вшанування 

засновника міста відіграла важливу роль в 
інституалізації державного царського культу. Цьому 

сприяло як велике значенням «царських міст» в 
елліністичній ідеології, так і те, що в умовах 

зародження елліністичної монархії шляхи 
поширення шанування монарха поза межами полісу 

були майже відсутні.  

Konstantyn Nefedov 

Royal City and the Ruler Cult in 
the Early Hellenistic Age 

From the Archaic Age in Ancient Greece there was a 
tradition of worshiping the founders of cities as heroes-
ktistes. In the age of the early Hellenism, this tradition 
appeared in the form of the godlike cult of kings who 
founded the poliseis called their own name. It is 
traditionally believed that there was no significant 
difference between these two forms of cult, and 
therefore the veneration of Alexander Macedonian 
successors in their royal cities played no important role 
in the formation of a new institution of Hellenistic 
kingship - a dynastic royal cult. However, the analysis of 
epigraphic, narrative and numismatic sources suggests 
that such concept is inaccurate. Already in the Classical 
times there are known some facts of replacing the cult 
of the real founder of the city with the cult of another 
person in accordance with changes in the system of 
power, as well as the establishment of a cult in the 
lifetime of the founder of the city. These tendencies 
have been further developed in the age of diadochoi. 
Alexander the Great was the first who receive worship 
in his royal city of Alexandria after his death, and his cult 
is founded not by the city community, but by Ptolemy I, 
who actively used the image of the divine conqueror to 
justify his own ambitions of power. Other diadochoi 
received sacral worship in the cities founded by them 
already in lifetime, and in some cases they administered 
their own cults personally. After 305 BC Kassandros 
raises the value of his own cult in Kassandria, founded 
by him, with giving this worship an eponymous 
character. After his death, this cult is replaced by the 
worship of Demetrius Poliorketes, and then by 
Lysimachus, thus becoming from the cult of ktistes in 
the cult of the king of Macedonia. Later, the practice of 
the eponymous cult of the founder of the royal city 
borrowed by Ptolemy I for Alexander's cult, on the basis 
of which Ptolemy II, created a dynastic eponymous cult 
of kings in his own state. 
Thus, the tradition of honoring the founder of the city 
played an important role in the institutionalization of the 
state royal cult. This was facilitated by the great 
importance of royal cities in the Hellenistic ideology, as 
well as the fact that in the time when Hellenistic 
monarchy is just rising, the ways of spreading the 
monarch's veneration beyond the bounds of the polis 
were almost absent. 

PhD, Associate Professor 
M. E. Zhukovsky National Aerospace University 
«Kharkov Aviation Institute» 
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 Ігор Панафідін 
к.філос.н., старший викладач  

Криворізький державний педагогічний 
університет 

Культура «справедливої 
війни» у Давній Спарті 

«Афіноцентрична» традиція вивчення античної 
історії, яка домінувала у радянській і вітчизняній 

історіографії, стверджує, що культура Давньої 
Спарти майже нічого не залишила у спадок людству 

і передусім це стосується духовної культури – 
філософії, історії, літератури і т. ін. Проте у Давній 

Спарті існував певний рівень розвитку науки та 
культури, наприклад військова етика. Для сучасної 

України, яка є воюючою державою, необхідна 
військова етика, що ґрунтувалась би на 

європейському фундаменті військової етики, 
зокрема і теорії справедливої війни. Фундаментом її 
є християнська етика, яка у свою чергу ґрунтувалась 

на досягненнях античної етики (зокрема 
давньоспартанської). 

Великий вплив лакедемонської етики ми можемо 
дослідити у стоїчній традиції, адже, наприклад, 

відомий стоїк Арій Дідім був етнічним спартанцем і 
вихователем Октавіана Августа. Також етична 

традиція Давньої Спарти знаходить відображення у 
таких античних авторів, як Плутарх, Платон, 

Цицерон та ін.  
Давньоспартанська «філософія війни» – це 

своєрідний феномен людської культури, основною 
проблемою котрого є певне ставлення людини 

(спартіата) до війни з морально-етичних позицій, що 
включає в себе такі компоненти, як «етика війни», 

воєнна теорія і наукові знання.  
Про наявність культури «справедливої війни» 

спартанцями свідчать такі автори: як Діодор 
Сіцілійський, Плутарх, Фукідід. Згідно з Плутархом, 

за звичаями лакедемонян вбивати відступаючого 
супротивника вважалось недостойною справою. 

Більше того, такий звичай мав і раціональне зерно, 
оскільки вороги знали, що спартанці вбивають тільки 

тих, хто опирається, і при жорстокій сутичці краще 
втекти з поля бою. Сьогодні такий звичай у теорії 

справедливої війни називається «принципом 
розрізнення» або «принципом диференціації», згідно 
якого під час воєнних дій воюючі сторони зобов’язані 

розрізняти комбатантів (легітимних учасників 
бойових дій) та некомбатантів (цивільне населення, 

військовополонених і поранених, які тимчасово не 
можуть продовжувати воєнні дії). 

Igor Panafidin 

The culture of  just war in 
Ancient Sparta 

The «athenocentric» tradition of studying ancient 
history, which dominated in Soviet and domestic 
historiography, argues that the culture of Ancient Sparta 
has left almost nothing to humanity’s legacy, and in 
primis in regard to the intellectual culture – philosophy, 
history, literature, etc. However, in Ancient Sparta there 
was a certain level of development of science and 
culture, for instance military ethics. For modern Ukraine, 
which is a belligerent state, military ethics based on the 
European foundation of military ethics, in particular the 
theory of a just war, is needed. Its foundation is the 
Christian ethics, which in turn was based on the 
achievements of ancient ethics (in particular, the 
Lacedaemonian). 
The great influence of Lackedemonian ethics can be 
traced back to the Stoic tradition, for example, the 
famous Stoic Aryius Diedim was an ethnic Spartan and 
an educator of Octavian Augustus. Also, the ethical 
tradition of Ancient Sparta is reflected in such ancient 
authors as Plutarch, Plato, Cicero and others. 
The Laconian philosophy of war is a peculiar 
phenomenon of human culture, the main problem of 
which is a certain attitude of man (Spartiate) to a war 
from moral and ethical positions, which includes such 
components as ethics of war, military theory and 
scientific knowledge. 
The existence of the culture of just war by the Spartans 
is evidenced by such authors as Diodorus Siculus, 
Plutarch, and Thucydides. According to Plutarch, by 
custom of the Lacedaemonians, to kill the retreating 
enemy was considered unworthy. Moreover, such 
custom had also a rational grain, since the enemies 
knew that the Spartans killed only those who resisted, 
and in a fierce battle it is better to escape from the 
battlefield. Today, such custom in the theory of just war 
is called the principle of distinction or the principle of 
differentiation, according to which, during hostilities, 
warring parties are obliged to distinguish combatants 
(legitimate soldiers) and noncombatants (civilians, 
prisoners of war and wounded who are temporarily not 
can continue military actions). 

PhD, Assistant Professor 
State Pedagogical University of Kryvyi Rih  
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Андрій Козак  
к.і.н.,доцент  

Чернівецький факультет Національного 
технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

Пірр Епірський та Ксантіпп 
Лакедемонянин: з приводу 
спадкоємності військових 

традицій у Західному 
Середземномор’ї першої 

половини III ст. до н. е. 

Навесні 255 р. до н. е. в битві при Тунеті 
карфагенська армія під командуванням спартанця 

Ксантіппа розгромила римські сили, очолювані 
Марком Аттілієм Регулом. Пунійці, які протягом 
кількох попередніх років незмінно поступалися 

римлянам у відкритому протистоянні на суші, змогли 
здобути перемогу завдяки кардинально новій 
стратегії ведення війни, тактичній хитрості їх 

воєначальника і здатності місцевої піхоти органічно 
діяти в одному строю із загонами еллінських 

найманців. Ксантіпп Лакедемонянин, наділений 
вищими повноваженнями карфагенського стратега, 

зумів за короткий час забезпечити військовим силам 
пунійців інтенсивне навчання відповідно до 

найкращих правил тогочасного елліністичного 
військового мистецтва. Характерно, що діяльність 

обдарованого спартанця, окрім тренування 
стройових прийомів і команд, була спрямована в 

першу чергу на навчання карфагенян вміло 
використовувати ті військові частини, які були у змозі 

завдати противнику максимальних втрат – слонів і 
кінноту. Однак, на сьогоднішній день залишається 

відкритим питання, де ж сам Ксантіпп отримав 
настільки глибокі знання про використання кавалерії 

й тим більше елефантерії, щоб навчити цьому 
пунійців? При вивченні античної історичної традиції 
стає зрозумілим, що ефективне застосування обох 

бойових засобів у тісному поєднанні з 
використанням рельєфу місцевості ще до Ксантіппа 
Лакедемонянина практикував лише один видатний 
воєначальник того часу – цар Пірр Епірський. При 

порівнянні деталей військової діяльності епірота та 
спартанця, а також битви при Тунеті з битвами при 

Гераклеї (280 р. до н. е.), Аускулі (279 р. до н. е.) і 
Бенневенті (275 р. до н. е.), стає очевидним, що між 

ними спостерігається чимало спільного. Тому можна 
припустити, що досвід Піррових війн прямо або 

опосередковано був використаний Ксантіппом під 
час проведення кардинальних тактичних 

перетворень армії Карфагена. Враховуючи те, що 
спартанець брав участь у багатьох воєнних 

конфліктах елліністичного світу першої половини ІІІ 
ст. до н. е., володіючи саме практичним досвідом 

ведення війни, цілком реалістичною виглядає 
гіпотеза про його присутність в рядах армії Пірра під 

час італійських, сицилійських або балканських 
військових кампаній епірського царя в 280–272 рр. до н.е.  

Andrey Kozak  

Pyrrhus of Epirus and 
Xanthippus of Lacedaemon: 
about the continuity of military 
traditions in the Western 
Mediterranean in the first half of 
the 3rd century BC  

In the spring of 255 BC in the Battle of Tunis, the 
Carthage Army under the command of Spartan 
Xanthippus defeated the Roman forces led by Marcus 
Atilius Regulus. Punicians who, over the past few years, 
consistently yielded to the Romans in an open 
confrontation on land, were able to win due to a 
radically new strategy of warfare, tactical trickery of their 
commander and the ability of the local infantry to 
organically operate in one order with the troops of 
Hellenic mercenaries. Xanthippus of Lacedaemon, who 
was empowered by the Carthaginian strategist, 
managed to provide the Punicians with intensive military 
training in the shortest time in accordance with the best 
rules of the Hellenistic military art of that time. 
Characteristically, the activities of the talented Spartan, 
except for the training of combat techniques and 
commands, were aimed primarily at teaching the 
Carthaginians skillfully to use those military units that 
were able to inflict the enemy maximum losses - 
elephants and horses. However, for today it remains 
open to question, where did Xanthippus himself get 
such deep knowledge about the use of cavalry and 
elephantery, to teach this to the Punicians? When 
studying the ancient historical tradition, it becomes clear 
that the effective use of both military assets in close 
conjunction with the use of terrain before Xanthippus of 
Lacedaemon practiced only one outstanding 
commander of that time - King Pyrrhus of Epirus. When 
comparing the details of the military activities of the 
Epirote and the Spartan, as well as the Battle of Tunis 
with the Battles of Heraclea (280 BC), Asculum (279 
BC) and Benventum (275 BC), it becomes obvious that 
there is much in common between them. Therefore, we 
can assume that Xanthippus directly or indirectly used 
the experience of the Pyrrhic Wars during the cardinal 
tactical transformations of the Carthage Army. 
Considering that the Spartan participated in many 
military conflicts of the Hellenistic world in the first half 
of the 3rd century BC, possessing precisely the practical 
experience of warfare, it is quite realistic to see the 
hypothesis of his presence in the ranks of the Army of 
Pyrrhus during the Italian, Sicilian or Balkan military 
campaigns of the Epirus king in 280-272 BC.  

PhD, Associate Professor 
Chernivtsi Faculty of the National Technical 
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Паніонська битва (200 р. 
до н. е.): помилка Зенона 

Родоського чи особливості 
етолійської тактики?  

Вирішальна битва між арміями сирійського царя 
Антіоха ІІІ Великого та птолемеївського стратега 
Скопаса Етолійця, що відбулася пізньою весною 

200 р. до н. е. у місцевості біля витоків річки Йордан, 
яку греки називали Паніон, стала основною подією у 

п’ятій війні (202–195 рр. до н. е.) Селевкідів з 
Птолемеями за територію Келесирії. Проте 

відтворити поетапний перебіг цього великого 
бойового зіткнення не так просто, оскільки 

розгорнута розповідь про це у  головного 
інформатора – Полібія – не дійшла до нашого часу. 

Більше того, сам автор «Загальної історії» увесь свій 
опис вищеназваної битви звів до нищівної критики 

повідомлення іншого давньогрецького історика – 
Зенона Родоського, якого він звинувачував у 

численних недоглядах. Втім, необхідно відзначити, 
що на відміну від мегалопольського автора, однією з 

причин таких серйозних недоліків у звістках 
родоського історика, очевидно, стала його слабка 
обізнаність в етолійських тактичних прийомах, які 
стратег царя Птолемея V Епіфана застосував під 

час вирішального бойового зіткнення з армією 
Селевкідів. У такий спосіб, Скопас фактично 

використовував увесь свій бойовий досвід, здобутий 
у продовж Союзницької (220–217 рр. до н. е.) та 

Першої Македонської (215–205 рр. до н. е.) війн на 
території Греції. Крім того, присутність на службі у 

птолемеївській армії, в цей період, значної кількості 
етолійських найманців (тільки перед вказаною 

битвою з Антіохом ІІІ в Етолії було навербовано 
6000 піхотинців і 500 кіннотників) також зумовлювала 

появу характерних для них способів ведення 
збройної боротьби. Це було важливо з огляду на те, 

що на території Єгипту в цей час й далі тривало 
проти Птолемеїв велике повстання (206 – 186 рр. до 
н. е.), котре робило неможливим залучення місцевих 

військових контингентів – μάχιμοι. Однак 
птолемеївським силам, тактика яких цього разу, в 
основному, ґрунтувалася на традиційній взаємодії 

між грецькою середньою піхотою (θυρεοφόρος) і 
кіннотою (ίππέας), не вдалося ефективно 

протистояти елліністичним тактичним прийомам 
селевкідської армії, що мала у своєму складі 

чисельний підрозділ важкої кінноти (κατάφρακτος) і 
значний корпус бойових слонів.  

Andrii Fedoruk  

Panion’s battle (200 BC): error 
of Zeno of Rhodes or features 
of Aitolian’s tactics? 

The decisive battle between the armies of the Syrian 
king Antiochos III the Great and Ptolemaic strategist 
Skopas of Aitolia, which took place in the late spring of 
200 BC in the area near the sources of Jordan River, 
which the Greeks called Panion, became the main 
event in the Fifth War (202–195 BC) of Seleukids with 
the Ptolemaics for the territory of Koile Syria. However, 
it is not so easy to reproduce the phase-by-stage this 
great war clash, because the story about it, of the main 
informant – Polybios – has not reached our time. 
Moreover, the author of The Histories, led all his 
description of the above-mentioned battle to a crushing 
critique of the message of another ancient Greek 
historian – Zeno of Rhodes, whom he accused of 
numerous omissions. However, it should be noted that, 
unlike the Megalopolis’ author, one of the reasons for 
such serious shortcomings in the reports of the Rhodes 
historian, was probably his lack of awareness of the 
Aitolian tactical receptions, that the strategist of king 
Ptolemy V Epiphanes had used during a decisive war 
clash with the Seleukid army. In this way, Skopas 
actually used all his combat experience gained during 
the Social (220–217 BC) and the First Macedonian  
(215–205 BC) wars in Greece. In addition, the presence 
of significant number of Aitolian mercenaries in the 
service of the Ptolemaic army, during this period, (only 
before the mentioned battle with Antiochos III in Aitolia, 
6000 infantrymen and 500 cavalryman were recruited) 
also caused to the emergence of their own methods of 
armed struggle. This was important in view of the fact 
that in the territory of Egypt at that time the Great Revolt 
was continued against the Ptolemaics (206–186 BC), 
which made it impossible to attract native military 
contingents – μάχιμοι. However, the Ptolemaic forces, 
whose tactics this time were mainly based on the 
traditional interaction between the Greek medium 
infantry (θυρεοφόρος) and the cavalry (ίππέας), failed 
the effectively resistance of Hellenistic tactical 
techniques of the Seleukid army, which had in its 
complement a numerical unit of a heavy cavalry 
(κατάφρακτος) and a significant war elephant corps.  
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Гендерна проблема при 
вивченні історії Стародавньої 

Греції  

При вивченні історії Стародавньої Греції студенти 
дізнаються не тільки про умови функціювання 

перших демократичних держав, системи 
громадянства, соціальної відповідальності 

суспільства, але й про гендерні проблеми та перші 
спроби їх розв’язання.  

Не дивлячись на демократію багатьох полісів, жінка 
в Стародавній Греції займала другорядне 

становище. Полісна мораль та норми сімейних 
відносин регламентували всі аспекти життя 

давньогрецької жінки від її виховання, до одягу та 
поведінки в суспільстві. Дівчат, особливо в Афінах, 
готували до шлюбу як до домінування майбутнього 

чоловіка, їхня освіта обмежувалася жіночими 
ремеслами, співами, танцями. З-під опіки батька 
дівчина потрапляла в залежність до чоловіка, де 

остаточно втрачала будь-яку самостійність.  
Значна частина античних авторів розглядала жінку 

як неповноцінну особу, здатну народжувати 
якнайбільше громадян суспільства, не зраджувати 

чоловікові, опікуватися дітьми.  
Водночас саме в Стародавній Греції відбулося 

розмежування в становищі залежної жінки і вільної. 
З’явилися особистості, які практичною діяльністю 

довели, що їхній вплив на суспільство може бути не 
меншим, ніж у чоловіків. Такими були гетери 

Стародавньої Греції – освічені незаміжні жінки, які 
вели вільний, незалежний спосіб життя, у будинках 

яких збиралися відомі давньогрецькі політичні діячі, 
поети. На відміну від заміжніх жінок, які були усунуті 

від суспільного життя, гетери користувалися 
авторитетом серед політиків. Вони служили ідеалом 

поєднання інтелектуального й чуттєвого 
задоволення, мали великий вплив на еліту того часу.  

Найбільш відомою серед усіх була Аспазія – 
подруга, а потім дружина Перикла. Саме вона одна з 

перших підняла проблему емансипації, чим 
завоювала авторитет серед значної частини 

заміжніх жінок Греції. Її бесіди та промови були дуже 
популярними і мали великий резонанс у суспільстві.  
Ще однією винятковою жінкою, яка також руйнувала 

традиційні стереотипи суспільства, була Сапфо. 
Вона не тільки сама стала талановитою поетесою, а 

й заснувала «Дім муз» – одну з перших у світі 
музично-поетичних студій, куди з’їжджалися дівчата 

з усієї Греції. У «Домі муз» вони навчалися музиці, 
мистецтву поезії, танцям, гарним манерам. 

Виходячи заміж, випускниці «Дому муз» втілювали в 
життя ідею самодостатності грецької жінки.  

Liudmyla Ponomarenko  

Gender problem in the history 
of Ancient Greece 

Studying history of Ancient Greece gives an opportunity 
not only to explore the  conditions of the first democratic 
countries’ functioning, citizenship system, social 
responsibility but gender issues and the first attempts of 
their solution as well. 
Despite existing democracy in many policies, a woman 
held a role of minor importance in Ancient Greece. The 
policy moral and the rules of family relations regulated 
all aspects of life of an ancient Greek woman – from her 
educating to clothing and behavior in the society. Girls, 
especially in Athens, were prepared for marriage in 
obedience to a future husband. Their education was 
limited to women’s crafts, singing and dancing. The girl 
fell from the father’s custody into dependence on her 
husband, where she was finally losing her 
independence. 
Most of ancient authors regarded a woman as inferior 
person only capable of giving birth to many citizens, 
being faithful to her husband and taking care of children. 
At the same time it was in Аncient Greece where 
happened the differentiation between the status of a 
dependent and free woman. The appeared women who 
proved by their activities that their influence on the 
society could be no less than of men’s. They were 
Hetairas of Ancient Greece who lead a free and 
independent lifestyle. Well-known ancient Greek 
politicians and poets gathered in their homes. Unlike 
married women who were eliminated from public life, 
the hetairas were respected among politicians. They 
were the ideal combination of intellectual and sensual 
pleasures, made a great influence on the elite of that 
time.  
Aspathia, a friend and then the wife of Pericles, was the 
most prominent hetaira. She was one of the first to raise 
the problem of emancipation of women, which gained 
respect of the majority of Greek married women. Her 
discussions and speeches were very popular and got a 
great response in the society. 
Sapho was another extraordinary woman who also 
ruined traditional stereotypes of the society. She 
became a talented poet and founded the House of 
Muses, one of the first musical and poetry studios, 
where girls from all over Greece were coming to. They 
studied music, poetry, dancing and etiquette behavior in 
the House of Muses. Then after getting married the 
graduates embodied the idea of self-sufficiency of a 
Greek woman in the society.  

PhD, Associate Professor 
V. Vynnychenko Central Ukrainian State 
Pedagogical University  
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Андрій Рябко  
аспірант 

ХНУ імені В. Н. Каразіна 

Мусичне виховання в полісах 
Північного Причорномор’я 

Розглядаються проблеми виховання громадянина 
полісом. Грецька пайдейя – система виховання 

вільного повноправного громадянина – мала на меті 
так звану калокагатію (καλοκαγαθία) – термін, 

відповідника якому немає в сучасній мові, який 
складається з двох грецьких слів: καλὸς καὶ ἀγαθός, 

тобто красивий, фізично досконалий та добрий, 
наділений чеснотами. Шлях до калокагатії пролягав 
через агон (ἀγών) (змагання, боротьба). Ця система 

в загальних рисах описана у творах Платона, 
Арістотеля, Плутарха. В умовах фрагментарності 

джерел для характеристики системи освіти і 
виховання в античних державах Північного 

Причорномор’я використовуються аналогії з 
полісами Балканської Греції. Проаналізовано 
археологічні знахідки навчального приладдя, 

художні сюжети на кераміці, залишки архітектурних 
об’єктів. Особлива увага приділяється епіграфічним 

джерелам, зокрема графіті, частина з яких є 
шкільними вправами. 

Andrii Riabko  

Musical education in the 
Northern Black Sea Littoral city-
states 

The issues of a citizen upbringing in the city-states are 
covered in the presentation. The system of a fully-
fledged citizen education, the Greek Paideia, was aimed 
at the so-called kalokagathia (καλοκαγαθία), a term with 
no equivalent in the modern language. It consists of two 
Greek words: καλὸς καὶ ἀγαθός, meaning beautiful, 
physically perfect and kind, endowed with virtues. The 
path to the kalokagathia was through the agon (ἀγών), 
meaning competition, struggle. This system is generally 
described in the works of Plato, Aristotle, Plutarch. 
Considering the fragmentation of sources for the 
characterization of education in the ancient states of the 
Northern Black Sea Littoral, analogies with the policies 
of the Balkan Greece are used. The archaeological 
finds of educational supplies, art scenes on ceramics, 
and remnants of architectural objects are analyzed. 
Special attention is paid to the epigraphic sources, 
including graffiti, in particular school exercises. 

postgr. st. 
V. N. Karazin Kharkiv National University 
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Кір’яков Олександр 
аспірант 

КНУ імені Тараса Шевченка 

Фіви та Беотія  
в поемах Гомера 

Для історії Беотії поеми Гомера є дуже 
специфічними історичними джерелами. Так, в них 

міститься обмаль точних історичних фактів та 
свідчень. Проте в «Іліаді» та «Одіссеї» можна 

зустріти ряд міфологічних сюжетів, які складають 
основу епічного циклу, що вважався найдавнішим 
уже в часи античності. Міфологічний епічний цикл 

для греків містив знання про уявне історичне 
минуле. Фактично саме ці міфологічні сюжети були 

основою колективної пам’яті. Тому «Іліада» та 
значно меншою мірою «Одіссея» важливі при 

вивченні проблем ідентичності беотійців та фіванців. 
Так «Іліада» є найдавнішим історичним джерелом, 

яка містить етноніми кадмейці та беотійці. Там само 
містяться і топоніми Фіви, Кадмея, Орхомен 

(Мінійський – Гомерівська форма), Авліда, Коронея, 
Галіарт, Платея, Онхест та інші. Деякі з цих назв 

містяться ще в документах бронзової доби, але саме 
у Гомера їх вжито в звичних для нас формах. Таким 

чином, на момент створення Іліади Беотія вже 
сформувалась, як уявний простір, котрий буде 

існувати і в архаїчну і в класичну епохи.  
Іншою важливою стороною «Іліади» є міфологічні 

сюжети пов’язані з Фівами та Беотією. Вони за 
міфологічною хронологією мали місце до Троянської 

війни. Так, згадується рід Кадма, а фіванців поет 
іноді змінює на кадмейців. Крім того, згаданий цар 

Едіп, Тідей, Алкмена. Таким чином, на момент 
створення «Іліади» вже склалися міфологічні сюжети 

про царя Едіпа, похід сімох проти Фів, та 
народження Геракла. Це ті основні міфологічні 

сюжети з яких складалось уявлення про історичне 
минуле регіону.  

Важливо наголосити, що в «Іліаді» при осаді Трої 
беотійці виступають єдиним військом. Автор не 

ділить беотійське ополчення на фіванців, 
орхоменців, коронейців, тощо. Таким чином, автор 

поеми формує уявлення про Беотію, як про спільний 
політичний простір. Навіть в уявному міфологічному 

минулому Беотія є єдиною в своїх діях на 
зовнішньополітичній арені. Це безумовно давало 

серйозне ментальне підгрунтя Фівам в своїх 
прагненнях об’єднати регіон.  

Таким чином, вже на момент створення «Іліади» та 
«Одіссеї» сформувався міф про уявну топографії 

Беотії та про її уявну історію. Всі основні міфологічні 
сюжети проходили у Фівах. Отже цей поліс 

відігравав провідну роль в уявному історичному 
минулому регіону.  

Oleksandr Kiriakov 

Thebes and Boiotia 
in Homer’s Poems 

For boiotian history Homer’s poems are very specific 
historical sources. They contain lack of accurate 
historical facts and evidences. However, in Iliad and 
Odyssey, we can found a series of mythological plots, 
which formed the basis of the epic cycle, which was 
considered as the most ancient in the antic times. The 
mythological epic cycle contained knowledge about 
imaginary historical past for Greeks. Actually, these 
mythological plots were basis of the collective memory. 
Therefore, Iliad and much less Odyssey are important in 
studying problems of thebans and boiotians identity. 
So, Iliad is the most ancient historical source, which 
contain ethnonyms kadmenian and boiotian. Also there 
are toponyms Thebes, Kadmeia, Orchomenus (Minyean 
– Homers form), Aulis, Koroneia, Haliartus, Plataea, 
Onchestos and others. Some of these titles are 
contained in Bronze age documents, but Homer used in 
the usual for us forms. As follows at the time of creation 
of Iliad Boiotia has already been formed like imaginary 
space which would exist at the archaic and classical 
times. 
Another important side of Iliad is the mythological plots 
linked to Thebs and Boiotia. Them, according to 
mythological chronology, took place before the Trojan 
war. We have the mention about genus of Kadm, and 
poet sometimes changed thebans to kadmenian. In 
addition, king Oedipus, Tydeus, Alcmene are 
mentioned. So, at the time of creation Iliad, mythological 
plots about king Oedipus, seven against Thebes, the 
birth of Hercules were already formed. These are main 
mythological stories from which was formed idea about 
historical past of the region.  
Important to emphasize, that Iliad contains evidences, 
that boiotians had union troops under siege of Troja. 
Author don’t divide boiotians army on thebans, 
orchomenian, coronenian, or something else. So, the 
author of the poem forms an idea about Boiotia like 
common political space. Even in imaginary mythological 
past, Boiotia was unity in their actions in the foreign 
policy. It gave a serious mental background for Thebes 
in its desire to unite the region.  
So, at the time of creation Iliad and Odyssey, the myth 
was formed about imaginary topography of Boiotia, and 
about it imaginary history. All main mythological plots 
took place at Thebes. Therefore, this polis played a 
leading role in imaginary historical past of the region.  

postgr. st. 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Оксана Ручинська  
к.і.н.,доцент  

ХНУ імені В. Н. Каразіна  

Особливості евергетії в 
античних полісах Північно-

Західного Причорномор’я  
(IV–II ст. до н.е.) 

Традиція евергетії у найважливіших полісах  
Північно-західного Причорномор’я Ольвії і Тирі 

набуває поширення з елліністичного часу. Почесні 
декрети свідчать, що певний час єдиною формою 

уславлення благодійників були проксенії, які 
надавались іноземцям за фінансову допомогу 

полісам. Разом з проксенією іноземні благодійники 
отримували права громадянства (політію), право на 

почесні місця в театрі (проедрію), привілейований 
доступ до суду, Ради та народних зборів. До 

фінансових привілеїв відносились звільнення від 
податків (ателія) або зрівняння у виконанні 

повинностей з громадянами (ісотелія). Проксенічні 
декрети свідчать, що окремі громадяни Ольвії та 

Тири мали значні статки і надавали фінансову 
допомогу іншим грецьким полісам Причорномор'я та 
Середземномор’я (наприклад таким, як Кізик, Родос, 

Томіс, Каллатіс). 
       З другої половини IV ст. до н.е. поширюється 
практика почесних декретів на честь заможних та 

доброчесних ольвіополітів і тирійців. Згідно з 
текстами, місцеві благодійники рідко удостоювалися 

фінансових привілеїв. Публічні вихваляння, однак, 
часто супроводжувалися конкретними дарами – 

золотими вінками, встановленням портретної статуї, 
рельєфів.  З III ст. до н.е. в офіційних декретах 
Ольвії та Тири окремі громадяни-благодійники 

відкрито іменуються евергетами. Особистості, що 
прославлялися в декретах, ставали членами певної 

групи благодійників поліса, але в період 
демократизації полісного життя в Ольвії та Тирі 

титул ‘евергет’ громадянам не надавався. Це було 
викликано необхідністю забезпечення внутрішньої 

політичної стабільності, з метою уникнути переходу 
демосу на бік політичного супротивника.  

       Діяльність благодійників покривала конкретні 
потреби цивільних громад у IV–II ст. до н.е. У період 

економічної кризи, складної зовнішньополітичної 
ситуації евергетія стала умовою виживання 

громадянських колективів. У той же час специфіка 
евергетії відображає досить обмежені фінансові 

можливості багатіїв Ольвії та Тири. Згідно з 
почесними декретами, привілеї, які надавалися 

благодійникам, були стандартизовані, а їхнє видове 
різноманіття обмежене.  

       Причиною розвитку евергетії серед еліти 
Ольвійського полісу та громадян Тири був полісний 
патріотизм та розрахунок на пошану співгромадян, 

що було своєрідним інститутом соціального 
страхування заможних верств населення. 

Oksana Ruchynska  

Features of evergesia in ancient 
Greek cities of the northwestern 
Pontic region  
(the 4th-2nd century BC) 

The tradition of evergesia began to spread in Olbia and 
Tyras, the most important Greek cities of the 
northwestern Pontic region, from Hellenistic period. 
According to the honorific decrees, proxenia was the 
exclusive form of benefactors’ worship for a long time.  
It was provided to foreigners for the financial donations 
and expressed the citizens’ rights (poleteia), the rights 
for honorific places in the city theater (proedria) and 
privileged access to the court, Сouncil and People's 
Assembly. Exemption from taxes (ateleia) or 
equalization in the citizens’ duties execution (isoteleia) 
also were among the financial privileges. The proxenia 
decrees evidence some wealthy people of Olbia and 
Tyras granting the financial assistance to other Greek 
cities (such as Kizik, Rhodes, Tomis, Callatis). 
Honorable decrees in honor of wealthy and honest 
Olbiopolitans and Tyrians began to spread since the 4th 
century BC. Local benefactors rarely received financial 
privileges. Public praise, however, was often 
accompanied by specific gifts, i.e. golden wreaths, 
portrait statues and reliefs. Certain benefactors among 
the citizens of Olbia and Tyras were openly called 
evergets in the official decrees since the 3rd century 
BC.  Persons, glorified in decrees, became members of 
a certain group of city benefactors, but during the 
democratization of the Olbian and Tyrian polises the title 
‘everget’ could not be granted to citizens. This was 
caused by the need to ensure internal political stability. 
Otherwise the title of the everget would provide political 
opponents with the protection of the demos. 
Benefactors’ activities covered specific needs of the civil 
communities in the 4th-2nd century BC. The evergesia 
became a condition for the survival of civil communities 
during the period of economic crisis and difficult foreign 
situation in Olbia and Tyras. At the same time that 
activity reflected rather limited financial possibilities of 
the Olbian and Tyrian rich people. Pursuant to honorific 
decrees granted privileges were standardized and their 
diversity was limited. 
The reason for the development of evergesia among the 
Olbian and Tyrian elites was the patriotism and the 
expectation for the respect of fellow citizens. Moreover, 
it served as a kind of institution of social insurance for 
wealthy citizens within the civil communities. 

PhD, Associate Professor 
V. N. Karazin National University of Kharkiv  
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 Сергій Д’ячков 
к.і.н., диерктор Харківського 

університетського ліцею 

Програма з історії 
стародавнього світу для 

загальної середньої школи 
(6 клас): тріумф неуцтва і 

хуторянства  

Програма з історії України та всесвітньої історії для 
загальної середньої школи (5-9 класи) створена у 

2012 р., потім її «розвантажили» (2015), 
«оновили» (2016) та «модернізували» (2017). 

Найбільшої «модернізації» зазнав інтегрований курс 
стародавньої історії для 6-го класу. Автори цієї 

частини програми впевнено виштовхують учителя та 
учня на шлях «вільного й творчого» пізнання 

минулого. Але запропонований вектор пізнання, на 
жаль, призводить до глухого кута проблем. 

Програма ігнорує формування історичної 
компетенції. В її змісті не вказуються абсолютні 

дати. Таким чином, у підручниках можуть з’явитися 
різні дати виникнення «людини вмілої», «людини 

розумної» і т. д. У розділі не згадується 
«батьківщина людства» Африка, нема навіть натяків 

на основні етапи антропогенезу (просторова і 
логічна компетенції). З огляду на матеріали 

програми, з’ясовується, що перші люди з’явилися 
саме в Україні, лише тут знайдені стоянки первісних 

мисливців, поселення перших хліборобів і т.д.   
Автори програми чомусь відмовилися від усталених, 

науково обґрунтованих понять «Давній Схід» і 
«Передня Азія». Чому перевага віддається Фінікії та 

Ізраїльсько-Юдейському царству? Яким чином 
загубилися у програмі Ассирія, Перська імперія, 

Давній Китай та Давня Індія? Яка різниця між 
«цивілізацією долини Нілу» та «давньоєгипетською 

цивілізацією», що згадуються в програмі поруч. 
Лише людина, яка ніколи не працювала у школі 

може об’єднати у Розділі 3 «Антична цивілізація» 
історію Крито-мікенської цивілізації, Давньої Греції, 
Давнього Риму, кіммерійців, скіфів, сарматів, готів і 

гуннів, давніх слов’ян, Велику грецьку колонізацію, а 
також виникнення християнства та ще й (на радість 
вчителю) Велике переселення народів. Цей розділ 
програми охоплює величезну територію Європи та 
Азії протягом трьох (!) тисячоліть, але згадує лише 

чотири (!) історичні особи. Яким чином учитель має 
провести узагальнення і тематичний контроль цього 

«колосу» інформації? 
Зміст розділу 4 «Витоки європейської та інших 

сучасних цивілізацій» нагадує вінегрет і є відвертим 
знущанням з формальної логіки та історичної 

компетенції. Досить вказати, що автори притулили 
до історії стародавнього світу іслам та ісламську 

цивілізацію.  

Serhiy Dyachkov 

Ancient History Programme for 
Secondary Schools (6 form): 
the Triumph of Ignorance and 
Provincialism 

The programme on Ukrainian history and World history 
for secondary school (5-9 grades) was introduced in 
2012, then it was “simplified” in 2015, “innovated” in 
2016 and “modernized” in 2017. The integrated course 
of Ancient history for grade 6 was the most “upgraded” 
of all. The authors of this part in the programme are 
confidently forcing a teacher and a student to study the 
past in a “free and creative” way. However, the 
proposed way of learning leads to a tight corner of 
problems.  
The programme ignores the formation of historic 
competence. The dates are not specified in the 
textbook. Thus the dates of appearance of “Homo-
habilis” and “Homo-sapiens” can differ in the textbooks. 
Africa, as the birthplace of mankind, is not mentioned in 
the Unit. There are not even references to the main 
stages of anthropogenesis (spatial and logical 
competence). According to the programme, it turns out 
that the first people appeared exactly in Ukraine, 
primitive hunters’ and first grain growers’ settlements 
were only found here.  
The authors of the programme reject well-established 
and scientifically grounded notions, such as “Ancient 
East” and “Western East” for some reasons. Why is 
Phoenicia or the Israeli-Jewish kingdom far preferable 
for them? Why have they forgotten Assyria, the Persian 
Empire, Ancient China and India? What differs the Nile 
Valley civilization from Ancient Egyptian Civilization, 
which are mentioned in the programme side by side. 
Only a person who has never worked at a school, in 
Unit 3 (“Ancient Civilization”) can combine the history of 
Crete Mycenaean civilizations, Ancient Greece, Ancient 
Rome, Cimmerians, Scythians, Sarmatians, Goths, 
Huns, ancient Slavs, Great Greek colonization, also the 
beginning of Christianity (and for a teacher’s pleasure) 
Great migration. This Unit covers a vast territory of 
Europe and Asia during three (!) millenniums; however 
the textbooks mention only 4 (!) historical personalities. 
How can a teacher possibly generalize and check this 
“colossus” of information.  
The contents of Unit 4 “The beginning of European and 
other contemporary civilizations” brings to mind salad 
with a lot of different ingredients and is nothing but clear 
disrespect to formal logics and historic competence. 
Suffice it to say, the authors mention Islam and Islamic 
civilization in the context of Ancient World.  

PhD 
Kharkiv University Lyceum 
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Незвична природа та 
характеристика єгипетських 

божеств в іконографії 

Вираження божественної природи є всеосяжним, 
відмінним від його/її описових епітетів, а також 

іконографії, через асоціації з конкретними 
божествами, щоб ототожнюватися з іншими в так 

званому синкретизмі. Божества визначаються: тим 
виміром, в якому вони існують; їхніми стосунків, 
поєднаннями та транзитивністю; а також їхніми 

власними характеристиками, здібностями, 
ефективностю та потенціалом. Таким чином, у цій 

доповіді пояснюється взаємозв’язок і вплив між 
природою та характеристиками божеств, з одного 

боку, а також їх незвичними зображеннями, з іншого.  
Природа та характеристики єгипетських божеств 

впливають на уявлення про них, взаємини та 
взаємодію, чи то між собою, чи з фараонами або 

кремими особами. У цій доповіді розглядаються ці 
природи та характеристики асоціацій щодо божеств, 

їхній взаємодії, фізичних дій та поведінки, але не 
стосовно їх форм. Таким чином, таке обговорення 

природи та характеристик божеств дозволяє глибоко 
прояснити і пояснити більше про їх нетрадиційні 

сцени зображення. 
Зображення божеств переносять божество у сферу 

доступну людям, і через іконографію божества 
взаємодіють з людьми. Здається, приватні особи 

особливо усвідомлювали цей факт; і тому вони  
зображають  бажані їм божества. Цей вибір 

грунтується в основному на специфічній 
божественній природі, особливостях та турботах, з 
метою виконання конкретних особистих побажань, 

інтересів, мотивів та клопотань. Таким чином, 
вибране божество може набути якості інших 

божеств. Разом з тим, коли божество закликається 
поклонником через зображення, воно стає всим для 

цієї людини як особисте божество. Тому подібні 
зображення є частиною повноти окремих богів, що 

знаходяться за межами офіційного храму та 
поховальної іконографії. Таким чином, 

характеристики та природа деяких божеств стали 
широкомасштабними, перекриваючими, 

андрогійними, амбівалентними, войовничими і 
космічними. 

Amgad Joseph Elwakeel 

Non-standard Natures and 
Characteristics of Egyptian 
Deities in Iconography 

The expression of a deity’s nature is comprehensive, 
varying from his/her descriptive epithets, and 
iconography through associations with specific deities, 
to identifications with others in the so-called syncretism. 
Deities are thought about in terms of: the realm in which 
they exist; their relations, assemblages, and transitivity; 
as well as their own characteristics, abilities, 
efficiencies, and potentials. Thus, this paper’s 
discussion explains the relation and influence between 
deities’ natures and characteristics, on one side, as well 
as their non-standard scenes, on the other side.  
The natures and characteristics of the Egyptian deities 
influence their representations, relations and 
interactions, whether with each other, with kings or 
private individuals. This paper examines these natures 
and characteristics in relation to the deities’ 
associations, interactions, physical acts and behaviours, 
but not in relation to their forms. Thus, the end result of 
the discussion of the deities’ natures and characteristics 
can insightfully clarify and explain more about their 
untraditional scenes.  
The scenes of deities bring them into a sphere that is 
accessible to humans and through such a sphere the 
deities interact with people. It seems that private 
individuals in particular were fully aware of that fact; and 
therefore, they intend to depict their preferable deities. 
This choice is mainly based on specific divine natures, 
characteristics, and concerns with the aim to fulfil 
specific personal wishes, interests, pleas, and petitions. 
Thus, the chosen deity can adopt the qualities of others. 
At the time when the deity is invoked by a worshipper, 
through the scene, he comes to mean everything for 
that person as a personal deity. Therefore, such scenes 
represent part of the completeness of the individual god 
that is outside the conventions of official temple and 
tomb iconography. Consequently, the characteristics 
and natures of some deities became wide-ranging, 
overlapping, androgynous, ambivalent, bellicose and 
cosmic. 
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Місія загадкового фараона Іті 
до Ваді-Хаммамат 

Ваді-Хаммамат - це широка долина протяжністю 
160 км, яка простягається через Східну пустелю від 

стародавнього Коптосу (Qift) до узбережжя 
Червоного моря біля сучасного порту Ель-Кусейр. У 

стародавні часи це був важливий маршрут, який 
пов'язував долину Нілу з пустельною внутрішньою 
частиною країни та багатством регіону Червоного 
моря. Десь на півдорозі долини Ніла є старовинні 

кар'єри з сотнями написів і петроглифів. Взимку  
1884-1885 рр. Володимир Голенішев відвідав кар'єри 

та занотував десятки написів, деякі з яких, як 
виявилося, були виявлені вперше. Серед графіті, 
скопійованого Голенішевим, є один цікавий текст, 

який згадує загадкового короля на ім’я Іті. Напис був 
оточений іншими графіті і сформував з ними 
помітний комплекс текстів. Більшість учених 

ідентифікують Іті з королем Усеркаром ранньої VI 
династії  або відносять його до володарів VIII 

династії. Метою доповіді є обговорення унікального 
складу місії, відправленої Іті до Ваді-Хаммамат, і 

представити деякі непомічені раніше свідчення, що 
підтверджують раннє датування правління Іті. 

Maxim Lebedev 

The mission of the enigmatic 
king Ity to Wadi Hammamat 

Wadi Hammamat is a wide valley about 160 km long 
stretched across the Eastern Desert from ancient 
Coptos (Qift) to the Red Sea coast near modern day 
port El-Quseir. In ancient times, that was an important 
rout that connected the Nile Valley with desert 
hinterland and the riches of the Red Sea region. 
Roughly halfway from the Nile Valley, there are ancient 
quarries with hundreds of inscriptions and petroglyphs. 
In the winter season 1884-1885, Vladimir Golenisheff 
visited the quarries and recorded dozens of inscriptions, 
some of which appeared to be discovered for the first 
time. Among the graffiti copied by Golenisheff, there is 
one interesting text that mentions an enigmatic king 
called Ity. The inscription was surrounded by other 
graffiti and formed with them a distinctive complex of 
texts. Most of the scholars either identify Ity with the 
king Userkare of early Dynasty VI or put him among the 
rulers of Dynasty VIII. The aim of the paper is to discuss 
the unique composition of the quarrying mission sent by 
Ity to Wadi Hammamat and present some previously 
unnoticed evidence that support the early date for the 
reign of Ity. 

Dr of Sc, Senior researcher 
Institute of Oriental Studies,  
Russian Academy of Sciences 
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КНУ імені Тараса Шевченка 

Релігійна політика  
фараона Тутмоса ІV 

Єгипетський фараон XVIII династії Тутмос IV 
протиставив Амону культ сонячного бога Ра, якому 

фараон був «зобов’язаний» своїм сходженням на 
престол Єгипту. Цьому присвячена була «Стела 

сну», яку Тутмос IV встановив між лапами Сфінкса у 
Гізі. Окрім міфічних елементів, стела несе важливу 

ідеологічну інформацію. Батьком правлячого 
фараона оголошується не Амон, а Атум, творець 
всесвіту, представлений в образі Хармакіса (бога 

сонця в образі сфінкса, який ототожнювався з 
Хорахті). Тутмос IV проголошує свого покровителя, 
за яким стояло жрецтво Геліополя. З тексту «Стели 

сну» можна зробити висновок про натягнуті 
відносини між фіванським жрецтвом та фараоном, 

який намагатиметься обмежити їхню владу, 
посилюючи культ іншого бога.  

За Тутмоса IV та його наступника Аменхотепа ІІІ 
жерці Амона не посідали більше важливих 

державних посад. Тутмос IV носив прикраси із 
зображенням бога сонця, а сам часто зображувався 
у нубійській перуці, увінчаній сонячним диском. Бог 

сонця став покровителем фараона. Саме при 
Тутмосі IV з’являється поклоніння Атону, як формі 

видимого тіла бога Ра. Атон стане центральним 
божеством у релігійній реформі Аменхотепа IV.  

Olga Zapletniuk 

Religion Policy of  
Pharaoh Thutmose IV 
The Egyptian Pharaoh of the XVIII dynasty Thutmose IV 
opposed Amon’s cult of the Solar god Ra, to which 
Pharaoh was “obliged” as his ascension to the throne of 
Egypt. Stele of Sleep is shown this story, which 
Thutmose IV installed between the legs of the Sphinx in 
Giza. In addition to mythical elements, the stele carries 
important ideological information. The father of the ruling 
Pharaoh was not announced by Amon, but Atum, the 
creator of the Universe, which was represented in the 
form of Harmakhis (the god of the Sun in the form of a 
Sphinx, which is identified with Horakhty). Thutmose IV 
proclaimed his patron, behind whom the priesthood of 
Heliopolis stood. From the text of the Stele of Sleep, we 
can see that the relationship between the Favan 
priesthood and Pharaoh, who tries to restrict their power, 
reinforcing the cult of another god, was stained. 
During the ruling of Thutmose IV and his successor, 
Amenhotep III, Amon priests did not occupy important 
government positions. Thutmose IV wore decorations 
with the image of the god of Sun, and he was often 
depicted in a Nubian wig, topped with a solar disk. God 
of Sun became the patron of the Pharaoh. During the 
Thutmose IV reign, the theolatry to Aton, as the form of 
the visible body of the god Ra, was appear. Aton 
became the central deity in the religious reform of 
Amenhotep IV. 
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Зустріч культур у Єгипті 

Єгипет в давнину був місцем зустрічі багатьох 
культурних впливів. Старе питання: чи єгипетський 
фараон належить культурно Африці, чи  Близькому 
Сходу. Інша проблема, яку ми коротко розглянемо в 

цій доповіді, - це контакт з Грецією. Суттєві культурні 
зміни принесли Олександр Великий та Еллінізм. Чи 

був елліністичний Єгипет прямим продовженням 
Єгипту фараонів? Ще однією значною культурною 

зміною було римське завоювання. Деякі аспекти 
контакту Єгипту з Римом також будуть згадані в цій 

доповіді. 

Adam Lukaszewicz 

A meeting of cultures in Egypt 

Egypt was in antiquity a meeting point of many cultural 
influences. It is an old question whether Egypt of 
pharaohs belongs culturally to Africa or rather to the 
Near East. Another problem which will be briefly 
discussed in this paper is the contact with Greece. An 
essential cultural change was brought by Alexander the 
Great and Hellenism. Was Hellenistic Egypt a direct 
continuation of Egypt of pharaohs? Another major 
cultural change was the Roman conquest. Some 
aspects of the contact of Egypt with Rome will also be 
mentioned in this paper. 
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Римський імператор як земне 
втілення бога Серапіса в 

Єгипті 

Римські імператори можуть бути предствлені в 
образі бога Серапіса в долині Нілу. У цьому 

дослідженні ми розглянемо особливості Серапіса у 
контексті римського панування і покажемо, як цей 

взаємозв'язок було реалізовано в імперському культі 
в Єгипті. Серапіс показав себе мудрим суддею, чиї 
особливості відображені в так званій «Деліанській 
аретології Серапіса», створеній на острові Делос, 

але має єгипетські прототипи [P.Berlin 827c]. Образ 
Серапіса походить від Осіріса, традиційного бога-

судді і короля загробного життя [Diod. I. 92. 1-5]. 
Судові функції Серапіса мають паралелі з 

імператором, котрому поклонялися в Олександрії як 
heos synnaos разом з Серапісом, що відображається 
в епіграфічних та нумізматичних джерелах, а також у 
назві первосвященика в Римському Єгипті. Цезаріон 

в олександрійському Серапіоні був центром не 
тільки поклоніння імператору, але і служив судом і 

центром суспільно-політичного життя. Образ 
Серапіса-судді тісно переплітається з його 

функціями універсального божества [Macrob, Saturn. 
I, 17-23], що має паралелі в грецьких (Orphic hymn of 

Zeus, XV) та єгипетських джерелах [Pyr. spell. 274] і 
відобразив претензії імператорів на світове 

панування. Імператор діяв у взаємодії з Серапісом 
як цілителем [Dio Cass LXV.8.1; Suet. Vesp. 7.2; Tac. 

Hist. IV.81] та покровитель моряків [Philo. De leg. 
151]. Роль римського імператора як цілителя - це 

метафоричний опис зцілення ран імперії 
Веспасіаном, але це скоріше пов'язано з образом 
Гора, який був небесним прототипом правителя і 

діяв як божий цілитель. 

Sergey Cacean 

Roman Emperor as an earthy 
incarnation of the god Sarapis 
in Egypt 

The Roman Emperors can represent themselves in the 
image of the god Sarapis in the Nile’s valley. In this 
study we shall consider the features of Sarapis in 
connection with that of the Roman ruler and search how 
this interrelation were implemented into the imperial cult 
in Egypt. Sarapis showed himself as a wise judge, 
whose features are reflected in the so-called “Delian 
Aretology of Sarapis”, created on the island of Delos, 
but it has Egyptian prototypes [P.Berlin 827c]. The 
image of Sarapis went back to that of Osiris, the 
traditional god-judge and the king of the afterlife [Diod. I. 
92. 1-5]. The judicial functions of Sarapis have parallels 
in that of the emperor who was worshiped in Alexandria 
as theos synnaos along with Sarapis, that is reflected in 
the epigraphic and numismatic sources as well as in the 
title of high priest in Roman Egypt. Caesarion in 
Alexandrian Sarapion was the center not only of 
worshipping the emperor, but also served as the court 
and the center of socio-political life. The image of 
Sarapis-the judge is closely intertwined with his 
functions of the universal deity [Macrob, Saturn. I, 17-
23], that has parallels in the Greek (Orphic hymn of 
Zeus, XV), and Egyptian sources [Pyr. spell. 274] and 
reflected the claims of emperors to the world 
domination. The emperor acted in juxtaposition with 
Sarapis as a healer [Dio Cass LXV.8.1; Suet. Vesp. 7.2; 
Tac. Hist. IV.81] and the patron of sailors [Philo. De leg. 
151]. The role of the Roman emperor as a healer is a 
metaphorical description of healing of the empire’s 
wounds by Vespasian, but it is rather associated with 
the image of Horus, who was a heavenly prototype of 
the ruler and acted as a healer-god.  
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(Росія) 

Чи була вовчиця початково 
твариною Марса в легенді про 

Ромула і Рема? 
Добре відомо, що в міфі про народження Ромула і 

Рему, вовчиця, будучи твариною Марса, врятує 
близнюків. Оскільки Марс був батьком цих дітей, 

поява вовчиці в міфі виглядає цілком виправданим. 
Таке твердження підтверджується свідченнями 

античних істориків, де тварина з’являється поряд з 
Марсом (Liv. X.23.11-12; XXII.1.2) і прийнята 

сучасними вченими (Dulière, Briquel, Wiseman, 
D'Alessio, Dardenay і т. д.). Однак у доповіді 

зазначається, що спочатку, в найраніших варіантах 
міфу, вовчиця є окремим персонажем, без будь-яких 

зв’язків із Марсом (дзеркало із Больсени, свідчення 
Промафіона (Plut. Rom. 2). З цього виходить, що 

спочатку в міфі про Ромула і Рема (до початку ІІ ст. 
до Р. Хр.) Марс ще не був батьком близнюків, і він 

був «доданий» пізніше. 

Alexey Mosolkin 

Was the she-wolf initially the 
animal of Mars in the legend of 
Romulus and Remus? 
It is well known that in the myth of the birth of Romulus 
and Remus, the she-wolf, being an animal of Mars, 
rescues the twins. Since Mars was the father of these 
children, the appearance of the she-wolf in the myth 
looks quite justified. Such a statement is confirmed by 
the testimonies of ancient historians, where the animal 
appears along with Mars (Liv. X.23.11–12; XXII.1.2) and 
is accepted by modern scholars (Dulière, Briquel, 
Wiseman, D’Alessio, Dardenay, etc.). However, the 
report suggests that initially, in the earliest variants of 
the myth, the she-wolf acts by itself, without any 
connection with Mars (a mirror from Bolsena, evidence 
of Promathion (Plut. Rom. 2). From this it is concluded 
that initially in the myth of Romulus and Remus (until 
the beginning of the second century BC), Mars was not 
yet the father of twins and he was «inserted» later.  

PhD, Associate Professor 
M. V. Lomonosov State University of Moskow 

Альона  Походнякова  
аспірантка  

ХНУ імені В. Н. Каразіна  

Набатейський ἐπίτροπος 
Сіллай за свідченнями 

наративних та нумізматичних 
джерел  

Реконструювати історію Набатейської держави в 
повному обсязі важко, оскільки наративні джерела 

висвітлюють її досить скупо. Значною мірою це 
стосується й життя та діяльності набатейского 

державного діяча Сіллая, який обіймав свою посаду 
під час правління Ободата III (30–9 рр. до н. е.). 

Оцінка його постаті й ролі в історії Набатеї є 
дискусійним питанням серед дослідників, бо відомі 

лише два античні твори, які містять відомості про 
Сіллая – праці Страбона та Йосифа Флавія, а їх 

інформація вимагає серйозного критичного аналізу у 
зв'язку з відомою тенденційністю цих авторів. Тим 

часом, звернення до згаданих творів з урахуванням 
даних інших категорій історичних джерел, зокрема, 

нещодавно опублікованих срібних монет Сіллая, 
дозволяє переглянути традиційні оцінки постаті 

цього політичного діяча та його ролі в історії 
Набатеї. Деякі усталені в історіографії негативні 

оцінки особистості Сіллая, які ґрунтуються виключно 
на даних наративних джерел, можуть бути 

скореговані. На нашу думку, Сіллай був знаковою 
фігурою в набатейській історії і зіграв важливу роль 

в її зовнішній політиці, зокрема, у відносинах Набатеї 
з Римом та Юдеєю. Цей державний діяч, який при 

Ободаті III отримав титул «брата царя», зумів набути 
величезної влади. Проте, врешті решт, після смерті 

Ободата III і боротьби за владу зі спадкоємцем 
престолу Аретою IV, надмірні амбіції Сіллая 

призвели до його падіння  

Aliona Pokhodniakova  

Nabataean ἐπίτροπος Syllaeus 
According to the Narrative and 
Numismatic Sources 

It is difficult to reconstruct the history of the Nabataean 
state fully, since the evidence of the narrative sources 
illuminates it rather niggardly. To a large extent, it 
applies to the life and activities of the Nabataean official 
Syllaeus, who was holding his post during the reign of 
king Obodas III (30–9 BC). The assessment of his figure 
and role in the history of Nabataea is a debatable issue 
among the scholars, since there are only two narrative 
sources that contain the information about Syllaeus – 
the works of Strabo and Josephus Flavius, and their 
information requires a serious critical analysis because 
of the known tendentiousness of these authors. 
Meanwhile, the appeal to these works, taking into 
account the other categories of historical sources, in 
particular the recently published silver coins of Syllaeus, 
allows to revise the traditional assessments of the figure 
of this official and his role in the Nabataean history. 
Some of the negative assessments to Syllaeus in 
historiography, which are based only on narrative 
sources, can be adjusted. In our opinion, Syllaeus was 
a significant figure in the Nabataean history and played 
an important role in its foreign policy, in particular, in 
relations between Nabataea and Rome or Judea. This 
official, who received the title of “brother to the king” 
under Obodas III, managed to gain great power. 
However, at last, after the death of Obodas III and the 
struggle for power with the heir to the throne, king 
Aretas IV, Syllaeus’ excessive ambitions led to his fall.  
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Олексій Руденко 
студент 

КНУ імені Тараса Шевченка 

Корупція і політичні махінації 
в Пізній Римській республіці 

 У Пізній Римській республіці корупційні прояви 
ставали все частішим явищем політичної боротьби. 

Поширення нелегітимних політичних практик, 
використання сили на Форумі, підкупи та 

зловживання владою – все це характеризує 
політичні події І століття до Р.Х. Підкуп (який 
позначається в джерелах терміном ambitus) 

особливо поширився у електоральних коміціях в 
кінці 60 – на початку 50-х років І ст. до Р.Х., в часи 

існування Першого тріумвірату та їх законодавства. 
Цікаво, що навіть один із найбільш відданих 

республіканців Марк Катон Молодший з часом також 
почав використовувати політичні махінації у власній 

діяльності. Очевидно, що традиційні методи 
досягання консульства, описані у праці 

Commentariolum Petitionis («Настанова зі здобуття 
консульства» авторства Квінта Туллія Цицерона), 

вже не були настільки ефективними за часів Пізньої 
республіки. Одним із поширених, проте менш 

досліджених методів політичної боротьби було 
використання права спостереження за знаменнями 
або ж їх трактування. Цим правом володіли як вищі 

магістрати, так і авгури, а з деяких джерел стає 
відомо, що і приватні громадяни також мали право 

апелювати до наявності знамень. Через 
проголошення процесу спостереження за 

знаменнями (nuntiatio) електоральні коміції мали 
бути припинені, вислів alio die переносив коміції на 
пізнішу дату. Так само при аналізі подій середини І 
ст. до Р.Х. варто враховувати і принцип наявності 

«першого консула» (maior consul), який володів 
ініціативою у скликанні сенату і ауспіціях, а також 

кількість свят у пізньореспубліканському Римі, в дні 
яких не міг збиратися сенат чи народні збори. Всі ці 

чинники ускладнюють політичну ситуацію в Пізній 
республіці і дозволяють розглянути падіння 

республіканської системи у різних її сферах – 
законодавчій і сакральній зокрема. Очевидно, що 

все більше поширення підкупів створювало попит не 
лише серед кандидатів на владу, а й серед 
римського плебсу. Зневага до традицій, яку 

відзначали римські автори, особливо сильно 
торкнулося політичної площини, призвівши до 

нівелювання ролі прозорого голосування і 
перетворивши вибори магістратів чи прийняття 

законів у силове чи грошове протистояння. 

Oleksii Rudenko 

Corruption And Illegal Political 
Practices In The Late Roman 
Republic 

In the Late Roman Republic corruption became a usual 
part of political life. The spread of illegal political 
practices, use of force in the Roman Forum, bribery and 
misfeasance characterizes political events of I century 
BC. Bribery (mentioned in sources as ambitus) was 
especially spread in electoral assemblies since the end 
of 60-s - 50-s of the 1st century BC, during First 
Triumvirate and their legislation. Furthermore, one of 
the most loyal republicans Cato the Younger later also 
began to use political machinations in his business. 
Traditional methods of reaching the consulship, 
described in Commentariolum Petitionis (Little 
Handbook on Electioneering by Quintus Cicero) were 
not effective enough along the Late Republic. One of 
the most common, though less explored methods of 
political fight was the use of power of observing and 
interpreting the signs. Either higher magistrates or 
augurs held this power, however from some sources we 
get acquainted that private citizens also could appeal. 
After declaring process of observing the signs 
(nuntiatio) electoral assemblies had to be cancelled, the 
phrase alio die postponed them. While analyzing the 
events of I century BC we should also take into account 
the principle of first consul (maior consul), who held the 
initiative of consuming the senate and in auspices, as 
well as the amount of holidays in Late Republic, during 
which the senate or assemblies couldn’t gather. All 
these factors complicate political situation and give an 
opportunity to consider the fall of republican system in 
various aspects – legislative and sacral apart. The 
widening of bribery created the demand for itself not 
only among the candidates, but also among the Roman 
plebs. The neglect of customs, mentioned by Roman 
authors, especially influenced political life, leading to 
disdain of pure elections and transforming the elections 
of the magistrates or legislation into force or finance 
confrontation. 
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Етруський термін meθlum та 

його можливе значення 

Серед соціально-політичних термінів особливу увагу 
етрускологів давно привертає термін meθlum (ThLE, 
p. 238), який зустрічається як у давно відкритих, так і 

в нещодавно знайдених написах (CIE, № 5526 = TLE, 
№ 99; CIE, № 5097, F, a = TLE, № 237; TLE, № 901; 

SE, 1996, № 62, p. 136, n. 69). Щодо трактування 
терміна існують великі розбіжності: «міська 

громада», «країна, народ», «округ, нація (sic!)», 
«держава, місто». О. І. Харсекін вважав, що meθlum 

(тотожне meχlum) було запозиченням від оскської 
основи medik-. Пізніше А. Моранді зближував 
meθlum з гр. ὁ μήστωρ – «радник», ὁ μέδων – 

«начальник» тощо. С. О. Яцемірський не бачив 
смислової різниці між етруськими термінами spura- і 

meθlum-, причому останній він, як і А. І. Харсекін, 
зблизив з етеокіпрскім ma-to-ri зі значенням ἡ πόλις.  
При цьому він продовжив зближення meθlum- (TLE, 

№ 1II, 8 та ін .; 99, 131, 237, 901) з metl (TLE, № 792), 
meχl (CIE, № 5360 = TLE, № 87), meχlum ( CIE, № 

5093 = TLE, № 233), metlumθ (TLE, № 71 938) і навіть 
metli (TLE, № 888) і meteliś (CIE, № 4196 = TLE, № 

651), останні він цілком обгрунтовано вважав 
етруськими транскрипціями латинського когномена 

Metellus. Як нам вдалося виявити, останнє слово 
існувало і у вигляді військового терміна: позначення 
кошика з камінням для оборони стін (Veget., Mil., IV, 
6) і назви найманця в поемі Л. Акція «Аннали» (Acc., 

Ann., XXVII, 2 = FPR , p. 266 = Fest., p. 132 L metellus; 
Paul., p. 133 L metallus). Контекст цитати «calones 

famulique metellique caculaeque» (слуги і раби, 
найманці і денщики) говорить нам про військових 

найманців (а не про соціальну категорію наймитів), 
адже, крім famulus і metellus, два інших слова 

позначають прислужника при обозі і прибиральника 
в армії або денщика. На нашу думку, цілком могло 

статися запозичення римлянами у етрусків цих 
понять, як це було і з деякими іншими термінами. 

до його падіння  

Andrii Yanko 

Etruscan term meθlum and its 
possible meaning 

Among the socio-political terms associated with 
Etruscans, the term meθlum which meets both in 
recently discovered and long-standing inscriptions (CIE, 
№ 5526 = TLE, № 99; CIE, № 5097, F, a = TLE, № 
237; TLE, № 901; SE, 1996, № 62, p. 136, n. 69), has 
long attracted special attention of experts (ThLE, p. 
238). Interpritation of the term is controversial: «town 
community», «country, people», «district, nation (sic!)», 
«state, town». A. І. Kharsekin stated that meθlum (same 
to meχlum) was borrowing from Oscan base medik-. 
Later А. Morandi brought meθlum and Greek ὁ μήστωρ 
– «advisor», ὁ μέδων – «head» etc. S. A. Jatsemirski 
didn’t find the difference between Etruscan terms spura- 
and meθlum-, and the latter he, like A. I. Kharsekin, has 
got closer to Eteocypriot ma-to-ri in meaning ἡ πόλις.  
S. A. Jatsemirski continued approximation meθlum- 
(TLE, № 1II, 8  etc.; 99, 131, 237, 901) and metl (TLE, 
№ 792), meχl (CIE, № 5360 = TLE, № 87), meχlum 
(CIE, № 5093 = TLE, № 233), metlumθ (TLE, № 71 
938), also even metli (TLE, № 888) and meteliś (CIE, № 
4196 = TLE, № 651), the latter he reasonably 
considered Etruscan transcriptions of the Latin 
cognomen Metellus. The author found that last word 
was as military term: designation of the basket for 
defense of walls (Veget., Mil., IV, 6) and name of 
mercenary in poem Annales by L. Accius (Acc., Ann., 
XXVII, 2 = FPR , p. 266 = Fest., p. 132 L metellus; 
Paul., p. 133 L metallus). Context citation “calones 
famulique metellique caculaeque” (servants and slaves, 
mercenaries and batmans) testifies about military 
mercenaries (not about social servant), since, except 
famulus і metellus, two other words mean a servant at 
the carriage and a cleaner at the army or batman. In my 
opinion, these concepts might be borrowed by the 
Romans from Etruscans as it was with some other 
terms. 

PhD, Associate Professor 
Yuri Kondratyuk National Technical University  
of Poltava  



42 

 

Денис Хоменко 
студент 
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Аграрний закон Спурія Торія 
та його реалізація в Римській 

республіці 

У доповіді розглядається аграрний закон Спурія 
Торія 111 р. до н.е. Цей закон підвів риску під 

заходами, що мали ліквідувати наслідки аграрної 
реформи братів Гракхів. Відповідно до гракханських 

реформ, безземельні плебеї отримували з 
загальнонародного фонду по 30 югерів землі в 

безтермінове спадкове володіння. Одна з цілей 
проведення  реформи 111 р. до н.е.  - зміцнення 

шару римських селян, що становили основу війська, 
яке у II ст. до н. е. продовжувало ще будуватися по 
цензовими принципом. Для її досягнення потрібно 
збереження потрібного селянам ager publicus для 

безкоштовного випасу худоби, заборона нової 
окупації і виділення нових пасовищ. За новим 

законом отримані ділянки в 30 югерів закон 
оголошувались приватними - вільними від ренти, від 

вилучення і, в принципі, особливо суворо 
охоронялись від захоплень. 

Denys Khomenko 

Spurius Thorius Land low and 
its realisation in the Roman 
Republic 

The report deals with the agrarian law of Spurius 
Thorius 111 BC.   This law has put the line under  
measures,  that had to  close up these consequences of 
the agrarian reform of brothers Grakhiv.  According to 
the Gracchan reforms, landless plebeians received from 
the nationwide fund nearly  30 Ughers of land like the 
unlimited hereditary possessions.  One of the goals of 
this reform in 111 BC  - was to  strengthening the layer 
of Roman peasants, which formed the basis of the 
troops, that  continued to build on a qualitative principle 
in  the 2nd century BC.  In order to achieve this, it is 
necessary to preserve the ager publicus for  free cattle 
grazing, the prohibition of new occupation and the 
allocation of new pastures.  According to this new 
law,the received land plots in 30 Ughers were 
declaredas a private,  free rented, from separation and, 
in principle, strictly it were protected from captures. 
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Осроена у контексті римської 
політики на Сході під час 

парфянської кампанії Траяна 

Проблема дослідження історії невеликих порубіжних 
царств на східному прикордонні Риму є вагомою у 
контексті вивчення римо-парфянських конфліктів. 

М. Ростовцев вважав, що трансформація їх 
становища значною мірою відображала особливості 
зовнішньої політики Риму на Сході загалом, оскільки 

вони ще від часів Помпея здебільшого 
використовувались як своєрідний буфер на кордоні, 

який дозволяв контролювати ситуацію в регіоні та 
реагувати на діяльність парфян. Одним з таких 

царств виступала Осроена зі столицею в Едессі.  На 
початку своєї парфянської кампанії, в Антіохії, Траян 

отримав дари і свідчення вірності від правителя 
Осроени Абгара VII, проте останній під різними 

приводами не приєднувався до імператора. Діон 
Кассій повідомляє, що один з арабських правителів 

Аравії – Манн (Маніас), запропонував свою допомогу 
Абгарові, але ці загони найімовірніше були знищені у 

боях з римлянами. Враховуючи пересування 
основних римських сил до Едесси, син Абгара – 

Арбанд вирушив назустріч Траяну. Принцепс 
дорікнув йому, чому він прибув так пізно і натякнув 

на вкрай пасивну позицію його батька. Проте Абгару 
все ж вдалося успішно використати перебування 
імператора в Едессі і зберегти свою владу. Його 

було призначено філархом, попри те що існувала і 
певна опозиція цьому рішенню. Якщо сусідня 

Адіабена була перетворена на провінцію Ассирію, а 
у Манісара, який ймовірно був правителем Гордуени 

чи у філарха Антемусії Спорака виникали суттєві 
труднощі у переговорах з римлянами, то Абгару 

вдалося фактично без втрат для себе врегулювати 
становище свого царства на фоні повномасштабних 

військових дій та політичних трансформацій які 
розгорнулись на Сході у цей час, що являє собою 

яскравий приклад політики Риму доби Антонінів 
відносно пограничних царств.   

Viktor Humennyi 

Osroene in the context of 
Roman policy in the East during 
Trajan's Parthian Campaign 

The history of so-called Regna Minora in the Middle 
East is one one of the Key problems in the history of 
Rome’s Eastern frontier and the history of Rome’s 
relations with the Arsacid Kingdom. M. Rostovtzeff 
pointed out, that from the Age of Pompey their status is 
an interesting indicator of the transformation of Roman 
policy in the region. They were often used as Buffer 
states that were supposed to support Roman activities 
against Parthian Kingdom. One of such Kingdoms was 
Osroene with it’s capital – Edessa. At the beginning of 
his Parthian Campaign, Trajan in Antioch received gifts 
from Abgar who claimed his loyalty to the Romans but 
refused to visit the Emperor and support his military 
campaign by his troops. Dio Cassius described that one 
of the Arab chiefs in Arabia – Mann (Mannias) proposed 
his help to Abgar, but failed to provide it: probably his 
warriors were destroyed by the Roman forces. Abgar’s 
son – Arband met Trajan during his way to Edessa and 
that probably saved the situation nevertheless the 
Emperor thought that his father was to passive in his 
support for the Romans. Abgar and his son actually 
excelled in the preservation of their political power. 
Their neighbors were less lucky and Adiabene was 
transformed into the Roman province and Assyria and 
Manisar of Gorduenae and Sporak of Antemusia 
suffered serious problems in their relations with the 
Romans. Abgar succeeded in saving not only his power 
but his Kingdom during the Roman military and political 
activities in the East in the Antonine Age.  

postgr. st. 
Ivan Franko National University of Lviv 
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Євгенія Федченко 
аспірантка 

 КНУ імені Тараса Шевченка 

Сексуальність та гумор у 
Давньому Римі: 

переосмислення та нові 
варіації 

Cексуальний гумор – це один з найцікавіших та в той 
же час складних предметів для дослідження 
науковців, адже історія гумору не знає більш 

популярної тематики, аніж ця. Давні римляни також 
не були вийнятоковими у цьому питанні, вони 

активно використовували, цінували та надавали 
специфічного забарвленням еротичним жартам. 

Ціль даної доповіді по-новому поглянути на місце та 
значення сексуального гумору в житті Давнього 

Риму, спираючись на ґрунтовну джерельну базу. 
Аналізу піддається не тільки писемний, але й 

візуальний римський гумор: починаючи від 
каламбурів та закінчуючи різними формами 

публічних видовищних розваг. Доповідач акцентує 
увагу на тому, що у більшості комічних сюжетів 

превалюють маргінальні образи та дії: потворні та 
збочені істоти (гермафродит, пігмей, дурень, 

чорношкірі, раби) і девіантні статеві акти (жінка з 
жінкою, активні жінки, пасивні чоловіки). Він 

прослідковує, яким чином в основі популяризації 
даного роду мистецтва прихований ключ до 

регулювання морально-етичних норм встановлених 
у Давньому Римі. Оскільки соціальна роль 

римлянина визначалась і таким питанням, як те: 
«Над чим ти смієшся?». Римський громадянин, 

визнаючи дії на зображенні  девіантними, повинен 
був сміятись над ними, доходячи висновку, що така 

поведінка табу. 
Окрім того, у цій доповіді детально аналізуються й 

проблеми спростування гендерних стереотипів у 
комічних давньоримських сюжетах. Це дозволяє з 

іншого боку поглянути на проблеми статі, 
прослідкувати взаємодію  між гендерною 

ідентичністю та соціальним ступенем. 

Yevheniia Fedchenko 

Sexuality and humor in tne 
Ancient Rome: reinterpretation 
and new variations 

Sexual humour is one of the most interesting, but at the 
same time, difficult subjects for the scientific research, 
since in the history of humour, this topic is believed to 
be the most popular. It is the case of Ancient Romans, 
as well, since they actively used, appreciated and 
appealed to erotic jokes to give their conversations 
some certain meaning. 
The purpose of this report is to take a fresh look at the 
place and significance of sexual humour in the life of 
Ancient Rome, based on a solid source base. The 
analysis involves not only written, but also visual Roman 
humour: from puns to various forms of public 
entertainment. The speaker emphasizes the fact that in 
most comic stories prevailing marginal images and 
actions: ugly and perverted creatures (hermaphrodite, 
pygmy, fool, blacks, slaves) and deviant sexual acts 
(woman with woman, active women, passive men). He 
traces how the basis of popularization of this kind of art 
is hidden key to the regulation of moral and ethical 
norms established in ancient Rome. Since the social 
role of the Romans was determined by such questions 
as: "Why are you laughing?" A Roman citizen, 
recognizing the actions in the image of the deviant, had 
to laugh at them, concluding that such behaviour was a 
taboo. 
In addition, this report analyses in detail the problems of 
rejecting gender stereotypes in comic Roman rituals. On 
the other hand, it allows to look at gender issues and 
track the interaction between gender identity and social 
status. 

postgr. student 
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к.і.н., доцент 

КНУ імені Тараса Шевченка 
  

Промова Лібанія «До 
Тимократа» як джерело 

вивчення пізньоантичних 
театральних клакерів 

Промова Лібанія «До Тимократа» показує, що 
театральні клакери стали потужною силою в Антіохії 

кінця IV ст. від Р.Х. Спочатку вони обслуговували 
інтереси театральних акторів – мімів та пантомімів, 

забезпечуючи своїми оплесками та криками успіх 
театральних постановок. Але з часом клакери 

зрозуміли, що слави та визнання бажають не тільки 
діячі театру, а й представники політичної еліти. 

Клака як організація починає грати на цій слабкості, 
забезпечуючи підтримку чиновників під час масових 

дійств тільки за відповідну винагороду. Одночасно 
діяльність клакерів виходить за межі театру.  

По-перше, вони починають отримувати ознаки 
злочинного угруповання – починають вимагати гроші 

у місцевого населення під загрозою фізичної 
розправи. По-друге, міська еліта пробує 

використовувати клакерів як згуртовану групу 
фізично сильних чоловіків для виконання делікатних 

завдань, які курія на себе покласти не могла. 
Наприклад, це могла бути організація мирних 

протестів проти політики центрального уряду. Але 
події повстання 387 р. показали, що клакери 

починають виходити з-під контролю куріалів та 
поступово стають окремою політичною силою. Щодо 
соціального складу клакерів, то Лібаній намагається 

переконати у тому, що до клаки входили тільки 
декласовані елементи. Але поміж рядків визнає, що 

серед клакерів були і вихідці з цілком благополучних 
родин, які йшли до об’єднання за легкими грошами 

та гострими відчуттями. 

Dmytro Pukhovets 

Libanius’ To Timocrat as the 
source for the late antique 
theatre claqueurs 

The speech of Lebanon To Timocrat shows that 
theatrical claqueurs became a powerful force in Antioch 
at the end of the 4th century CE. Initially they served the 
interests of theatrical actors - mimes and pantomimes, 
providing their applause and cries of success during the 
theatrical performances. But over time, the claqueurs 
realized that fame and recognition are needed not only 
for the theater, but for the representatives of the political 
elite. Claque as an organization began to play this 
weakness, providing the support for officials during 
mass actions only for an appropriate reward. At the 
same time, claqueurs activities went beyond the theater. 
First, they begin to get elements of a criminal groups - 
they are demanded money from a local community 
under the threat of physical abuse. Secondly, the urban 
elite tried to use claqueurs as a cohesive groups of 
physically strong men to perform delicate tasks that can 
not be imposed on curia. For example, it could be the 
organization of peaceful protests against the policy of 
the central government. But the events of the uprising of 
387 showed that the claqueurs had began to go out of a 
control of the curians and gradually had become a 
separate political force. As for the social structure of the 
claqueurs, Libanus tried to convince that only the 
declassed elements were included into the claques. But 
between the lines, he recognized that among the 
claqueurs there were also natives of prosperous 
families who went to the union for easy money and 
acute sensations. 

PhD, Associate Professor 
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КНУ імені Тараса Шевченка 
 Гіпсікратія: дружина vs. воїн 

Мітрідата VI Евпатора (від 
античних джерел до рецепцій 

доби Відродження) 

Гіпсікратія – одна з дружин, наложниць чи військова 
супутниця царя Понту Мітрідата VI Евпатора (120 – 

63 рр. до Р.Х.). Ще для античних авторів було 
проблемним питання стосунків між царем і цією 

жінкою. Лише Валерій Максим у «Factorum et 
Dictorum Memorabilium» («Достопам’ятні діяння і 

вислови») згадав про Гіпсікратію (Val. Max. IV, 
4.6.ext.2) та Плутарх у життєписі Гнея Помпея (Plut. 

Pomp. 32. 8). Античні автори ідентифіковували особу 
Гіпсікратії як законної дружини та військової 

супутниці царя. 
Інтерес до цієї постаті не зник і в епоху Відродження. 
Чинне місце Гіпсікратії відведено Джованні Боккаччо 

у біографії Мітрідата VI у «De casibus virorum 
illustrium» («Про нещастя знатних мужів») та окремо 

у «De Mulieribus Claris» («Про відомих жінок»); 
Крістіною Пізанською у «La Cité des dames» («Про 

жіночу спільноту») та Антуаном Дуфуром у «Les vies 
des femmes célèbres» («Життя відомих жінок»). Не 

оминули увагою Гіпсікратію і художники, які 
працювали над ілюмінованими виданнями та 

пізнішими перекладами (зокрема творів Дж.Боккаччо 
старофранцузькою мовою) вищевказаних робіт. 

Тому постать цієї жінки з’являється і на мініатюрах у 
рукописах епохи Відродження. Характерним є те, що 

на кожній з ілюстрацій Гіпсікратія зображена чи то 
озброєною в обладунках, чи верхи на коні, чи то 

обрізає собі волосся, але завжди поруч із Мітрідатом 
(BL Royal. 20 C V. f. 119; BL Royal.16 G V. f. 91v; 

Musee Dobree. Ms 17. f. 41R). 
Дослідники також оперують свідченнями Геродота 

(Herod. IV. 110 – 114) про так званих амазонок 
(ἀμαζόνες) – войовничих жінок, які проживали на 

узбережжі Понту Евксинського, Меотиди та у Малій 
Азії. Відповідно, за однією з версій, Гіпсікратія могла 

належати до цього войовничого племені. 
Тож варто проаналізувати зображення постаті 

Гіпсікратії в роботах античних авторів і подальші 
рецепції у літературі та мистецтві XIV – XVI ст., 

зіставити відомості з нарративних джерел із 
мініатюрами до них, таким чином сформувавши 

цілісний образ Гіпсікратії як дружини чи воїна. 

Alina Hrehul 

Hypsicratea: the spouse vs. 
warrior of Mithridates VI 
Eupator (from the ancient 
sources to the Renaissance’s 
receptions) 

Hypsicratea was one of the spouses, or concubine, or 
military companion of Pontic king Mithridates VI Eupator 
(120-63 BC). Even for the ancient authors the question 
of relations between the king and this woman  was 
difficult. Only Valerius Maximus in Factorum et Dictorum 
Memorabilium (Val. Max. IV, 4.6.ext.2) and Plutarch in 
the biography of Gnaeus Pompeius (Plut. Pomp. 32. 8) 
mentioned Hypsicratea. The ancient authors identified 
Hypsicratea as a legitimate spouse and the king’s 
military companion. 
An interest in this figure hadn’t disappeared in the 
Renaissance. The proper place of Hypsicratea was 
given by Giovanni Boccaccio in a Mithradate’s VI 
biography in De Casibus virorum illustrium and 
separately in De Mulieribus Claris, Christine de Pizan in 
La Cité des dames, and Antoine Dufour in Les vies des 
femmes célèbres. The artists, who had been working at 
illuminated manuscript and later translations of 
aforementioned books (in particular works which had 
been written by J. Boccaccio and was translated into 
Old French), did not ignore Hypsicratea. Therefore the 
figure of this woman was appearing on the manuscripts’ 
miniatures of the Renaissance. Subsequently 
Hypsicratea was depicted in every illustrations armed, 
riding on a horse, or cutting her hair, but always next to 
Mithridates (BL Royal. 20 C V. f. 119; BL Royal.16 G V. 
f. 91v; Musee Dobree, M. 17. F. 41R). 
The researchers also operate with the evidences of 
Herodotus (Herod. IV. 110 – 114) about so-called 
Amazons (ἀμαζόνες) – warrior women who had been 
living in the coast of Pontus, Meotida and Asia Minor. 
According to some hypothesis Hypsicratea could have 
belonged to this warrior tribe. 
Therefore the images of Hypsicratea in the works of 
ancient authors and the subsequent receptions in the 
literature and art in the 14th – 16th centuries are worth 
analysing. Comparing the data from narrative sources 
with miniatures we may construct an integral image of 
Hypsicratea as a spouse, or warrior. 
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Рецепція римського права у 
литовсько-руському  

праві XV ст. 

Переважна більшість вітчизняних істориків та 
істориків права вважають, що систематична 

рецепція римського права у руському (українському) 
праві вперше відбулась у Статутах Великого 

князівства Литовського. Однак уважний аналіз норм 
пам’яток литовсько-руського права XV ст. дає 

підстави стверджувати, що певна їх частина 
створювалась під впливом римського права. 

Специфіка рецепції полягала у тому, що переважно 
запозичувались норми-принципи, а не норми-

правила. У земських та обласних привілеях, 
Судебнику Казимира 1468 року з’являються правові 

принципи невідповідальності дітей за злочини 
батьків (і батьків за злочини дітей), недопустимості 

залишення злочину безкарним, заборона 
невільникам подавати позови проти своїх панів, 

відповідальність пана, який був співучасником 
злочину своїх слуг, презумпції винуватості особи, що 

уникає суду, обов’язковість участі «поспольства» в 
обговоренні та прийнятті нормативно-правових актів, 

визнання рецидиву обставиною, що обтяжує вину 
злочинця тощо. Під впливом римського права було 

започатковано публічно-правове сприйняття злочину 
в праві Великого князівства Литовського. Було 

запозичено деякі правові інститути, раніше не відомі 
руському праву (тортури для отримання зізнання, 

тримання під арештом, побиття дрючком або 
палицею як покарання тощо).  

Ще однією особливістю рецепції було те, що римські 
правові принципи та інститути потрапляли до 

литовсько-руського права через польське, 
магдебурзьке, канонічне право. Важливим чинником, 

що зумовлював рецепцію, було навчання вихідців з 
Великого князівства Литовського на юридичних 

факультетах університетів Центральної та Західної 
Європи. Особи, що отримували таку освіту, могли 
розраховувати на посади при великокнязівському 

дворі або дворах магнатів, відтак вони складали 
певну частину правозастосовців-практиків, а також 

могли тією чи іншою мірою впливати на 
правотворчий процес.    

 Незважаючи на відносну інтенсивність 
процесу рецепції римських правових норм, не можна 

говорити про їхнє сліпе копіювання. Запозичуючи 
іноземні за походженням норми, литовсько-руське 

право критично відбирало те, що відповідало 
суспільним потребам. Деякі норми литовсько-

руського права XV ст. мають аналогії у римському 
праві, однак походять із руського звичаєвого права. 

Таку подібність можна пояснити не рецепцією, а тим, 
що правосвідомість обох народів самостійно 

виробила аналогічні норми, виходячи із здорового 
глузду і відчуття справедливості. 

Svitlana Kovalova 

Reception of Roman Law  
in the 15th century Lithuanian-
Russian Law 

Some historians believe that the systematic reception of 
Roman law in Russian (Ukrainian) law was first held in 
the Statutes of the Grand Duchy of Lithuania. However, 
a careful analysis of Lithuanian-Russian legal norms of 
the 15th century gives reason to assert that some of 
them were created under the influence of Roman law. 
The peculiarity of the reception was that it mainly 
concerned the norms which were principles, and not the 
rules. In Privileges, Casmir Code (1468) there were 
established some legal principles such as 
irresponsibility of children for the crimes of parents, the 
prohibition of slave litigations against their masters, the 
responsibility of the lord who was an accomplice to the 
crime of his servants, the presumption of guilt of the 
person who was avoiding the court, the obligatory 
participation of the "community" in discussing and 
adopting legal acts etc. Under the influence of Roman 
law, the public perception of a crime in Lithuanian-
Russian law was initiated. Also some legal institutes 
were adopted.  
Another feature of the reception was that the Roman 
legal principles and institutions appeared in Lithuanian-
Russian law due to the Polish, Magdeburg, Canon law. 
An important factor of the reception was the study of 
Roman Law by Lithuanians and Russian people in 
Central and Western European universities.   
Despite the intensity of the process of reception of 
Roman legal norms, one can not speak of their blind 
copying. While adopting foreign norms, Lithuanian-
Russian law critically selected those which were in line 
with social needs. Some norms of the Lithuanian-
Russian law of the 15th century have analogies in 
Roman law, but they originate from Russian customary 
law. This similarity can be explained not by the 
reception, but by the fact that the legal consciousness of 
both peoples independently developed similar norms, 
based on common sense and a sense of justice. 

PhD, Associate Professor 
Petro Mohyla Black Sea National University 
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Катерина Дмитриєнко 
студентка 

КНУ імені Тараса Шевченка 
  

Трансформація античного 
одягу в християнське 

церковне облачення 
священнослужителів, на 

прикладі казули 

Досліджено процес трансформації античного плаща 
паенули в казулу - елемент облачення 

християнського церковного служителя, а також 
зауважено на причинах запозичень античних зразків 
одіянь християнським духовенством. Висвітлюється 

подібне та відмінне між римським язичницьким та 
християнським одягом, що підкріплюється 

релігійними, етичними засадами. У вигляді прикладів 
до дослідження залучаються казули XVIII століття з 

колекції Національного музею мистецтв імені 
Богдана та Варвари Ханенків. 

 Казула - верхній елемент одягу католицького, 
лютеранського  священнослужителя. Розуміння 
казули як облачення священика пов'язується із 

трансформацією елементів одягу, поширених за 
пізньої Римської імперії, таких як паенула (paenula) - 
різновид верхнього одягу, що повністю покривав тіло 

та одягався зазвичай в дощові дні. Формування 
паенули як елементу літургійного облачення 

припадає на V століття. До зазначеного часу вона 
розуміється як повсякденний одяг мирського 

населення, а також солдат, які також вдягали 
накидку із капюшоном. Подібний грубий верхній одяг 
носили і пастухи. До кінця ІІІ століття схожа накидка 

поширилася і серед вищих верств населення. 
Античні майстри зшивали плащ із декількох шматків, 

маскуючи шви спеціальними смугами. Таке 
оздоблення також було запозичене християнами для 
прикрашання церковного облачення та дістало назву 

оrphrey.  
 У перші століття християнства одіяння 

священнослужителів не відрізнялося від одягу 
римського населення, як і не було особливих 

відмінностей між священиками та простими 
християнами. З часом повсякденний одяг римлян 

змінювався, запозичуючи елементи одіянь 
завойовників, а церковний християнський навпаки не 

зазнавав разючих змін. Папа Григорій Великий у 
VІ столітті не дозволяє священнослужителям 

одягати «варварський одяг», а носити облачення, 
схожі на давньоримські. З цього часу канони 

забороняють духовенству носити мирський одяг. 
Саме із давньоримських зразків одіянь починається 

формування канону християнського облачення 
священнослужителів, що безпосередньо пов'язано із 

загальним розвитком канонів християнської церкви. 

Kateryna Dmytryienko 

The transformation of the 
ancient clothes in the Christian 
church vestments, on an 
example of a chasuble 

We examine the process of transformation of the 
antique patchwork into the casuble - an element of the 
vestment of the Christian church clerics. Article notes 
the reasons for borrowing ancient patterns by the 
Christian clergy. Investigate a similar and distinctive 
between Roman heathen and Christian clothes, 
supported by religious, ethical principles. The chasubles 
of the 18th century from the collection of The Bohdan 
and Varvara Khanenko Museum of Arts are used as the 
examples. 
Casuble - the element of the clothing of the christian 
clergyman. The understanding of the casuble as a cloth 
of a priest is associated with the transformation of the 
elements of clothing, common in the late Roman 
Empire, such as a paenula, a kind of outerwear that 
completely covers a body, dressed usually on rainy 
days. Formation of the paenula as an element of 
liturgical vestment dates back to the fifth century. By this 
time, it had been understood as the casual clothing of 
the secular population, as well as soldiers. Similar rude 
overalls had been worn by shepherds. By the end of the 
third century, a similar cape spread among the wealthy 
population. Antique craftsmen sewed a cape of several 
pieces, masking the seams with special stripes. This 
decoration was also borrowed by Christians in order to 
decorate church vestments: it is called orphrey. 
In the first centuries of Christianity, the clergy's dress 
did not differ from the clothing of the Roman population, 
as there were no special differences between the 
priests and ordinary Christians. Later, Romans' casual 
clothing changed, borrowing elements of the 
conqueror's clothes. The clothes of Christians did not 
change on the contrary. Pope Saint Gregory I , in the 
5th century, didn't allow to wear barbaric clothes, but to 
wear vestments, similar to those of ancient Roman 
times. After that, the canons forbid clergy to wear 
worldly cloth. From Roman clothes the formation of the 
canon of Christian vestments of clergy began, which is 
directly related to the general development of the 
canons of the Christian church. 

student 
Taras Shevchenko National University of Kyiv 
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Стефанія Ковбасюк 
к.і.н., асистент 

КНУ імені Тараса Шевченка 
 
 Інтер’єр у нідерландському 

мистецтві XVI ст.: 
відродження Античності чи 

«імпорт» Італійського 
Ренесансу (на прикладі 

«Таємної вечері») 

У цій доповіді ми звернемося на проблему інтеграції 
античної спадщини у візуальну культуру 

ранньомодерних Нідерландів на прикладі сюжету 
«Таємна вечеря». З початку XVI ст. ми можемо 

спостерігати ріст зацікавлення спочатку в італійських 
ренесансних формах, а потім і власне в античному 

мистецтві і архітектурі, яке поверталось у 
візуальність завдяки першим «розкопкам» у Римі та 

околицях. Однак питання, чиї художні форми 
виявились більш впливовими для нідерландського 
мистецтва, яке не мало власної античності, щоб її 

відродити, залишається відкритим.  
Саме тому, аналізуючи зміни, який переживав 
інтер’єр горниці Таємної вечері, ми спробуємо 

відповісти, що ж вибрали художники Нідерландів – 
античне мистецтво чи мистецтво «all’antica».  

Для цього ми, по-перше, звернемося до «Таємних 
вечерь», які вийшли з майстерні групи художників, 
які в історіографії отримали ім’я «Антверпенських 
маньєристів». Саме у їх мистецтві 1520-30-х років 

вперше проявились антикізуючі тенденції.  
По-друге, ми розглянемо серію «Таємних вечерь» 

Пітера Кука ван Альста та його майстерні. При 
побудові композиції та створенні декору горниці 

Пітер Кук звертався до гравюр Маркантоніо 
Раймонді за творами Рафаеля та Леонардо да Вінчі. 

Також відомо, що в цей час Пітер Кук переклав та 
підготував до друку трактат Себастьяно Серліо 

«Загальні правила архітектури», який значно 
посприяв розповсюдженню та ствердженню 
класичних форм у трансальпійській Європі. 

Третя частина нашої доповіді буде присвячена 
Таємній вечері у творчості П. Поурбуса, Віллема та 

Адріана Кея та інших художників-романістів. Їх більш 
лаконічні інтер’єри свідчать про глибоке засвоєння 

як нових, ренесансних, так і античних форм, які вони, 
на відміну від попередників, часто бачили в 

оригіналі, у Римі. 
Таким чином, комплексний аналіз інтер’єру горниці 

Таємної вечері на різних етапах проникнення 
класичного стилю в Нідерланди дозволить нам 

з’ясувати, чи йдеться лише про «імпорт» Ренесансу, 
чи про звернення до первинних, античних форм. 

Stefaniia Kovbasiuk 

Interior in the Sixteenth century 
Netherlandish art: revival of 
Antiquity or import of the Italian 
Renaissance (based on the Last 
supper paintings) 

In this paper, we will look how Antiquity’s heritage 
merged into the early modern Netherlandish visual 
culture, based on example of the Last supper paintings. 
From the very beginning of the Sixteenth century, one 
can remark a fast growth of interest, firstly, in the Italian 
Renaissance forms, and, later, in Classic art and 
architecture, which unearthed while first excavations in 
Rome and its environs. However, the question whether 
Renaissance or Greek-Roman forms were the most 
influential for the Netherlandish art, deprived of Antiquity 
on its own, remains unanswered.  
Therefore, while analysing how changed the Last 
supper interior we will try to answer, what the 
Netherlandish masters had chosen – classic art or art 
all’antica. 
Firstly, we will address Last suppers by the so-called 
Antwerp mannerists. This group of painters worked 
around the 1520s–1530s and, therefore, was in avant-
garde of the classical turn. 
Secondly, we will look at Piter Coecke van Aelst’s Last 
suppers. While elaborating composition and decorations 
for the Last supper cenacolo Pieter Coecke addressed 
engravings made by Marcantonio Raimondi after Rafael 
and Leonardo’s paintings. In addition, at that time Pieter 
Coecke worked on translation and edition of the 
Sebastiano Serlio General rules of Architecture, which 
triggered the spread of classic forms throughout 
transalpine Europe.  
The third par focuses on the Last suppers by Romanists 
painters – Pieter Pourbus, Willem and Adriaen Tomasz 
Key. One can witness, that their interiors were far more 
concise, that the earlier ones. This shows how the new 
Renaissance and, at the same time, Greek-Roman 
forms were deeply rooted by the 1560s in the 
Netherlandish art.  
Based on the detailed analysis of the different Last 
supper’s interiors, we will be able to answer, whether 
one can speak only about the import of the Italian 
Renaissance or about the revival of Antiquity as well. 
 

PhD, Assistant Professor 
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Марта Тимошенко 
к.філол.н., старший викладач 

Український католицький університет 
  

Антична спадщина на мапі 
Понту Евксинського Абрахама 

Ортелія 1590 року 

Ім’я голландського картографа, Абрахама Ортелія, 
відоме передусім завдяки його Theatrum Orbis 

Terrarum («Театру або Видовищу світу») – атласу 
1570 року з мапами, який перевидавався багато 

разів 7-ма європейськими мовами. Про поширеність 
цього атласу може свідчити факт існування копій 
деяких його карт у фондах українських бібліотек 

В. Вернадського та В. Стефаника. З 1579 року 
фламандський майстер створив до нього додаток з 
трьох античних мап, Parergon. Впродовж наступних 

років Ортелій постійно доповнював його новими 
регіональними картами, так що станом на 1590 р. 

виник незалежний атлас з 30-ма античними мапами, 
який у деяких виданнях з’являвся в одній версії 

разом з «Театром…». Якщо за створення 
«Театру…» його називали компілятором, дорікаючи 

йому за копіювання мап світу з інших авторів, то 
античні голландець малював сам з надзвичайною 

точністю, кольорові гравюри яких робив вже згодом 
Ян Вірікс. Окрім 30 мап, велику цінність в Парергоні 

мають коментарі Ортелія, написані латиною та 
розміщені на зворотному боці кожної мапи. У XVI ст., 
коли зацікавлення античністю ставало все жвавішим 

(цьому сприяло перше друковане видання 
Роттердамським у 1533 р. «Географії» Птолемея), їх 
створення мало, звісно, науково-освітню мету. На ці 

коментарі (або схолії) вперше звернув увагу 
голландський дослідник Ортелія, Марсель ван ден 

Брoкe. Серед 30 мап на античну тематику одна 
присвячена Понту Евксинському, у схолії до якої 

Ортелій описує фізичну географію Чорного моря з 
посиланням на античних грецько-римських авторів 
різних епох: поетів, географів та істориків, з цінною 

інформацією стосовно розмірів та аналізом 
найважливіших, на його погляд, топонімів. Детальне 

прочитання цієї мапи з коментарем до неї шляхом 
історико-порівняльного методу є важливим на 

сьогодні, адже воно дає нам можливість зрозуміти 
рівень уявлень голландців про класичну географію 

XVI ст., а сама карта є одним із найдетальніших 
картографічних джерел до вивчення античних 

топонімів берегової лінії Понту, своєрідним архівом 
давніх згадок та описів об’єктів довкола Чорного 

моря, створеним хай далеко не мешканцем 
стародавнього світу, але великим ерудитом та 

поціновувачем грецько-римської історії та географії. 
Метою дослідження є також виявлення того, 

наскільки мав вплив на Ортелія при створенні мап 
Клавдій Птолемей, батько картографії (відомо, що 

голландець видав у Парергоні номенклатуру 
Птолемея). 

Marta Tymoshenko 

Ancient heritage on the 
Abraham Ortelius’ map of 
Pontus Euxinus from 1590 

The name of a Dutch mapmaker, Abraham Ortelius, is 
known foremost due to his Theatrum Orbis Terrarum – 
an atlas of 1570 with maps, which was reissued many 
times in seven European languages. The spread of this 
atlas can be proven by the fact of existence of some its 
maps’ copies in the funds of V. Vernadsky and 
V. Stefanyk Ukrainian libraries. Since 1579 the Flemish 
master created a supplement to it of three ancient 
maps, the Parergon. During the following years, Ortelius 
continuously had been supplementing it with new 
regional maps, so that by 1590 an independent atlas of 
30 ancient maps appeared, which in some editions was 
bound together with a Theater. If for the creation of the 
Theater he was called a compiler, accusing him for 
copying the maps of the world from other authors, then 
the ancient the Dutchman painted himself with an 
extraordinary precision, colored engravings of which 
were made by Jan Wierix. In addition to 30 maps, the 
Pargeron has a great value in the Ortelius comments 
written in Latin and placed on the reverse side of each 
map. In the 16th century, when the interest in antiquity 
became more and more alive (it was due to the first 
printed edition by E. of Rotterdam in 1533 of Ptolemy’s 
Geography), the maps creation was of scientific and 
educational purpose. For these comments (or scholia), 
for the first time, drew his attention the Dutch researcher 
of Ortelius, Marcel van den Brocke. Among the 30 maps 
on antiquity, one is devoted to Pontus Euxinus, in 
scholia to which Ortelius describes the physical 
geography of the Black Sea with reference to the 
ancient Greek-Roman authors of various epochs: poets, 
geographers and historians, with valuable information 
regarding the size and analysis of the most important, in 
his opinion, toponyms. A detailed reading of this map 
with a commentary on it using the historical-comparative 
method is important today, for it gives us an opportunity 
to understand the level of Dutch notions about the 
classical geography of the 16th century, and the map 
itself is one of the most detailed cartographic sources 
for studying the ancient toponyms of the Pontus 
coastline, a peculiar archive of ancient references and 
descriptions of objects around the Black Sea created by 
a far-not-resident of the ancient world, but a great 
scholar and connoisseur of Greek-Roman history and 
geography. The purpose of the study is also to identify 
how much Claudius Ptolemy, father of cartography, 
influenced Ortelius when creating his maps (it is known 
that the Dutchman has published the Ptolemy’s 
nomenclature in his Parergon). 
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Ірина Папа 
аспірантка 

Український католицький університет 
 
 Lingua Latina на сторінках 

подорожніх записок 
данського дипломата початку 

XVIII століття 

Подорожні нотатки данського дипломата Юста Юля, 
які були написані під час його дипломатичної місії у 
1709-1711 рр. та опубліковані Л. Грове у 1893 році, 

містять низку латинських слів, словосполучень та 
речень. Саме використання латинської мови на 

сторінках цього подорожнього наративу є одним з 
аргументів, який дослідники часто використовують 

для доведення гіпотези про наявність «другого 
автора» тексту.  

Як засвідчує біографія Юста Юля, перед 
призначенням королівським посланцем до царського 
двору, він отримав військову освіту та досвід служби 

на морському флоті. Проте його освітній та 
світоглядний бекграунд не мав очевидної «класичної 

складової». Він не навчався в Копенгагенському 
університеті, де б міг вивчати латинську мову. Проте 
його особистий секретар та помічник, Расмус Еребо, 

який тільки-но закінчив навчання на теологічному 
факультеті Копенгагенського університету, мав усі 

передумови для отримання «класичної освіти». Про 
це він детально пише на сторінках своєї 

«Автобіографії».  
Окрім того, в тексті щоденника описано випадки, 

коли особистий помічник данського дипломата 
намагався порозумітись із представниками 

церковної та політичної еліти з допомогою латини. 
Таким чином, знання чи незнання латини (як і інших 

європейських мов) у цьому тревелозі було 
своєрідним мірилом освіченості та цивілізованості 

держав, які відвідали учасники данської 
дипломатичної місії (1709-1711 рр.). 

Метою нашої доповіді є проілюструвати особливості 
рецепції класичної мови (і.е. латини) у 

ранньомодерній Данії через короткий огляд історії 
вивчення латинської мови в Данії після Реформації; 

перелік підручників латинської мови, які 
функціонували в ранньомодерній Данії; аналіз cлів, 

словосполучень та цитат, які використані у тексті 
подорожнього щоденника данського дипломата 

Юста Юля та Расмуса Еребо. 

Iryna Papa 

Lingua Latina in The Eighteen-
Century Travel Diary of Danish 
Diplomat 

The travel notes of Danish diplomat Just Juel, written 
during his diplomatic mission in 1709-1711 and 
published later by L. Grove in 1893, contain some Latin 
words, word combinations, and sentences. The use of 
the Latin language in this travel narrative is the main 
arguments that scholars often apply to prove the 
hypothesis of the second author and his influence on 
the writing process. 
As it is known from the biography of Just Juel, before 
his appointment as a royal envoy to the Russian court, 
he received military education and naval training. 
However, his educational and background did not have 
a classical component. He did not study at the 
University of Copenhagen, where he could learn Latin. 
But his secretary and assistant, Rasmus Aerebo, who 
just completed his studies at the Faculty of Theology in 
Copenhagen, had all the prerequisites to obtain 
classical education.  
Moreover, this travel diary depicts several cases when 
Rasmus Aerebo tried to communicate with the Russian 
clergymen and noblemen in Latin. Thus, the knowledge 
of this classical language (as well as other modern 
European languages) was a tool to shape the image of 
the visited states and it’s élite by the Danish diplomats-
travelers. 
The purpose of our report is to illustrate the peculiarities 
of the reception of the classical language (i.e., Latin) in 
early modern Denmark through a brief overview of Latin 
textbooks that functioned in early modern Denmark and 
general history of Latin in Denmark after the 
Reformation. Also we are going to analyze the list of 
Latin words, word combinations, and quotations from 
the classical texts used in this Danish travel narrative to 
demonstrate the cultural link between Danish and Latin 
language in the 18th century. 

postgr. student 
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Інститут полісу в історичній 
ретроспективі: 

міжцивілізаційне надбання, 
феномен, рецепція (від 

Античності до раннього 
Нового часу) 

Аналізується інститут полісу в історичній 
ретроспективі. Особливу увагу приділено полісу в 
контексті інституціонального розвитку держави та 

процесів рецепції. Визначено напрями розвитку 
феномену полісу в різні історичні епохи як надбання 

історико-культурної спадщини. 
Розкривається сутність поняття поліс – як феномена 

тогочасного античного суспільства, який визначав 
його специфіку і становив основну форму політичної, 

соціальної та інституційної організації античного 
суспільства. Особливістю античного політичного 

устрою була також невіддільність державного 
апарату управління від суспільства, а всі форми 
управління в античних державах забезпечували 

своїм громадянам значно більшу свободу участі в 
політичному житті, ніж інституційні системи інших 

стародавніх держав. 
Проаналізовано основні сутнісні характеристики 
полісу, його інституційна структура й функції, як 

грецької громадянської общини. Феномен полісу як 
соціально-політичного утворення полягав в тому, що 

вперше світ людини винайшов інституційний 
механізм єдності на засадах публічності. 

Проблема полісу, його виникнення та 
функціонування залишається дискусійним питанням 

сучасного антикознавства, при тому, що 
феноменальність полісу як суспільно-інституційного 

явища є загальновизнаним історичним фактом. 
Водночас трактування суспільно-політичної, 

економічної та інституціональної сутності полісу, 
його структури й функцій, процесу його кризи та 

рецепції є предметом наукових дискусій. 
Поліс як теоретичне поняття, сутністно розкрите 

стародавньою філософією і знову рецепійоване і 
озвучене наукою раннього Нового і Нового часу, 

характеризується безумовною визначеністю в тому 
сенсі, що всі методологічні підходи більшою мірою 

характеризують роль і місце цього інституту в житті 
античного суспільства як спрямовуючу і системну 

складову. Поліс – це феномен тогочасного 
античного світу, який визначав його специфіку і 

становив основну форму політичної, соціальної та 
інституційної організації античного суспільства. 

Viacheslav Tsivatyi 

The Institute of City-state in 
Historical Retrospective 
Review: Crosscivilizational 
Acquisition, Phenomenon, 
Reception (From Antiquity to 
Early Modern Period) 

The article deals with the analysis of the institute of city-
state in historical retrospective review. Particular 
attention is given to the city-state in the context of 
institutional state development and reception processes. 
Development directions of the phenomenon of city-sate 
at different historical periods are defined as acquisition 
of historical and cultural heritage. 
It is determined the concept of the city-state as the 
phenomenon of the then ancient society that defined the 
specific character and determined the principal polity, 
social and institutional organization of the ancient state. 
The particularity of the ancient polity was the 
government inherency of the society and all the forms of 
antique states management provided their citizens far 
more freedom of political participation than institutional 
systems of other ancient states.   
There are analised the basic characteristics of the city-
state, its institutional structure and functions as the 
Greek civil community. The phenomenon of the city-
state as a socio-political formaton was that for the first 
time the humankind invented the institutional 
mechanism of unity on the principles of publicity.  
The problem of the city-state, its emergence and 
functioning remains a controversial issue of modern 
antiquity study assuming the  phenomenon of city-state 
is universally recognized as a historical fact. At the 
same time, the interpretation of socio-political, economic 
and institutional essence of the city-state, its structure 
and functions, the process of its crisis and  reception is 
a subject of scientific discussions.  
The city-state as a theoretical concept is disclosed in 
ancient philosophy and spoken again in early modern 
and modern times study, characterized by the absolute 
certainty in the sense that all methodological 
approaches to a greater extent characterize the role and 
place of this institution in the life of antique society as a 
guide and system. The city-state is a phenomenon of 
the then ancient world which determined its specificity 
and was the main form of political, social and 
institutional organization of ancient society. 
The city-state was actually the core which determined 
the specifics of the antique civilization and in many 
ways according to its qualitative characteristics was 
adopted as an institution in other regions or in 
subsequent historical periods, became the main 
recipient of cultural and historical heritage.  

PhD, Associate Professor 
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Антична традиція і хрестовий 
похід на порятунок 

Константинополя (1443-1445) 

Хід та історичне значення подій хрестового походу 
на захист Константинополя у 1443-1445 рр. цікавили 

гуманістів, духовенство, військових, архівістів, 
науковців, публіцистів впродовж віків. Переломною 

подією в їх ході стала героїчна, а для декого і 
безглузда, смерть офіційного керівника згаданого 

походу угорського короля Ласло І, що спричинилось 
до різних інтерпретацій того, що відбулося.  

Науковці не надавали вагомого значення зв’язку 
подій 1443-1445 рр. із античною спадщиною. 

Насправді, по-перше, саме проведення хрестового 
походу у вказаних роках було задумане одним із її 
носіїв, а саме верховним понтифіком Риму, Папою 

Римським Євгенієм IV. По-друге, офіційного 
керівника походу на суходолі короля Ласло І 

порівнювали із Олександром Македонським. На 
нього було покладено завдання очолити війська для 

остаточного вигнання з Європи турків-османів 
подібно як колись античний полководець з Македонії 

відтіснив на Схід перські війська. По-третє, версія 
ходу подій хрестового походу його учасника 

військового капелана Григорія із Сянока була 
занотована гуманістом Філіпом Буонакорсі 

Каллімахом та відображена у книгах “Про справи 
діянь Владислава Польського та Угорського короля у 

трьох книгах”, “Історія короля Владислава, або про 
поразку під Варною” та “Життя та звичаї Григорія з 

Сянока”. По-четверте, частина мореплавців, 
відісланих бургундським герцогом Філіпом ІІІ Добрим 
для участі в хрестовому поході на морі, належали до 

Ордену Золотого Руна. Вони навіть як аргонавти 
направилися до східного узбережжя Чорного моря, 

де за античними уявленнями знаходилась Колхіда, і 
спробували силою навернути грузинів до Церковної 

Унії.  
Таким чином, проведення хрестового походу у 1443-

1445 рр. на захист Константинополя мало більше 
спільного з античною традицією, ніж здається на 

перший погляд. У XV ст. європейці і надалі мислили 
за допомогою античних категорій. Спільне 

проявилось також в порівняннях історичних осіб 
XV ст. та їх діяльності із античними героями. До того 
ж носієм історичної пам’яті про хрестовий похід був 

італійський гуманіст Філіпп Каллімах.  

Roman Ivashko 

Ancient tradition and crusade 
on the rescue of Constantinople  
(1443-1445) 

The course and historical significance of the events of 
the crusade in defense of Constantinople in 1443-1445 
were of interest to humanists, clergy, military, archivists, 
scholars, and publicists for centuries. The turning point 
in their course was a heroic or for someone senseless 
death of the official head of the mentioned campaign the 
Hungarian king Laszlo I, which led to various 
interpretations of what happened.  
Scientists have been not yet attached great importance 
to the connection of the events of 1443-1445 with an 
ancient tradition. In fact, firstly, the carrying out crusade 
in these years was conceived by one of its 
representatives, namely the supreme pontiff of Rome, 
Pope Rome Eugene IV. Secondly, the official head of 
the campaign on the land King Laszlo I was compared 
with Alexander Macedonian. He was assigned the task 
of leading the troops for the final exile of the Turks-
Ottomans from Europe, just as the ancient military 
leader from Macedonia had pushed the Persian troops 
to the East. Thirdly, the version of the course and the 
events of the crusade of his participant the military 
chaplain Gregory of Sanok was written by humanist 
Philip Callimachus and reflected in the books The cases 
of the actions of Vladislav of Poland and the Hungarian 
king in three books, History of King Vladislav, or the 
defeat near Varna and Life and Manners of Gregory of 
Sanok. Fourthly, part of the mariners sent by the 
Burgundian duke Philip III the Good for participation in 
the crusade at sea belonged to the Order of the Golden 
Fleece. They as the Argonauts had sailed to the eastern 
coast of the Black Sea, where was Colchis according to 
ancient representations, and tried to force the 
Georgians to convert to the Church Union in 1445. 
Thus, the Crusade in 1443-1445 in rescue of 
Constantinople had much in common with the ancient 
tradition than seems at first glance. Europeans had 
been continued to think through the ancient categories 
since Ancient World times. The common was turned in 
comparisons of historical figures of the 15th century and 
their activities with ancient heroes. In addition, the 
bearer of historical memory of the crusade was the 
Italian philosopher Philip Callimachus. 
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Теодоріканського 
Відродження в світлі рецепції 
античної римської спадщини 

Доповідь торкається питання періоду, відомого як 
«Теодоріканське Відродження», що пов’язується із 
правлінням в Італії остготського короля Теодоріха 

(493-526), та його особливостей під призмою 
рецепіювання Остготською державою Теодоріха 

античної спадщини Римської імперії, зокрема в 
культурній площині. Автор робить намагання 

пояснити саме поняття «Теодоріканського 
Відродження», що є маловживаним у науковій 

літературі (на відміну від Каролінзького, 
Оттонівського Відроджень et cetera), темпорально 

окреслити даний період, фокусуючи увагу на власне 
Теодорихові Великому та його доньці Амаласунті 

(526-534) як яскравих представниках такої політичної 
і культурницької лінії, що намагалася поновити 

спадщину Західної Римської імперії шляхом 
створення єдиної романо-готської спільноти. 

Розглядаються поступові етапи Теодоріканського 
Відродження: зародження (кінець V ст..), розквіт 
(початок VI ст.) і кінець (20-ті-30-ті рр. VI ст.), що 
характеризується погіршенням романо-готських 
взаємовідносин наприкінці правління Теодоріха 

Великого, ув’язненням та подальшою смертю 
придворного філософа Боеція, та зрештою 

інтервенцією до Італії військ Східної Римської імперії 
Юстиніана Великого в 30-х рр. VI століття. 

В культурницькому плані зосереджується увага 
передусім на двох центральних особистостях епохи, 
якими є «останній філософ античності», представник 
неоплатонічної школи, теолог, музикознавець Аніцій 

Манлій Торкват Северин Боецій (бл. 480-524), та 
історик, письменник і особистий секретар Теодоріха 

Великого Флавій Магн Аврелій Кассіодор (бл. 490-
585), автор «Історії готів». Розглядається унікальне 

значення обох осіб як одних із перших діячів 
європейської культури ренесансного зразку, 

першопрохідців нової європейської середньовічної 
культурно-інтелектуальної парадигми, враховуючи 
досить сміливе для свого часу поєднання мотивів 

античної філософії та християнства у творчості 
Боеція, першу відому нам спробу описати історію 

варварського народу (Кассіодор) і довести його 
благородне й непересічне походження, стилістичні 

досягнення даних авторів et cetera. Робиться спроба 
загального аналізу культурних здобутків часів 

Теодоріканського Відродження в якості найпершої 
європейської спроби Відродження як широкої 

рецепції римської культурної спадщини, і власне 
Відродження найбільш наближеного до оригіналу як 

у темпоральному, так і в ідейному плані (враховуючи 
активну участь у ньому старої римської сенатської 

аристократії). Аналізується перебіг подій часів 
Теодоріканського Відродження та причини його 

невдачі. 

Oleksandr Illarionov 

Problematics of the 
Theoderican Renaissance in 
view of receptions of the 
ancient Roman civilization 

This scientific report considers on the period known as 
Theoderican Renaissance, which consists with the 
leading of Theoderic the Great (493-526), the famous 
Ostrogothian king, in Italy, and its singularities over the 
reception of the ancient Roman heritage by the 
Theoderic’s Ostrogothian Kingdom, in particular in the 
cultural side. Author tries to explain the specific term – 
Theoderican Reneissance – which was used in 
scientific literature very rarely (unlike Carolingian, 
Ottonian Renaissances et cetera), and makes a 
temporal delineation of chosen period, focusing on the 
Theoderic and his daughter Amalasuntha (526-534) as 
a great representatives of political and cultural concept 
which was trying to restore the legacy of Western 
Roman Empire by the making of new Roman and 
Gothian society. Report views the stages of this epoch: 
the beginning (the ending of the 5th c.), the height (the 
beginning of the 6th c.) and the ending (20s and 30s of 
the 6th c.) which known as the decadence of Roman 
and Gothian relations at the end ot Theoderic’s ruling, 
the death’s of philosopher Boethius and at least 
Justinian’s intervention.  
In cultural side author concentrates on the basic figures 
of epoch – this is philosopher, theologist Severinus 
Boethius (c. 480-524), who is known as the last 
philosopher of  ancient time, and the famous historian 
and writer Magnus Aurelius Cassiodorus (c.490-585), 
the Gothic History author. Report views their 
uniqueness as the first actors of the new European 
cultural and intellectual paradigm of the Renaissance’s 
sample, focusing on the very courageous for this time 
mix of ancient paganistic philosophy and Christian 
religion norms making by Boethius, and the first attempt 
to write a history of barbaric people making by 
Cassiodorus, and demonstrate their noble and heroic 
lineage. Author focuses on the Theoderican 
Reneissance as the first truly Reneissance in Europe, 
analyzes the developments and reasons for its failure.  
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Рецепція античного міфу про 
Клітемнестру в драмі 

«Кассандра» Лесі Українки та 
поемі «Клітемнестра» Оксани 

Забужко  

У доповіді проаналізовано становлення та розвиток 
античного міфу про Клітемнестру, а також рецепція 

образу Клітемнестри в українській літературі на 
прикладі драми Лесі Українки «Кассандра» та поезії 

Оксани Забужко «Клітемнестра». Головна 
методологічна проблема в дослідженні рецепції 

античності – цілком новий погляд на античність та 
сучасність. З огляду на те, що античність – 

доконаний факт, урозумливо було би запропонувати, 
що вона не змінюється, але, з огляду на сучасні 

рецепції, складається ілюзорно протилежне 
враження. Певна еволюція з сюжетом про Атрідів 

відбувається ще в античний час, а в новий і новітній– 
поготів. Автор, який деміфологізовує, трансформує 

героїв, мотивовано надає їм певної унікальності, 
засвідчує суспільно-політичні, філософські, етичні 

тенденії своєї доби. Проаналізувавши різне 
потрактування образу Клітемнестри Лесею 

Українкою та Оксаною Забужко зможемо 
прослідкувати формування власного авторсько-

індивідуального міфу. Образ Клітемнестри в Лесі 
Українки не є ані головним, ані центральносюжетний – 
він винесений в епілог драми «Кассандра». Р.Грейвс 

зазначає, що Клітемнестра вдавано раділа приїзду 
чоловіка й розстелила пурпурний килим. Цю ж 

радість передає й Леся Українка: побачивши 
чоловіка, цариця обіймає. Леся Українка стверджує 

думку про згубність завойовницьких воєн, коли 
гинуть врешті-решт і завойовані, і завойовники. 

Клітемнестра Оксани Забужко зізнається в ненависті 
до чоловіка. Причинами цього слугують передовсім 

насилля та сексуальне начало. Убивство здійснене в 
тринадцятий день Гамеліону, котрий проголошений 

святом Клітемнестрою, яка не боялася божественної 
відплати: її дії узгоджені з богами. Специфічною є й 

рецепція образу лані, згаданій в одній з варіацій 
«Одиссеї».  

Illya Levchenko  

The reception of the ancient 
myth about Clytemnestra at the 
drama «Kassandra» by Lesia 
Ukrainka and the poem 
«Klitemnestra» by Oksana 
Zabuzhko 

In the article we analyzed formation and development of 
the ancient myth about Clytemnestra, and the reception 
of the image of Clytemnestra in the Ukrainian literature 
on the example of the Lesia Ukrainka’s drama 
Kassandra and Oksana Zabuzhko’s poem Klitemnestra. 
The main methodological problem in the study of the 
reception of antiquity is a completely new look at 
antiquity and modernity. As antiquity is an accomplished 
fact, it would be reasonably to suggest that it does not 
change, but, due to the modern receptions, an illusory 
opposite impression is formed. Some evolution with the 
plot about the Atrides occured in the ancient times, and 
in the new and the newest times – even more. An 
author, who demifologizes, transforms the heroes, gives 
them a certain uniqueness, testifies to socio-political, 
philosophical, and ethical tendencies of the time. Having 
analyzed different interpretations of the image of 
Klitemnestra by Lesya Ukrainka and Oksana Zabuzhko, 
we can follow the formation of the author’s individual 
myth. The image of Klitemnestra of Lesia Ukrainka is 
neither the main nor the central one - it was passed into 
the drama epilogue. R. Graves notes that Clytemnestra 
pretended to rejoice at the arrival of her husband and 
spread a purple carpet. Lesia Ukrainka also gives this 
joy: seeing her husband, the queen hugs him. Lesya 
Ukrainka approves the opinion about the malignancy of 
the aggressive wars, when the conquerors and 
conquered eventually perish. Klitemnestra by Oksana 
Zabuzhko confesses to hatred of her husband. The 
reasons for it are primarily violence and sexuality. The 
murder was committed on the thirteenth day of 
Gamelion, proclaimed as holiday by Klitemnestra, which 
was not afraid of gods’ punishment: her actions are in 
agreed with the gods’ will. The reception of the image 
mentioned in one of Odyssey variations is also specific.  
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Тлінність тіла короля: 
хвороби ренесансного 

правителя Франциска І Валуа 

У дослідженні основну увагу зосереджено на 
хворобах французького короля Франциска І Валуа 

(1515–1547). За допомогою аналізу записів его-
наративів, зокрема щоденників матері короля Луїзи 

Савойської, адвоката Паризького парламенту Ніколя 
Версорі та невідомого парижанина періоду 

правління Франциска І, встановлено коли і чим 
хворів монарх. Також з’ясовано наскільки його 
піддані були проінформовані про самопочуття 

правителя. Розглянуто основні підсумки тривалої 
історіографічної дискусії щодо ймовірності 

венеричного захворювання у Франциска І та чи міг 
сифіліс стати причиною його смерті. 

Крім цього, зроблено спробу з’ясувати, як змінилося 
ставлення французів ранньомодерного часу до 

фізичного тіла короля, що на відміну від його 
«сакрального тіла», було тлінним та смертним. На 

основі розгляду стану здоров’я ренесансного 
правителя Франциска І показано зміни в світогляді 

французів щодо людського тіла в цілому, зростанні 
зацікавленості до його анатомії, що стало прямим 

наслідком проникнення до Франції Ренесансу. Проте 
в умовах зміцнення теорії божественної природи 
влади короля його фізичне тіло залишалося лиш 

вмістилищем частинки тієї дарованої Божої сили. Ця 
фізична оболонка у випадку смерті правителя 
автоматично «замінювалася» у день коронації 

престолонаслідника. 

Liudmyla Vashchuk 

The caducity of the king's body: 
the diseases of the 
Renaissance ruler Francis І 
Valois 

The main attention in the study is paid to the diseases 
of the French king Francis I Valois (1515–1547). 
Through analysis of ego-narrative records, in particular 
the diaries of the King’s mother Louise Savoy, lawyer of 
the Paris Parliament Nicolas Versori and unknown 
Parisian of the period of the reign of Francis I, it was 
found out when the monarch was ill and what diseases 
he had. It was also clarified how much of his subjects 
were informed about the state of health of the ruler. 
There were considered the main results of a long 
historiographical discussion on the probability of 
sexually transmitted disease of Francis I and whether 
syphilis could have been the cause of his death.  
In addition, there was made an attempt to find out how 
the attitude of the Early modern-day French people to 
the physical body of the king changed, which, unlike his 
sacred body, was corruptible and mortal. On the basis 
of investigation of the state of health of the Renaissance 
ruler Francis I there were shown changes in the 
worldview of the French in relation to the human body in 
general, an increase of interest in anatomy, which was a 
direct consequence of the penetration into France of the 
Renaissance. However, in the context of strengthening 
of the theory of the divine nature of the king’s power, his 
physical body remained only the reservoir of the particle 
of God’s given power. This physical shell in the event of 
death of the ruler was automatically replaced on the day 
of the coronation of the heir apparent. 
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Античні первні у соціальній 
етиці торгівлі у ранньо-
середньовічній Візантії  

(IV–XII ст.)  

Соціальна етика поведінки ромеїв під час здійснення 
торгівельних операцій зазвичай розглядається в 

історіографії у контексті християнського віровчення 
та його впливу на повсякденну поведінку вірян. 

Натомість не менш важливим є врахування таких 
чинників, як пережитки трансформованих за доби 

пізньої античності античних полісних (умовний 
еллінський первінь) чи / та імперських (умовний 
римський первінь) складників свідомості ромеїв. 
Серед них: традиційно зневажливе еллінське та 

римське ставлення до варварів; окреслення 
(регулювання та обмеження) прав та можливостей 
іноземців (ксенів і етніків – мешканців інших міст та 

представників інших народів) під час перебування у 
межах поліса чи імперії; вплив державницької 

імперської ідеології на самоусвідомлення ромеїв як 
цивілізованого богообраного народу, єдино гідного 

вивищуватися над усіма довколишніми сусідами-
варварами в усіх сферах життя, зокрема в 

економічній сфері в цілому та торговельних 
відносинах зокрема; тяглість пізньоантичних уявлень 
про соціальну стратифікацію суспільства, поєднана з 

традиційними уявленнями про притаманні (гідні) 
кожному прошаркові економічні (та інші суспільні 

функції); трансформація традиційних уявлень про 
сфери економічної діяльності у контексті витіснення / 

заміщення / видозміни язичницьких античних 
суспільних ідеалів християнськими середньовічними 

тощо. 
Різнопланові свідчення широкого спектра джерел – 
від законодавчих пам’яток до агіографічних творів – 
дозволяють дійти висновку про тривале збереження 

трансформованих елементів античних первнів у 
соціальній етиці підприємницької діяльності 

візантійців впродовж усієї доби раннього 
середньовіччя. Ці складники навряд чи можна 

назвати суто пережитками у значенні рудиментів чи 
анахронізмів, що поступово витіснялися і зникали, 

втрачаючи реальне значення та втілення. Навпаки, 
значна частина античних первнів міцно 

вбудовувалися до системи світогляду візантійців, і 
спричинені ними особливості соціальних стосунків 

сприймалися як невід’ємні традиційні риси побутової 
етики, зокрема й у сфері торгівлі та, ширше, 

підприємництва. Обумовлені античними 
соціальними, юридичними, ідеологічними, 

релігійними, світоглядними тощо принципами, 
уявленнями, практиками тощо явища візантійської 

економіки значною мірою визначили еволюцію 
візантійського суспільства, так і справили вагомий 

вплив на сусідні народи та держави, з якими у той чи 
інший спосіб (у контексті цієї доповіді передусім в 

економічній сфері) контактували піддані 
Візантійської імперії. 

Andrii Domanovskyi  

Ancient principles in the social 
ethics of trade in the early 
medieval Byzantium  
(the 4th-12th centuries) 

The social ethics of Romaioi behavior during trade 
operations are usually considered in historiography in 
the context of Christian faith and its influence on the 
daily behavior of believers. At the same time, it is 
equally important to pay attention to the such factors as 
the remnants of the antique polis and / or imperial 
components of the Romans' consciousness transformed 
from the late antiquity. Among them: the traditionally 
contemptuous Hellenic and Roman attitudes towards 
the barbarians; definition (regulation and restriction) of 
rights and opportunities of foreigners (xens and 
ethnics – residents of other cities and representatives of 
other nations) while staying within the policy or empire; 
the influence of the state imperial ideology on the self-
realization of the Romans as a civilized God-chosen 
people, the only worthy to rise above all neighboring 
barbarian neighbors in all spheres of life, in particular in 
the economic sphere in general and in trade relations in 
particular; the continuity of the late anticipation of the 
social stratification of society, combined with traditional 
ideas about the inherent (worthy) economic (and other 
public functions) of each stratum; transformation of 
traditional notions about the spheres of economic 
activity in the context of displacement / substitution / 
modification of the pagan anti-social ideals of the 
Christian medieval, etc. 
The various evidence of a wide range of sources - from 
legislative monuments to hagiographic works - allows us 
to conclude that the long-term preservation of the 
transformed elements of ancient primates in the social 
ethics of Byzantine entrepreneurial activity throughout 
the entire Middle Ages. These components can hardly 
be called mere remnants in the sense of rudiments or 
anachronisms, which were gradually superseded and 
disappeared, losing real meaning and incarnation. On 
the contrary, a large part of the ancient peoples were 
firmly embedded in the Byzantine outlook system, and 
the particularities of social relations caused by them 
were perceived as inalienable traits of everyday ethics, 
including in the sphere of trade and, more broadly, 
entrepreneurship. Due to the ancient social, legal, 
ideological, religious, ideological, etc. principles, ideas, 
practices, etc. Byzantine economy has largely 
determined the evolution of the Byzantine society, and 
had a significant impact on neighboring nations and 
states with which in one way or another (in the context 
of this reports primarily in the economic sphere) were 
contacted by the subjects of the Byzantine Empire.  

PhD, Associate Professor 
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Місія Оттона Бамберзького  
20-х років ХІІ ст. та її роль у 

християнізації  
Західного Помор’я 

Провідну роль у християнізації Західного Помор’я 
відіграв єпископ бамберзький Оттон (бл. 1060-1139). 
Врахувавши недоліки попередньої невдалої місії на 
Помор’я єпископа Бернарда (1122), польський князь 

Болеслав ІІІ Кривоустий, не полишаючи намірів за 
допомогою християнізації зміцнити свою владу у 
нещодавно захопленому ним Західному Помор’ї, 
вирішив організовувати нову християнську місію, 

доручивши її проведення вельми авторитетному у 
католицькому світі бамберзькому єпископу Оттону.  

Судячи з «Життєписів Оттона», складених у ХІІ ст. зі 
слів учасників місій Еббоном, Гербордом і невідомим 
автором з Пріфлінзького монастиря, місія проходила 

у два етапи: у 1124-1125 рр. і 1128 р. Під час своєї 
першої подорожі (у 1124-1125 рр.) Оттон охрестив 

населення найбільших міських центрів Західного 
Помор’я – Воліна, Щеціна, Колобжега і Каменя та 

зруйнував там язичницькі святилища і ідолів. 
Друга місіонерська подорож Оттона (1128 р.) була 

зумовлена масовими рецидивами язичництва на 
Помор’ї і виявилась менш успішною, хоча й 

супроводжувалась погрозами жорстких військових 
заходів щодо поморян. Життєздатна єпархія у 

Воліні, підпорядкована гнєзненському архієпископу, 
з’явилась лише у 1140 р. 

Mykola Rud 

Otto of Bamberg’s Mission of 
the 1120s and its Role in the 
Baptizing of Pomerania 

Otto of Bamberg (c. 1060-1139) played a leading role in 
the Christianization of Pomerania. Taking into account 
the disadvantages of the previous unsuccessful mission 
of Bishop Bernard to Pomerania (1122), the Polish 
Prince Boleslaw III Wrymouth decided to organize a 
new Christian mission, without leaving the intention 
through Christianization to strengthen his power in the 
recently seized Pomerania, and entrusted the mission to 
a very authoritative in the Catholic world Bishop Otto. 
According to the Otto's Life, compiled in the 12th 
century from the words of the participants of the 
missions Ebo, Herbordus, and an unknown author from 
the Prüfling monastery, the mission took place in two 
stages: in 1124-1125 and 1128. During his first trip (in 
1124-1125) Otto baptized the population of the largest 
urban centers of Pomerania - Wolin, Szczecin, 
Kołobrzeg and Kamień, and destroyed there the pagan 
sanctuaries and idols. 
Otto’s second missionary journey (1128) was due to 
mass returnees of paganism in Pomerania and was less 
successful, although accompanied by threats of 
rigorous military action against the Pomerania 
inhabitants. The viable diocese of Wolin, subordinated 
to the Gniezno Archbishop, appeared only in 1140. 
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Академія сучасної освіти 

Проблемні питання 
висвітлення історичних 

фактів в процесі викладання 
інтегрованого курсу 

«Мистецтво»  

Робота присвячена пошуку шляхів для вирішення 
проблемних питань з узгодження історичних фактів і 

їх інтерпретації в процесі викладання курсу 
«Мистецтво». Світовий досвід розвинених країн 

доводить, що інтегрований підхід в освіті не тільки 
існує, а й доволі успішно працює. Досить велика 

кількість викладачів-гуманітаріїв впевнена, що 
інтегровані курси — це майбутнє освіти. В 

глобальному важливому значенні інтегрованих 
підходів на шляху розвитку освітньої системи не 

мають сумніву й українські освітяни. Тим більше, що 
інтегровані курси наявні у нових Типових планах 
навчання, що затверждуються на наступні роки.  

Викладання інтегрованого курсу "Мистецтво" 
абсолютно неможливе без оперування обома 
сторонами навчального процесу історичними 

фактами. Величезна кількість творів мистецтва, в 
тому числі й українського, є наслідком тих чи інших 

історичних подій. Видатні зразки архітектурних, 
скульптурних, живописних, театральних, музичних 

мистецьких творів тощо так чи інакше є 
відтворенням світоглядних позицій митців, що їх 

створювали. На даний час маємо безліч джерел для 
отримання та інтерпретації величезного пласту 

інформації, що пов'язана з історією. Та виникають 
суттєві проблеми стосовно історичної правди й 
ставлення до тих чи інших подій чи історичних 

постатей. Є розуміння того, що ті, хто навчають, в 
своїй роботі переважно апелюють до архівних 

джерел та суто  наукових історичних досліджень. Ті 
ж, хто навчаються - звертаються, насамперед, до 

джерел з інтернету. Розбіжністі іноді досягають 
вражаючих масштабів. З цього приводу постає 

питання й щодо рівня загальнокультурної підготовки 
викладача мистецтва. Бо саме від нього залежить 

здатність створювати або сприймати, трактувати 
змістовні художні образи та витвори мистецтва, що 

не повторюють життя дзеркально, а створюють 
особливу художню реальність. Ця реальність може 
бути паралельна історії, може бути її моделлю, але 

вона не є її ідентичністю. Така реальність 
побудована на художніх образах, якими виступає 

алегорична, метафорична думка, що розкриває одне 
явище через інше. Таким чином, виявляється, що  

проблематика, що піднімається до розгляду, 
набагато ширша, ніж здається на перший погляд, і 

потребує вирішення. 

Galyna Petryk 

Problematic Issues of Covering 
Historical Facts in the Process 
of Teaching Integrated Course 
Art 

The work is devoted to finding ways to solve 
problematic issues in harmonizing historical facts and 
their interpretation in the course of teaching the course 
Art. The world experience of developed countries 
proves that an integrated approach in education not 
only exists but also works quite successfully. A fairly 
large number of humanitarian educators are convinced 
that integrated courses are the future of education. 
Ukrainian educators have no doubts in the global 
importance of integrated approaches to the 
development of the educational system. Especially 
since the integrated courses are available in the new 
Typical Learning Plans, which are approved for the 
following years. 
Teaching an integrated course Art is absolutely 
impossible without the operation of both sides of the 
learning process by historical facts. A huge number of 
works of art, including Ukrainian ones, are the result of 
various historical events. Outstanding examples of 
architectural, sculptural, painting, theatrical, musical 
artistic works, etc., are one way or another a 
reproduction of the ideological positions of the artists 
who created them. At the present time, we have many 
sources for obtaining and interpreting a vast amount of 
information related to history. But there are significant 
issues regarding historical truth and attitude towards 
certain events or historical figures. There is an 
understanding that those who teach in their work mainly 
appeal to archival sources and purely scientific historical 
research. Those who study - refer, first of all, to sources 
from the Internet. Disagreements sometimes reach 
impressive proportions. In this regard, the question 
arises as to the level of general cultural training of the 
teacher of art. For it depends on him the ability to create 
or perceive, interpret meaningful artistic images and 
works of art that do not repeat life mirrorly, but create a 
special artistic reality. This reality can be parallel to 
history, maybe its model, but it is not its identity. Such a 
reality is based on artistic images, which is an 
allegorical, metaphorical idea that reveals one 
phenomenon through another. Thus, it turns out that the 
issues raised to consideration is much wider than it 
seems at first glance and needs to be addressed. 

Techer-methodologist 
Academy of Modern Education 



61 

 



62 

 

Бауліна Катерина 10 

 

Ващук Людмила 14, 57 

 

Гоман Юрій 4 

Грачов Юрій 4 

Грегуль Аліна 11, 46 

Гуменний Віктор 12, 43 

Гуцул Володимир 14 

 

Д’ячков Сергій 9, 33 

Дмитриєнко Катерина 13, 48 

Домановський Андрій 15, 58 

Дроган Наталія  

 

Елвакіл Амгад Джозеф 10, 35 

 

Заплетнюк Ольга 4, 10, 36 

Зелінський Андрій 8, 24 

 

Івашко Роман 14, 54 

Ілларіонов Олександр 14, 55 

 

Казакевич Геннадій 7, 13, 20 

Кір’яков Олександр 9, 31 

Коваль Андрій 15 

Ковальова Світлана 11, 47 

Ковбасюк Стефанія 13, 50 

Козак Андрій 8, 27 

Крамський Володимир 8, 23 

 

 

Левченко Ілля 15, 56 

Лєбєдєв Максим 10, 36 

Лукашевич Адам 10, 37 

 

Малюгін Олег 6, 11, 18 

Мосолкін Олексій 11, 39 

 

Нефедор Костянтин 8, 25 

 

Огородник Христина 15, 56 

Охріменко Олександр 4, 14 

 

Панафідін Ігор 8, 26 

Папа Ірина 14, 52 

Петрик Галина 15, 60 

Пількевич Андрій 4 

Пономаренко Людмила 8, 9, 29 

Походнякова Альона 12, 39 

Пуховець Дмитро 4, 11, 45 

 

Рубель Вадим 4, 7, 21 

Руденко Олексій 12, 40 

Рудь Микола 4, 15, 59 

Ручинська Оксана 9, 32 

Рябко Андрій 9, 30 

 

Скржинська Марина 6, 19 

Сорокін Андрій 15 

Ставнюк Віктор 4 

 

 

 

Учасники 
конференції 



63 

 

Тарасенко Микола 6, 10, 16 

Тимошенко Марта 13, 51 

 

Федорук Андрій 9, 28 

Федченко Євгенія 12, 44 

Фейзуллаєва Джаміля 4 

Фйольдварі Шандор 6, 17 

 

Хоменко Денис 12, 42 

 

Цацин Сергій 10, 37 

Ціватий Вячеслав 13, 53 

 

Янко Андрій 11, 41 



64 

 

Baulina Kateryna 10 

 

Cacean Sergey 10, 37 

 

Dmytryienko Kateryna 13, 48 

Domanovskyi Andrii 15, 58 

Drogan Nataliia 4  

Dyachkov Sergiy 9, 33 

 

Elwakeel Amgad Jogeph 10, 35 

 

Fedchenko Yevheniia 12, 44 

Fedoruk Andrii 9, 28 

Feizullaieva Djhamilia 4 

Foldvari Sandor 6, 17 

 

Grachov Yurii 4 

Gutsul Volodymyr 14 

 

Homan Yurii 4 

Hrehul Alina 11, 46 

Humennyi Victor 12, 43 

 

Illarionov Oleksandr 14, 55 

Ivashko Roman 14, 54 

 

Kazakevych Gennadiy 7, 13, 20 

Khomenko Denys 12, 42 

Kiriakov Oleksandr 9, 31 

Koval Andii 15 

 

 

Kovalova Svitlana 11, 47 

Kovbasiuk Stephania 13, 50 

Kozak Andri 8, 27 

Kramskyi Volodymyr 8, 23 

 

Lebedev Maxim 10, 36 

Levchenko Illia 15, 56 

Lukaszewicz Adam 10, 37 

 

Malugin Oleg 6, 11, 18 

Mosolkn Alexey 11, 39 

 

Nefedov Konstantyn 8, 25 

 

Ohorodnyk Khrystyna 15, 56 

Okhrimenko Oleksandr 4, 14 

 

Panafidin Igor 8, 26 

Papa Iryna 14, 52 

Petryk Galyna 15, 60 

Pilkevych Andrii 4 

Pokhodniakova Aliona 12, 39 

Ponomarenko Liudmyla 8, 9, 29 

Pukhovets Dmytro 4, 11, 45 

 

Riabko Andrii 9, 30 

Rubel Vadym 4, 7, 21 

Ruchynska Oksana 9, 32 

Rud Mykola 4, 15, 59 

Rudenko Oleksii 12, 40 

 

 

Index  
of Participants 



65 

 

Skrzhynska Maryna 6, 16 

Sorokin Andrii15 

Stavnyuk Viktor 4 

 

Tarasenko Mykola 6, 10, 16 

Tsvatyi Viacheslav 13, 53 

Tymoshenko Marta 13, 51 

 

Vashchuk Liudmyla 14, 57 

 

Yanko Andrii 11, 41 

 

Zapletniuk Olga 4, 10, 36 

Zelinskyi Andrii 8, 24 



66 

 

Для нотаток 
 

Notes 



67 

 



68 

 

Для нотаток 
 

Notes 



69 

 



70 

 


